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Чернігівське представництво
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координатор Горобець С. М., молодший науковий співробітник
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Маріупольське представництво
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Миколаївське представництво

(Національної Академії Наук Азербайджану, м. Баку)
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е–mail: matlabm@yandex.com
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керівник Булик М., кандидат політичних наук, доцент
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(Академія управління
при Президентові Республіки Білорусь, м. Мінськ)
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(Брестський державний університет імені О. С. Пушкина, м. Брест)
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керівник Димчик Р., доктор, викладач,
е–mail: dymczyk@wp.pl
(Інститут історії Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові)
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Див. також: Сайт Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua/portal
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kerivnyk Yemel'yanenko Ye. O., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: gileya_zaporizhzhya@ukr.net
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Kharkivs'ke predstavnytstvo
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politekhnichnyy instytut»)
kerivnyk Vladlenova I. V., doktor filosofs'kykh nauk, profesor
е–mail: vladlenova@email.ua
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(Khmel'nyts'kyy natsional'nyy universytet)
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е–mail: gotsylak@ukr.net
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kerivnyk Vasyl'chuk Ye. O., doktor politychnykh nauk, dotsent
е–mail: vasilchuk84@bk.ru
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(Chernihivs'kyy derzhavnyy instytut ekonomiky i upravlinnya)
kerivnyk Topol' O. V., doktor filosofs'kykh nauk, dotsent
е–mail: topololga@ ukr.net
koordynator Horobets' S. M., molodshyy naukovyy spivrobitnyk
е–mail: olen–g@yandex.ru

Mariupol's'ke predstavnytstvo

PREDSTAVNYTsTVO
zbirnyka «Hileya: naukovyy visnyk» v Azerbaydzhani

Mykolayivs'ke predstavnytstvo

(Natsional'noyi Akademiyi Nauk Azerbaydzhanu, m. Baku)
kerivnyk Makhmudov M. A., doktor filosofiyi
е–mail: matlabm@yandex.com
koordynator Rahymly R., naukovyy spivrobitnyk
е–mail: rus_rahimli@yahoo.com

(Skhidnoukrayins'kyy natsional'nyy universytet
imeni Volodymyra Dalya, m. Starobil’s’k)
kerivnyk Mykhaylyuk V. P., doktor istorychnykh nauk, profesor
e–mail: vital_mih@ukr.net
(Natsional'nyy universytet «L'vivs'ka politekhnika»)
kerivnyk Karivets' I. V., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: sacre@ukr.net
(Mariupol's'kyy derzhavnyy universytet)
kerivnyk Bulyk M., kandydat politychnykh nauk, dotsent
e–mail: vorlok@ukr.net
(Mykolayivs'kyy natsional'nyy universytet
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е–mail: rvgreabis@farlep.mk.ua
koordynator Shkurenko K. O., kandydat politychnykh nauk, dotsent
е–mail: sh_kamila@mail.ru

Odes'ke predstavnytstvo

(Odes'kyy natsional'nyy universytet imeni I. I. Mechnykova)
kerivnyk Barvins'ka P. I., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
е–mail: barwinskaja@ua.fm

Podil's'ke predstavnytstvo

(Podil's'kyy derzhavnyy ahrarno–tekhnichnyy universytet,
m. Kam"yanets'–Podil's'kyy)
kerivnyk Kolosyuk I. A., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
е–mail: ikolosyuk@ukr.net

Poltavs'ke predstavnytstvo

(Poltavs'kyy fakul'tet Natsional'noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny
imeni Yaroslava Mudroho)
kerivnyk Kutsepal S. V., doktor filosofs'kykh nauk, profesor
е–mail: svkutsepal@rambler.ru

Sums'ke predstavnytstvo

(Sums'kyy derzhavnyy universytet)
kerivnyk Dehtyar'ov S. I., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
е–mail: starsergo@bigmir.net

Chernihivs'ke predstavnytstvo

PREDSTAVNYTsTVA
zbirnyka «Hileya: naukovyy visnyk» v Bilorusi
(Akademiya upravlinnya pry Prezydentovi Respubliky Bilorus',
m. Mins'k)
kerivnyk Aleynykova S. M., kandydat sotsiolohichnykh nauk, dotsent
е–mail: alejnsvetlana@yandex.ru
(Brest·s'kyy derzhavnyy universytet imeni O. S. Pushkyna, m. Brest)
kerivnyk Shostak H. V., kandydat pedahohichnykh nauk
е–mail: shostak1964@brest.by
(Homel's'kyy derzhavnyy universytet
imeni Frantsys'ka Skoryny, m. Homel')
kerivnyk Mezha M. M., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
е–mail: nmezga@gsu.by

PREDSTAVNYTsTVA
zbirnyka «Hileya: naukovyy visnyk» v Pol'shchi
(Universytet imeni Adama Mitskevycha v Poznani)
kerivnyk Dymchyk R., doktor, vykladach,
е–mail: dymczyk@wp.pl
(Instytut istoriyi Akademiyi imeni Yana Dluhosha v Chenstokhovi)
kerivnyk Moravets N., doktor, vykladach
е–mail: mornor@wp.pl

Zaproshuyemo Vas vidvidaty nash sayt: www.gileya.org
E–mail: gileya.org.ua@gmail.com

Dyv. takozh: Sayt Natsional'noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads'koho:
www.nbuv.gov.ua/portal
Rozdil: Naukova periodyka Ukrayiny: zhurnaly ta zbirnyky naukovykh prats'
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«Полное собрание законов
Российской империи» як джерело вивчення
міграції російських старообрядців
Метою статті є проаналізувати «Полное собрание законов Российской
империи» як джерело для дослідження міграційних процесів російських
старообрядців. Визначити інформативність цього джерела, прослідкувати
основні напрямки переселень старообрядців за допомогою документів, що
ввійшли до зібрання. Охарактеризувати політику щодо старообрядців та її
вплив на міграційні процеси, які зафіксовані державними актами. Простежити
зміну у характері переселень старообрядців, акцентуючи увагу на процесах
добровільної міграції та примусового переселення, а також використання
державою старообрядців у заселення необжитих та приєднаних земель.
Ключові слова: старообрядництво, старовіри, міграція, переселення,
«Полное собрание законов Российской империи».

Розвиток історичної науки, плюралізм поглядів
та наукових шкіл знайшов своє відображення у від
родженні зацікавленості до вивчення історії Церкви
та релігійних організацій. В контексті цих зрушень
помітним стає інтерес до такого явища як старообряд
ництво1, або як його часто іменувала офіційна Церква –
«розкол»2. Без сумніву, старообрядництво є невід’ємною
складовою російського культурного та церковного життя
сьогодні. Збережена ними самобутня культура знайшла
прихисток від гонінь у багатьох куточках світу, ставши
надбанням всесвітньої історії.
Актуальність вивчення старообрядництва підтвер
джується зростанням кількості наукових праць з даної
тематики як в Україні так і на батьківщині цього
явища – в Росії. Проте у спрямованості історичних
дослідженнях спостерігаються певні відмінності.
Вітчизняні історики зосереджують увагу на з’ясуванні
істинних причин переслідування та переселення
старовірів [1; 2; 3], російські ж дослідники вивчають
переважно культурні надбання старовірів та особливості
їхньої ідеології [4; 5; 6].
Старообрядництво нерозривно пов’язане з таким
явищем як переселення та міграція. Гоніння, які
здійснювались проти прихильників дониконівського
церковного чину, супроводжували їх життя протягом
декількох століть. Втеча, та пошук більш захищених
від російської влади та Православної Церкви місць
змушували старовірів мігрувати. Ці процеси охопили як
території власне російської держави так і вийшли далеко
за її кордони.
1
Старообрядництво – сукупність релігійних течій право
славної церкви, які виникли в результаті реформи патріарха
Никона у другій половині XVII століття.
2
Розкол – релігійно–суспільний рух у Росії XVII століття що
призвів до виникнення старообрядництва. У дореволюційній та
церковній літературі – назва старообрядництва як такого.
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Протягом всього часу існування старообрядництва
його взаємостосунки із державою та Церквою не були
сталими. Саме постійна зацікавленість з боку державних
установ знайшла своє відображення у багатьох
державних актах та документах. Включення останніх
до «Полного собрания законов Российской империи»
робить це фундаментальне зібрання невід’ємним
джерелом з історії вивчення старообрядницької міграції.
Дослідження переселення старообрядців крізь
призму «Полного собрания законов Российской
империи» охоплює різноманітні документи: як за видом
так і за походженням. Документи, що увійшли до
трьох зібрань, датуються 1684–1913 роками. Зокрема,
видання містить укази, доповідні, резолюції, інструкції
серед яких іменні Імператорські, акти Сенату, Синоду,
міністерств. Таке багатоманіття документів засвідчує
постійний інтерес різних державних інститутів
до питання міграції прихильників дореформеного
православ’я та дає можливість говорити про особливості
та напрямки цих процесів.
Умовно документи ПСЗ можна класифікувати
наступним чином: такі, що підтверджують факт
переселення старообрядців до певної місцевості
та їх статус у цій місцевості, а також такі, в яких
влада закликає до заселення старовірами певних
територій та заохочує його. Якщо перший вид
документів
характерний
для
раннього
періоду
існування старообрядництва у другій половині XVII –
на початку XVIII століття, то поява другого чітко
простежується з середини XVIII століття. Саме на цей
час припадає період, коли імперська влада активно
послуговується старообрядцями у політиці заселення і
освоєння новоприєднаних територій, використовуючи
при цьому патріотичні настрої поширені серед
старовірів. Акцентуємо увагу що міграційні процеси у
старообрядців мали як добровільний так і примусовий
характер. Добровільним можна вважати переселення яке
здійснювали старообрядці самостійно, через постійні
переслідування. Примусове – пов’язане із засланням
у віддалені землі за рішенням держави, переважно на
каторжні роботи.
Причини
старообрядницької
міграції
можуть
виступати окремою темою для дослідження. Не
викликає сумніву, що всі вони пов’язані із гоніннями
та навіть розправами, яких зазнали перші ревнителі
давнього православ’я. Діяльність Церковних Собору
1666–1667 років завершилась прокляттям старовірів та
анафемою накладеною на прихильників дореформеного
чину, не лише тогочасних а і всіх майбутніх [7, с. 87].
Держава взяла на себе зобов’язання переслідувати
та карати ревнителів старовини [8, с. 102–103].
Тривала подібна політика до середини XVIII століття,
коли у відносинах із владою спостерігається певна
лібералізація з боку останньої – їх перестали
називати розкольниками та звільнили від подвійного
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оподаткування [9, с. 3–4]. Залишатися вірним своїм
поглядам, та продовжувати жити в умовах постійного
переслідування достатньо важко: «Будет кто явиться
еретик и раскольник… таких людей расспрашивать и
пытать накрепко, и давать им меж себя очные ставки,
и которые с пыток учнут в том стоять накрепко, а
покорения святой церкви не принесут … таких за такие
вины … сжечь…» [10, с. 647–650].
Міграція стає єдиним можливим засобом захисту
та збереження власного життя та вірності ідейним
поглядам. Але переселення у більш віддалені від
влад регіони не гарантували захисту та спокійного
життя старовірам. Проти релігійних інакомислячих
спрямовували військові формування. Зокрема, у серпні
1688 року Донські козаки отримали похвальну грамоту
за розгін старообрядців, які були зрівняні у статусі
із злодіями. Після цих подій старовіри були змушені
переселитись у степові райони поблизу річки Куми,
неподалік Черкес [11, с. 942–944]. Пізніше подібні
поселення старообрядців–втікачів приймали не лише
ревнителів давнього православ’я, а і тих хто тікав від
влади із власних спонукань. У зв’язку із такими втечами
у 1716 році з’являється Указ яким втікачів з числа
військових – солдат та драгунів, що переховувались у
старообрядницьких поселеннях, направляти до Москви
[12, с. 200].
Старообрядці
цілими
поселеннями
залишали
обжиті століттями місця та йшли на околиці держави,
у непрохідні ліси де можна сховатись від царських
урядовців та молитись за обрядами своїх батьків,
що здавалися старовірами не сплюндрованими
церковною реформою патріарха Никона [13, с. 3–5].
Державні акти одночасно дають уявлення не лише про
місця проживання, а і про особливості життя деяких
старообрядців. Із резолюції від 8 лютого 1723 року
про обкладання подвійними податком зазначено, що
у Нижегородській губернії старообрядці проживали у
лісах та келіях і підлягали перепису [14, с. 21].
Аналізуючи акти «ПСЗ», варто зауважити, що
вони містять значний масив документів присвячених
переселенню старообрядців на українські землі та
намагання московської влади повернути їх на батьків
щину: «Велено беглых Великороссийских всякого
народа людей из Малороссийских городов вывозить
в Великороссийские города. В Стародубском уезде
поселены слободы Великороссийского народа расколь
ники, и Комиссар пишет, что в иные слободы ехать
опасно, дабы не разбежались за границу» [15, с. 149–
150]. Міграція старообрядців на терени України не мала
системного характеру. Так В. Мордвінцев виділяє шість
етапів розселення старообрядців в Україні [16, с. 42–
48]. Перші три не знайшли відображення у ПСЗ, так як
охоплюють період до 1684 року. Найбільш висвітленими
документально є останні два періоди, що датуються
серединою – кінцем XVIII століття.
У 1715 році в українських землях нараховувалась
значна частина російських старообрядців, зокрема актові
джерела містять інформацію, що у Стародубському і
Чернігівському полках, поблизу польського кордону,
на землях гетьмана Скоропадського, поміщицьких та
Києво–Печерської Лаври розташовувалось 16 слобод,
у яких нараховувалось «розкольщиков» 377 дворів [17,
с. 396–400].
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Старообрядці завжди розглядали українські землі
як важливий напрямком своєї міграції. Для них були
створені достатньо м’які, порівняно з власне росій
ськими територіями, умови. Зокрема, ще у 1716 році,
Київський губернатор, князь Дмитро Голіцин, видав
указ, щодо старообрядців які оселились на українських
землях. Було встановлено «дабы оными раскольщикам
никто обиды не чинил и никакими делами их не ведал».
Про значне розповсюдження «розколу» свідчить і
доповідь Сенату датована 1741 роком. Посилаючись
на Верховну Таємну Раду гетьмана Данила Апостола
та Генеральної старшини повідомлялося про значну
кількість старообрядницьких слобод на землях Гетьман
щини. Українська козацька старшина зазначає, що між
місцевого православного населення таке марновірства не
поширене [17, с. 396–400].
На українські землі спрямували свої погляди і
старовіри із розігнаного російською владою поселення
Ветка1. Старообрядці, які не встигли покинути території,
у 1735 році звертаються із проханням про поселення
їх на проживання у Стародубському полку при
описних слободах, поблизу містечка Городище, хоча
першопочатково їх планувалось розіслати у внутрішні
райони Росії та розселити по декілька осіб у монастирях
[18, с. 45–47]. Щодо поселення Ветка, то у деяких
документах воно згадуються як Литовське, а живуть у
ньому старообрядці польського походження. У цьому
контексті повідомляється, що крім власне старообрядців
тут проживають і євреї, що прийняли хрещення за
старим церковним обрядом. Сенат визначає, що такі
переселенці повертаючись до Росії у встановленні для
поселення місця можуть прийматись без обмежень, як
вільних людей [19, с. 932].
Особливістю міграції старообрядців на українські
землі, був той факт що вони оселялись і на монастир
ських землях Києво–Печерської Лаври у Стародубсь
кому полку. У документах вони згадуються як такі, що
місцевому населенню «чинять обиды и разорения».
Прихильники дореформеного православ’я заснували
на землях Лаври свої слободи – Святска та Ордань,
у яких старовіри проживали на 65 подвір’ях, що
зафіксовано переписом. Надалі, Києво–Печерській Лаврі
заборонили приймати та селити на своїх землях нових
старообрядців, незалежно від того з яких територій вони
прибули [17, с. 396–400].
Новим напрямком міграції старообрядців, що був
ініційований владою у середині XVIII століття, стає
заселення степових українських територій, зокрема –
околиць фортеці Святої Єлизавети. Саме на цих землях
для них були визначені та відведені місця для поселення
[20, с. 371–373]. Особливі умови та можливості для
ведення господарства які надавались їм в цьому регіоні
сприяли швидкому розселенню старовірів [21, с. 79–80].
В актах того часу все частіше зустрічаються згадки
про місце виходу мігрантів, їх соціальний статус та
кількість. Такі дані дають можливість відстежувати
пересування старообрядців у першій половині
XVIII століття.
1
Ветка – поселення засноване старообрядцями наприкінці
XVII століття після Стрілецького бунту та вигнання старообрядців
зі Стародубщини, в той час – територія Речі Посполитої. Зараз
Гомельська область Республіки Білорусь.
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Подальше просування Російської імперії на південь
та поступове заселення цих територій сприяло і розсе
ленню старообрядців, проте – під контролем держави.
Саме на українських теренах старообрядницька міграція
перетворюється з хаотичного пересування на керований
процес. Самі ж старообрядці опиняються заручниками
власних патріотичних настроїв та бажання повернутись
на батьківщину, що вдало використовуються імперською
владою у власних цілях, прикрашених певними
ідейними поступками для прихильників дореформе
ного православ’я. Іменним указом Катерини ІІ від
13 серпня 1785 року для поселення старообрядців було
визначено межі між Дніпром та Перекопом і дозволено
здійснювати службу за старими книгами [22, с. 438–440].
Варто звернути увагу на політику офіційної влади
з недопущення міграції старовірів за кордони держави.
Для запобігання цьому явищу держава йшла на
поступки у політиці щодо прикордонних розкольників –
перш за все шляхом зменшення податкового тиску.
Так у лютому 1716 року губернаторам було дано
наказ провести опис розкольників, та покласти на
них подвійний податок, окрім тих які живуть поблизу
кордону [23, с. 96]. Подібні заходи спрямовувались
на утримання старообрядців–переселенців у межах
держави. Така політика була, перш за все, пов’язана з
економічною зацікавленістю держави. Старообрядці
крім сплати подвійного податку, запровадженого для
них Петром І, за сповідування власної віри, завжди
вирізнялись економічними можливостями та здатністю
вести прибуткове господарство [24, с. 11]. Таким чином
масова втеча старообрядців за кордон позбавляла
державу значної статті доходів та надходжень до казни.
Протягом довгого часу переселення старообрядців
було спрямоване до Сибіру – регіону, який виконував
функцію придушення інакомислення протягом всієї
російської історії. Зауважимо, що для багатьох з них
втеча та поселення у Сибіру було добровільним. Відда
леність регіону від влади та можливість «загубитись»
створювали сприятливі умови для збереження власних
традицій. Але найчастіше цей регіон використовувався
для заслання на каторжні роботи. Необхідність у робочій
сили викликана розбудовою держави спричинила зміну
напрямків примусових переселень старообрядців. За
часів активного будівництва, розгорнутого Петром І,
старовірів відправляють не до Сибіру, а до Рогервіку
(зараз – місто в Естонії на узбережжі Фінської затоки)
для використання у будівельних роботах, заклавши
тим самим новий напрямок міграції старообрядців у
першій чверті XVIII століття [29, с. 782]. Проте подібні
заходи не набувають систематичного характеру і надалі
старообрядців продовжують засилати до Сибіру. Їх
висилка до місцевих монастирів супроводжується
обмеженням можливості спілкування з однодумцями
[26, с. 45–47]. Тих же старообрядців, які оселялись
у Сибірських лісах без контролю влади, намагалась
примусити працювати на заводах та виробництві,
прирікаючи себе на добровільну каторгу. При цьому
передбачалось створення таких умов для їх життя, за
яких старовіри не мали змоги спілкуватись із право
славними, аби унеможливити перехід їх до «розколу».
Як свідчать документи, переселення старообрядців
до Сибіру продовжувалось протягом всього часу існу
вання імперії. Так у 1908 році засвідчують переселення
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до Сибіру, закордонних старообрядців, що виявили
бажання повернутися до Росії [27, с. 136], хоча тепер їх
переселення супроводжувалось наданням певних пільг
та підтримувалось державою з метою повернення своїх
підданих [28, с. 993].
У доповідях та указах XVIII століття все частіше
зустрічаємо інформацію про місцевість, з якої вихо
дили старообрядці–переселенці. Так під 1735 роком
міститься доповідь Сенату про бажання окремих
старообрядців, що проживають в Новгородському
уїзді та інших віддалених місцях переселитись на
південь, в Україну. Старообрядці запевняли зберегти
вірність державі на прикордонних територіях. Врахо
вуючи власну зацікавленість, Російська влада іде
на поступки, переслідуючи тепер власні інтереси.
Держава «для приласкания их» надає їм право
оселитись на українських землях, але таким чином щоб
унеможливити їх перехід за кордон. Серед поселенців
були старообрядці, що повертались з Польщі, для яких
надавалась можливість оселитись поблизу Української
лінії [29, с. 571–575]. Хоча документи часто згадують
старовірів, що повернулись до Росії з Польщі, але в
актах не збереглося будь–якої інформації про місце їх
поселення у Польщі та про особливості і час їх появи
там [30, с. 426–429]. Із документів «ПСЗ», датованих
1761 роком про старообрядців, що опинились у Польщі
відомо: «живущие прежде вышедшие из Польши
многие раскольники там в Польше, под поляками, дома
свои имеют и оброчные деньги полякам платят… оные
раскольники там живут в 14 слободах, и те слободы
расселены как превеликие города, где премногое число
из разных городов беглые богатые купцы» [31, с. 650–
652].
Інша ситуація склалась із старообрядцями внут
рішніх територій Російської імперії. Щодо них, в
актах відображається не лише місце нового поселення
старообрядців, місце їх попереднього проживання, а
навіть їх соціальний статус та положення, зокрема на
прикладі Архангелогородської губернії, Мізинського
уїзду. Тут знаходилась значна кількість старообряд
ницьких скитів, в яких жили монахи та втікачі, що
походили із знатних Московських, та інших міст,
купецьких сімей [32, с. 985–986].
Зміна поглядів на старообрядництво, що відбулась
за часів правління Катерини ІІ призвела до відновлення
міграції, яка розповсюдилась на нові території. При
чиною став дозвіл старообрядцям, наданий у 1762 році.
Проживаючі за кордонами Російської імперії отримали
право повернутись та оселятись особливими слободами.
При цьому їх не обмежували землями Сибіру чи
Барабинського степу, а надавали незаселені та вигідні
місцевості Вороніжської, Білгородської та Казанської
губерній. Згідно даного указу, для подальшого посе
лення старовірів визначались наступні місця: у Сибірсь
кій губернії, поблизу Тобольська, Барабинського степу,
поблизу Усть–Кам’яногірської фортеці, Архангело
городській, Устюжській, Вятській провінціях. В Астра
ханській губернії, в Оренбурзькій губернії, в Білгород
ській губернії із визначенням місцевостей придатних для
ведення промислу та життя [33, с. 129–132].
ПСЗ фіксує спрямованість міграції на Придунав’я.
Без сумніву, їх поселення з’являються тут ще за часів
турецького панування на цих землях у XVIII столітті:
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«многие раскольники великим числом людей ушед
в Турецкую границу, живут там и поныне другим в
пристанище служат» [34, с. 571–575]. Тут проживають
старообрядці, які називають себе Липованами та Некра
сівцями [35, с. 12]. Саме нащадки цих переселенців
створять ієрархію старообрядницької церкви – Біло
криницьку [2, с. 281–282].
Окремі документи ПСЗ виступають джерелом не
лише міграційних процесів на певних територіях а
і розкривають історію окремих старообрядницьких
толків. До таких можемо віднести так званих
«Пилипон» (Філіповців)1, які залишили територію
Росії та оселились у Польщі [36, с. 139]. Старообрядці
цього ідейного спрямування заснували свої слободи у
Могилівській губернії (Білицький повіт) [37, с. 1271],
а також Ліфляндській, Курляндській, Віленській та
Вітебській губерніях [38, с. 480–481], що підтвер
джується результатами ревізій. Вже у 1829 році для
розкольників Ліфляндської та Вітебської губерній було
відмінено примусове повернення на місця попереднього
проживання та дозволено залишитись у цій місцевості
[39, с. 12–14], а у 1838 році їм надали право виступати
свідками у судах, що заборонялось Зводом Цивільних
Законів, та свідчило про зміну становища старообрядців
у регіоні [40, с. 142–143].
ПСЗ розкриває ще одну направленість старообряд
ницької міграції – Закавказзя. Прихильники дониконів
ського православ’я у 1848 році отримують можливість
приписатись у містах регіону [41, с. 351]. Наступного
року старовірам, що добровільно переселились на ці
території було надано пільги у сплаті податків, що
сприяло збільшенню їх кількості на Закавказзі [42,
с. 337]. Але надалі навіть такі заходи не втримали
старовірів на цих територія. Вони почали повертатись
назад, у внутрішні райони імперії, незважаючи на
офіційну заборону залишати території Закавказзя не
православному населенню [43, с. 177].
Отже, ПСЗ містить у собі важливу інформацію
щодо основних напрямків міграції старообрядців.
Документи характеризують особливості політики влади,
спрямованість переселень старообрядців, демонструють
зміни у взаємостосунках держави і старообрядців
та статусі останніх у державі. Нормативно–правові
акти найвищого рівня яскраво ілюструють роль, яку
виконували старообрядці–переселенці у державній полі
тиці освоєння нових та віддалених від центру земель.
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«Complete Collection of Laws of the Russian Empire»
as a source of studying the migration of Russian Old Believers
The article aims to analyze «Complete Collection of Laws of the Russian
Empire» as the source for the study of migration of Russian Old Believers. Identify
sources of information, set the main directions of resettlement of Old Believers using
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documents included in the collection. To characterize the policy for Old Believers and
its reflection in migration processes and secured in public acts. Trace the change in
the character of Old Believers movement focusing on the voluntary migration and
forced relocation and used Old Believers by the government to populate the new lands.
Keywords: Old Believers, conservatives, migration, relocation, «Complete
Collection of Laws of the Russian Empire».
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Українсько–молдавські політичні відносини
в контексті розбудови української
національної держави в 50–х рр. XVІІ ст.
Мета статті полягає у проведенні історичного аналізу геополітичних
стратегій Богдана Хмельницького та практичних спроб їх реалізації через
призму українсько–молдавських контактів середини ХVІІ ст.
В процесі дослідження було використано загальнонаукові методи:
порівняльно–історичного і системного аналізу та спеціальний методи
історичного дослідження – аналіз нормативно–правових документів.
В статті проаналізовано ключові аспекти політичних зв’язків між
Молдавським князівством та Гетьманщиною в рамках молдавського проекту
Богдана Хмельницького, розглянуто перспективи реалізації суверенітету
Гетьманщини через призму складної архітектури геополітичних відносин
Східної Європи середини ХVІІ ст.
Ключові слова: Гетьманщина, Б. Хмельницький, Молдавське князівство,
молдавський проект, В. Лупу, Тимофій Хмельницький.

Геополітична стратегія Богдана Хмельницького
на початку 50–х рр. XVІІ ст. передбачала поступовий
перехід від ідеї українсько–козацького автономізму
до побудови суверенної національної держави монар
хічного типу на етнічних українських територіях.
Однак, в процесі реалізації самостійницьких намірів
гетьман Хмельницький не міг покладатися виключно
на власні сили в зв’язку з браком економічних ресурсів
та демографічного потенціалу в умовах військового
протистояння з потужною Річчю Посполитою.
Зважаючи на затяжну виснажливу військову кампанію
та погіршення внутрішньополітичної ситуації на
українських землях на початку 50–х рр. XVІІ ст. гетьман
ініціює дипломатичні переговори з низкою сусідніх
країн з метою укладання воєнно–політичного союзу
заради спільної боротьби проти Польщі.
Проблема українсько–молдавських стосунків в
період національно–визвольних змагань під проводом
Б. Хмельницького у вітчизняній науковій літературі
та періодиці досліджена недостатньо. Окремі аспекти
політичної та військової історії двосторонніх відносин
висвітлені в працях І. П. Крип’якевича, В. А. Смолія,
В. С. Степанкова, В. А. Голобуцького, А. Ф. Єрмоленко
та Спєральскі. Однак, спеціальних досліджень, спря
мованих на висвітленні ключових аспектів політичних
зв’язків між Молдавським князівством та Гетьман
щиною не проводилося. Завданням цієї статті є аналіз
геополітичних стратегій Б. Хмельницького та практич
них спроб їх реалізації через призму українсько–
молдавських контактів середини ХVІІ ст.
Однією з найважливіших проблем на шляху
до народження нової української державності у
ХVІІ ст., що потребувала негайного вирішення,
була необхідність легітимізації гетьманської влади.
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Зважаючи на середньовічну політичну традицію та
монархічну практику, проголошувати державницький
суверенітет та розраховувати на рівноправні стосунки з
представниками монархічних та аристократичних домів
Європи в складній архітектурі політичних відносин міг
лише володар рівний за статусом.
З метою виведення роду Хмельницьких на рівень
монархічних родів Європи та забезпечення стабільних
кордонів на південному заході Гетьманщини, гетьман
Хмельницький на початку 50–х рр. XVІІ ст. активно
розробляє молдавський проект. Зважаючи на приязні
стосунки з Портою та Кримським ханством гетьман
розраховує на поступове втягнення сусіднього
Молдавського князівства, що перебуває в васальній
залежності від Оттоманської Порти, в коло своїх
політичних та військових інтересів.
Окрім того, розробляючи молдавський проект,
гетьман сподівався на налагодження дипломатичних
зв’язків з фактичним володарем Великого князівства
Литовського Янушем Радзивілом, який доводився зятем
молдавському господарю. Зважаючи на давні політичні,
соціально–економічні та культурні україно–литовські
контакти, Хмельницький розраховував на можливість
відновлення політичної співпраці між Гетьманщиною
та Литвою, що в перспективі могло б кардинально
змінити розташування сил в україно–польському
протистоянні.
Слід відзначити, що ідея династичного та політич
ного союзу Гетьманщини з Молдавським князівством,
категорично заперечувалася молдавською феодальною
елітою та особисто володарем. Зважаючи на давні
феодальні традиції та пропольську орієнтацію Василя
Лупу, молдавські латифундисти та бояри різко
засудили національно–визвольне козацько–селянське
повстання українського народу під проводом Богдана
Хмельницького. Пропольська партія в середовищі
молдавського боярства в середині XVІІ ст. була
надзвичайно впливовою та потужною. Представники
молдавських феодальних кіл володіли в Польщі
маєтками, здобували освіту в польських світських
університетах, підтримували тісні династичні зв’язки.
В зв’язку із пропольського орієнтацією Василя Лупу,
гетьман Хмельницький в 1648 р. проводить переговори
з турецьким двором про видалення господаря та
про передачу Молдавського князівства в управління
гетьману. Султан Мехмет ІV в свою чергу надав
гетьманові далекосяжні обіцянки, які, однак, не збирався
виконувати в найближчій перспективі. Вичерпавши
всі дипломатичні важелі впливу, Хмельницький зміг
використати політичний конфлікт між Молдавією та
Кримським ханством, причини якого недостатньо
розкриті в сучасній історіографії. Ймовірніше за все,
конфлікт спалахнув через так званий «литовський
полон» – військову здобич кримських татар, яку ті
вивозили до Криму через територію Молдавського
князівства [2, с. 87].
В 1650 р. на чолі 70 тисячного козацького війська
гетьман разом зі 30 тисячним татарським корпусом
під проводом Іслама–Гірея вирушив на територію
Молдавського князівства. Зважаючи на відсутність
організованої відсічі з боку молдован, гетьманському
війську вдалося без особливих перешкод зайняти
столицю Василя Лупу м. Яси. За таких обставин,
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господар поквапився укласти політичний мир з
гетьманом Хмельницьким «і бути з ним у вічній
дружбі і любові, і проти всякого ворога стояти з ним,
гетьманом, заодно й один одному допомагати, а з ляхами
йому, волоському господарю, надалі не складатися
і дурна ніякого на Військо Запорізьке не мислити.
І на тому й на всьому при послах гетьмана Богдана
Хмельницького волоський господарь присягав...»
[8, с. 460–461]. Політичну угоду було вирішено
ратифікувати шляхом укладання шлюбу між сином
гетьмана Тимофієм та донькою володаря Розандою.
Укладання династичної угоди з молдавським монархом
не лише дозволяло вивести рід Хмельницьких на рівень
рівноправних гравців європейської політики але й
на деякий час сприяло послабленню позицій Польщі
в цьому регіоні. В перспективі Хмельницькі могли
розраховувати й на здобуття молдавського княжого
столу, однак цей політичний сценарій залежав від
позиції Оттоманської Порти, яка володіла виключним
правом затверджувати молдавського васала.
Незважаючи на укладання союзу Гетьманщиною,
господар Василь Лупу й надалі дотримувався
пропольської орієнтації. Без сумнівів, угода з гетьманом
Хмельницьким була нав’язана силою козацької
зброї та суперечила основним інтересам феодальної
верхівки та її політичним орієнтирам. Так вже після
поразки козацько–селянського війська від поляків
під Берестечком у 1651 р. Василь Лупу намагається
розірвати союз з Гетьманщиною та ініціює переговори
з польським королем про спільну боротьбу проти
українців.
Після поразки під Берестечком та принизливого
Білоцерківського договору, для Гетьманщини надзви
чайно гостро постає питання про вірність політичних
союзників та дотримання всіх договірних зобов’язань.
В зв’язку з неоднозначною позицією молдавського
князівства та фактичним зривом попередніх домов
леність про шлюбну угоду, гетьман Б. Хмельницький
знову вирішує силою змусити молдавського господаря
порвати з Польщею та повернутися до союзу з
Гетьманщиною. Навесні 1652 р. українська армія
вирушила до кордонів Молдавського князівства та
Речі Посполитої, де й зустрілася з польським військом
під проводом Мартина Калиновського. Вирішальна
битва відбулася під горою Батіг біля сучасного села
Четвертинівки Тростянецького району на Віннич
чині. Перемога українського війська під Батогом
вирішила питання й про курс зовнішньої політики
Молдавського князівства. Під тиском об’єктивних
чинників молдавський господарь знову змінює
зовнішньополітичну орієнтацію і відновлює переговори
з Богданом Хмельницьким. Останній з притаманною
йому прямотою і різкістю вимагає від Василя Лупу
міцного союзу, погрожуючи в разі відмови військовим
походом. Український літописець Григорій Грабянка
згадує, що Богдан Хмельницький ставив молдавському
господарю ультиматум: або негайний союз і закріплення
його весіллям, або «...Сто тисяч війська до нього
прийдуть в гості» [1, с. 97–114]. Під тиском відкритих
погроз та військової присутності багатотисячного
українського війська господар змушений був офіційно
закріпити україно–молдавський воєнно–політичний
союз. Так в серпні 1952 р. відбулося одруження
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Тимофія Хмельницького з Розандою Лупул, внаслідок
чого Василь Лупул став союзником козацької держави,
що призвело до зміни зовнішньополітичних векторів
як української, так й молдавської держави. Про це
дізнаємося з показань посла волоського господаря
Матвія Баса Костянтина Мануїла, який по дорозі до
Москви мав приватну бесіду з Богданом Хмельницьким,
в якій йшлося про підготовку до спільної україно–
молдавської військової кампанії проти Кримського
ханства відразу ж після ратифікації союзницької угоди
[7, с. 99].
Зміна політичних орієнтирів молдавського господаря
призвело до загострення внутрішньополітичної ситуації.
Зокрема, змінилося ставлення молдавського боярства
та феодалів до Василя Лупу. Після вісімнадцяти
років підтримки його правління, феодальні верстви
суспільства демонстрували категоричне несприйняття
його політики. Значно погіршилися стосунки й з
Оттоманською Портою та Річчю Посполитою.
Занепокоєні активною політикою Богдана Хмель
ницького в Молдові сусідні держави створили коаліцію
у складі Валахії, Семигороддя та Речі Посполитої.
За сприяння господаря Валахії Матеєм Басарабом
і семигородським князем Юрієм ІІ Ракоці було
організовано змову молдавських бояр, яку очолив
придворний Василя Лупу великий боярин Георгій
Штефан. Під тиском змовників та інтервентів з Тран
сільванії Василь Лупу змушений був рятуватися втечею
до свого союзника гетьмана Хмельницького. Невдовзі,
за підтримки трансільванських військ та місцевих
феодалів, Георгій Штефан вступив до м. Яси, де його й
було проголошено господарем.
З метою реставрації влади свого союзника, гетьман
Хмельницький на прохання Василя Лупу надіслав
до Молдови дванадцятитисячне козацьке військо під
проводом Тимофія Хмельницького [7, с. 100]. Незва
жаючи на успіх спільних дій козацько–молдавського
війська у перших сутичках з силами Георгія Штефана,
6 липня 1653 р. у битві під с. Фінтою, що поблизу
Бухареста, союзники зазнали катастрофічної поразки.
У битві під Сучавою 2 вересня 1653 р. Тимофія
Хмельницького було смертельно поранено, а козацьке
військо вже 9 вересня змушено було скласти зброю.
Внаслідок програшу україно–молдавських сил
у військовій кампанії 1653 р. Василя Лупу було
остаточно позбавлено влади в Молдавській державі.
В подальшому, гетьман Хмельницький був змушений
виключити Молдавське князівство з кола потенційних
союзників у боротьбі проти Польщі та поступово
переорієнтуватися на московську та турецьку політичні
перспективи.
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The purpose of the article is to conduct historical analysis of geopolitical
strategies Bohdana Hmelnytskoho and practical attempts to implement them through
the prism of Ukrainian–Moldovan contacts the mid–seventeenth century.
The study used general scientific methods, historical and comparative
system analysis and special methods of historical research – analysis of legal
documents.
The article analyzes the key aspects of political relations between the Moldavian
Principality and Hetmanate Moldavian project under Bohdan Khmelnytsky
discussed prospects of implementation sovereignty Hetman complex architecture
through the prism of geopolitical relations in Eastern Europe mid–seventeenth
century.
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Виробництво алкогольних напоїв
як соціальний привілей

(на прикладі Київської губернії
у першій половині ХІХ ст.)
Автори проаналізували еволюцію виробництва спиртних напоїв населенням
Київської губернії в ХІХ ст. Метою статті став аналіз місця ланки держави,
виробника, поміщика, селянина у сфері виробництва алкогольних напоїв
в Київській губернії ХІХст. У дослідженні використано методи: аналізу
спеціальної літератури, архівних матеріалів; порівняльний, ретроспективний.
Досліджено традиції виготовлення спиртних напоїв в Київській губернії
та великоросійських губерніях. Встановлено значення держави у системі
регулювання появи міцних напоїв. Виробництво алкогольних напоїв у Київській
губернії у першій половині ХІХ ст. пройшло певну еволюцію, складовими якої
стали зростання ролі держави у регулюванні питання виготовлення міцних
напоїв та зниження ролі права пропінації у поміщицьких господарствах.
Порушення столітніх прав шляхетства було пов’язане із загальною лінією
держави на послаблення ролі польської шляхти в регіоні, особливо через
звуження її економічної бази.
Ключові слова: алкоголь, торгівля, Київська губернія, фіск, держава,
помірність, зловживання.

Людство протягом свого існування створювало такі
виробництва, які на перший погляд, не мали нічого
корисного. Але глибший аналіз таких виробництв
приводив до виявлення казусів, що засвідчували не
так корисність, як відповідність традиції, способу
життя людини. Серед таких виробництв варто назвати
виготовлення алкогольних напоїв. Держава в змозі
справитися із завданням заборони такого продукту,
але досвід підказував, що такі кроки інколи пов’язані
із додатковими труднощами. Найчастіше держава
ставила собі за мету контроль над виробництвом задля
поповнення бюджету, або разом із тим контроль над
фінансовим становищем певних прошарків, станів.
Метою статтістав аналіз місця ланки держави,
виробника, поміщика, селянина у сфері виробництва
алкогольних напоїв в Київській губернії ХІХ ст.
Завдання статті полягає у тому, щоб на основі
наявної джерельної бази висвітлити особливості
виготовлення спиртних напоїв в Київській губернії в
ХІХ ст., еволюція ставлення до проблеми регулювання
виробництва алкогольних напоїв.
Об’єктом дослідженняє система селянин–виробник–
поміщик–посередник–держава у царині виготовлення
міцних напоїв.
Предметом дослідження є дослідження умов Київ
ської губернії ХІХ ст. в сфері виготовлення алкоголю.
Проблемами супутніми до виготовлення спиртних
напоїв цікавилися вчені протягом ХІХ – початку
ХХІ ст. Так, зокрема, І.Прижов виокремив виключно
негативне значення кабаків в історії російського народу.
Його праця цінна, оскільки в ній здійснено порівняння
традицій виробництва й споживання алкоголю в
Україні та Росії [12]. Цій же проблемі присвятили
свої праці С.Єремеєв [5], Ф.Лукашевич [9] певну
увагу звернувши на зв’язок виробництва і торгівлі
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міцними напоями в Київській губернії. Визначне місце
у дослідженні місця прибутків від торгівлі алкоголем
у державному бюджеті Російської імперії посіла
праця Н. Терського [17]. Окреме місце у дослідженні
означеної проблеми обіймають роботи Д. Воєйкова,
В. Загоскіна [1], І. Фундуклея [15]. Вагомим став
доробок радянських вчених, які зосереджували увагу
на товарному виробництві і торгівлі в Україні в
ХІХ ст. Частково М. Слабченко [14], М. Тищенко [18],
І. Гуржій [2] розкрили і питання місця винокуріння та
торгівлі міцними напоями в Київській губернії. Сучасні
дослідники в узагальнюючих (В.Литвин та ін.) [4] та
спеціальних працях (Г.Д. Казьмирчук, Т.М. Соловйовата
ін.) [6] зробили значний внесок у вивчення винокуріння
і споживання алкоголю в Правобережній Україні, і
зокрема, в Київській губернії в І чверті ХІХ ст. Вагоме
місце у розкритті поставлених запитань дають матеріали
архівів, зокрема, Центрального державного історичного
архіву України у м.Києві [19].
До
найпоширеніших
галузей
промисловості
Правобережжя належали горілчана, суконна, салотопна,
свічково–миловарна, шкіряна, тютюнова, селітроварна,
машинобудівна галузі [6, с. 51]. Горілчане виробництво
розвивалося в основному в Київській губернії. Значно
менше воно було розвинуте у Волинській і Подільській
губерніях. У 1801 р. в Україні було 7839 гуралень, де
виробляли 5 млн.відер горілки.
Свобода винокуріння ставала правом лише ополя
ченого дворянства, для якого, за його власними словами,
винокуріння було єдиним продовольством, служило
йому єдино для задоволення необхідних потреб життя
[12, с. 202]. Маніфестом 1810 р. підтверджувалися всі
поміщицькі привілеї на вільне винокуріння, і південно–
західні губернії тому отримали назву привілейованих
(Чернігівська, Полтавська, Харківська, Ковенська, Грод
ненська, Віленська, Мінська, Могилевська, Вітебська,
Волинська, Подільська, Київська, Катеринославська,
Таврійська, Херсонська і Бессарабська область) [12,
с. 203].
Українські поміщики не стільки клопоталися про
експорт, скільки про перегонку борошна на горілку
[14, с. 48]. В економічному відношенні таке становище
мало своє особливо вигідне становище. Від волі завод
чиків залежало збільшувати чи зменшувати вироб
ництво, зважаючи на урожай і на запаси продуктів;
всі приготування; як–то: палива, борошна і т.д., здійс
нювались в пізньо осінній і зимовий час, коли вже
всі польові роботи закінчувались і починалось уже
саме винокурне виробництво. При надлишку хліба
в урожайні роки і крайній дешевизні його (в цей
період часу ціна житнього хліба бувала по 18–20 коп.
пуд), багато хто мав можливість не продавати хліб,
а залишати в запасі і пускати його в продаж в роки
менш врожайні, що не давало занадто відчувати всьому
населенню особливої дорожнечі, так як ціни занадто
високо підійматися не могли при таких умовах. Витрати
були не дуже великі; часто хліб обмінювався на вино,
чи давався для викурки, так як одним і тим самим
господарям належало право продажу вина в своїх
маєтках, на яке чи весь хліб, чи частину його, часто
корисніше було обмінювати. Врешті, це саме право
продажу алкоголю віддавалось в оренду і приносило
достатній прибуток; між тим, воно не мало ніякого
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монопольного характеру, так як будь–хто хто проживав
у маєтку мав право придбати вино, де хто бажав, не
мав тільки права продавати без згоди власника і в його
маєтку. Таке право продавалось і купувалось разом
з маєтком і впливало на саму вартість маєтку. Такі
ж алкогольні оренди існували і в казенних маєтках і
приносили казні прибуток [5, с. 41].
Крім збуту в місцевих шинках, горілка з України
вивозилась у центральні губернії Росії (особливо багато
в другій половині XVIII ст.), в Білорусію. У 1846 р.
на Київщині було викурено 4434 тис. відер горілки, з
яких 919,6 тис. продано в маєтках, 1910,9 тис. в межах
губернії і 1603,5 тис. відер поза межами губернії
[2, с. 29].
У Південній Україні, де поміщики основну частину
товарного хліба продавали за кордон, гуральництво не
набрало великого розвитку. Протягом всього періоду,
що вивчається, у цей район ввозилась горілка з інших
українських губерній [2, с. 28]. З Лівобережної і Право
бережної України багато горілки збувалось на південь –
в Катеринославську, Херсонську, Таврійську губернії та
Бессарабську область. У 1837 р. з однієї лише Київської
губернії було вивезено в Херсон, Миколаїв та інші міста
до 300 тис. відер горілки. В 40–х роках щорічний вивіз
горілки на південь з Київщини становив понад 500 тис.
відер [2, с. 29].
Незважаючи на те, що в 40–х роках ХІХ ст.
число гуралень на Україні зменшилось до 3595
проти 7839 в 1801 р., виробництво горілки зросло з
5060,4 тис. відер до 16 млн. відер [2, с. 28]. У 1801 р.
в семи (без Херсонської й Таврійської) українських
губерніях Російської імперії налічувалося загалом 7839
дворянських гуралень, які виробили 5060 тис. відер
горілки [10, с. 289]. Хоча в наступні 39 років кількість
гуралень в Україні зменшилася до 3595, вироблена ними
горілка становила понад 16 млн. відер, тобто порівняно
з 1801 р. виробництво горілки зросло більш ніж утричі.
В той час як дрібні гуральні припиняли свою діяльність,
великі збільшували свою продукцію [2, с. 31]. В
1860 р. в Україні налічувалося 2497 гуралень, з яких
було: в Полтавській губернії – 476, Київській – 388,
Волинській – 328, Чернігівській – 308, Харківській –
281, Катеринославській – 252, Подільській – 251 і
Херсонській – 213 [4, с. 547].
Губернії України давали значну кількість горілки,
при умові, що потужність винокурних заводів не
була великою, у порівнянні із великоросійськими.
Перед запровадженням акцизної системи винокурне
виробництво у великоросійських губерніях разом з
Сибіром викурювалось всього 20 млн. відер вина в
рік, тобто менше 1/3 всієї річної викурки, тоді як в
районі губерній привілейованих, Царства Польського
і прибалтійських вироблялось більше 40 млн. відер в
рік, тобто більше 2/3 загальної кількості. В губерніях
великоросійських за десятиліття з 1851 по 1860 р. в
середньому діяло щорічно близько 590 винокурних
заводів. 1860 р. 723 винокурних заводи з виробництвом
112 млн. відер полугара [17, с. 45]. В колишніх
привілейованих губерніях винокурних заводів в 1860 р.
було 4437, силою 53 млн. відер чи менше 12 тисяч відер
на завод. В дійсності ж роботи здійснювались на 3890
заводах, на яких було викурено не більше 30 млн. відер,
що складає в середньому близько 7700 відер на завод
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[17, с. 48]. Найбільші заводи знаходились в губерніях:
Подільській (середня сила 27 тис. відер), Київській
(20 тис. відер), Харківській (18,5 тис. відер). Обидва
показані вище заводи силою більше 100 тис. відер
знаходились в Київській губернії, в губерніях Віленській
і Ковенській не було жодного заводу, сила яких
перевищувала 20 тис. відер [17, с. 49].
В середньому на виробництво відра горілки витра
чалось 1 пуд 25 ф. борошна. Отже, за названий період
вживання борошна для винокуріння зросло з 8,2 млн.
пудів до 26 млн. пудів [2, с. 28].
Винокурна промисловість України давала щорічно
продукції на 8–10 млн. карбованців [2, с. 28]. При
середньому урожаї збіжжя Росії вистачить на прого
дування 485 млн. осіб [9, с. 56].
Частина поміщиків переробляла на горілку
не тільки своє зерно, а й куповане. Наприклад, із
445 гуралень, які працювали у 1816 р. у Подільській
губернії, 108 докуповували зерно [16, с. 39]. У 1816 р.
лише поміщики Черкаського і Таращанського повітів
Київської губернії купили жита на 708,9 тис. крб. Граф
Потоцький (Черкаський повіт) у 1819 р. купив для
винокуріння зерна на 67,8 тис. крб. [3, арк. 5].
У 1816 р. за даними Е.Д. Сташевського, у Київській
губернії налічувалося 980 винокурень [16, с. 172]. До
підприємств, які працювали на власній сировині, але
постачали продукцію на ринок, належали поміщицькі
гуральні. Горілчане виробництво розвивалося в
основному в Київській губернії. У 1801 р. на Україні
було 7839 гуралень, де виробляли 5 млн. відер горілки
[21, с. 58]. Зокрема, у Київській губернії налічувалося
787 винокурень, які виробляли 493,5 тис. відер горілки.
У середньому одна винокурня виробляла 627,1 відер
горілки [10, с. 289]. У наступному році кількість
винокурень, у яких працювало тільки 2000 котлів, змен
шилася до 790. У різних повітах кількість винокурень
була неоднаковою. Так, у Київському повіті було
116 винокурних заводів, у Васильківському – 3, в Уман
ському – 15, а в м.Липовці – 7 [6, с. 52].
Для виготовлення навіть такої кількості треба було
закладати спеціальні гуральні, й останніх на Україні
в 40–х роках налічувалось 6840. Гуральні могли б
розвинутися навіть більше, аніж це було в практиці.
Причиною, що перешкоджала невпинному розвиткові,
був брак палива. Сировиною для винокуріння є
різне зерно: жито складає більше половини по вазі
всієї сировини; потім йде просо і картопля, які
разом складають близько третини всіх матеріалів,
які використовуються на винокуріння; після цього
ячмінь, кукурудза, бурякові залишки [1, с. 90].
Звичайно, це не могло не вплинути на товаризацію
землеробства, зокрема на розширення посівів жита
і ячменю, з борошна яких в основному вироблялась
горілка [2, с. 28]. На горілку поміщики переробляли
до третини урожаю жита [21, с. 58]. Так, у Київській
губернії у 1804 р. на винокуріння було використано
240300 четвертей, зокрема жита – 214300 четвертей,
ячменю – 26000 [6, с. 52].
Хліб в той час був завжди в надлишку і дуже
дешевий, навіть в неврожайні роки не відчувалося
великої нестачі, так як у багатьох маєтках завжди
залишались великі запаси. На вивіз за кордон і інші
місця йшли кращі сорти хліба, на винокуріння ж
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використовували будь–який хліб, навіть лежалий і
пошкоджений, а згодом і картопля, якої в маєтках,
небагатих чорноземом і, звідси, непридатних під
пшеницю і цукровий буряк, засівалося в великих
кількостях і це давало значний прибуток населенню.
Картопля висаджувалася й використовувалася виключно
для місцевих винокурних заводів, так як для далекого
перевезення і для зберігання вона не придатна [5, с. 40].
До 1850 р. винокуріння було цілком вільне, поза
будь–яким казенним наглядом, збиралось лише з
власників мито по 60 к. на ревізьку душу, яка знахо
диться в кожному маєтку. З 1 січня 1850 р. накладено
перший акциз в розмірі 75 коп. з відра і акциз цей для
стягування віддано в відкуп, але без всякого визиску,
як для виробництва винокуріння, так і для самого
продажу: тільки вихід вина, перевезення його в підвал
і випуск з нього в продаж піддавався нагляду відкупа.
Акциз стягували повіреним відкупу при самому
продажі [5, с. 40]. Для порівняння: в великоросійських
губерніях розмір акцизу в 1847 р. становив – 1 крб.
сріблом з відра горілки і по 1 крб. 45 к. з відра спирту
[13, с. 397]. Згідно із Положенням від 23 листопада
1849 р. винокурне вино могло бути перевезене в
заводські магазини не інакше, як в наступній міцності:
трьохпробне від 25 до 30 градусів, спирт – 90 до 100
градусів. Іншої якості вина не може бути допущено до
перевезення в заводські складські магазини чи підвали.
Для визначення міцності вина використовується
спиртометр, влаштований академіком Гессом, по системі
Траллеса [19, арк. 242зв].
До 1863 р., тобто протягом 13 років, ніяких змін не
було і цей період був найкращим часом для винокурного
виробництва: заводи збільшувались і розвивались,
прибуток казни збільшувався, вино було дешевим, при
дешевизні хліба; п’янство не посилювалось [5, с. 41].
Виключне становище галузі з виготовлення спиртних
напоїв підтверджує і статистика Подільської губернії.
У Подільській губернії в 1859 р. діяло 665 заводів, на
яких працювало 7612 робітників, вартість виробленого
ними продукту становила 3593034 крб. Серед них було
25 цукроварень, з 2789 робітниками та 681324 крб.
продукції, 257 винокурень, з 1871 робітниками та
2379101 крб. продукції, заводів з виробництва солодких
горілок 3, з 25 робітниками та 2250 крб. продукції,
5 медоварень, з 15 робітниками і 2770 крб. продукції,
80 пивоварень, з 251 робітниками та 81319 крб.
продукції та ін. [8, с. 43].
Винокуріння на 1860 р. було вагомою частиною
економіки. У Київській губернії діяло 368 винокурень.
Серед яких, виробництво в 4 становило від 2тис. до
5 тис. відер, в 32 – від 5 тис. до 10 тис. відер, в 92 –
від 10 тис. до 15 тис. відер, в 108 – від 15 тис. до
20 тис. відер, в 57 – від 20 тис. до 25 тис. відер, в
55 – від 25 тис. до 50 тис. відер, в 18 – від 50 тис. до
100 тис. відер, в 2 – від 100 тис. до 250 тис. відер.
Географія винокуріння Київської губернії засвідчує
його значення по всій губернії: найбільша кількість
винокурних заводів діяла в Київському повіті – 46,
найменша кількість в Васильківському повіті – 12.
Заводи, які виготовляли найбільшу кількість горілки (від
100 тис. до 250 тис. відер) було створено в Черкаському
та Чигиринському повітах [13, с. 303].Вагоме значення
також відігравали, але настільки велике як горілчане
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виробництво, потужності для виготовлення пива та меду
у Київській губернії. На 1859 р. діяло 87 пивоварних та
медоварних заводів в Київській губернії [13, с. 328].
Винокурне виробництво, судячи з самої кількості
заводів, достатньо поширене в Київській губернії, з
199 заводів, які діяли в 1864 році, 17 викурили менше
50000 градусів, 18 від 50000 до 250000 градусів, 147
від 250000 до 1 мільйона градусів і 17 заводів більше
мільйона градусів [1, с. 90]. Впривілейованих губерніях
заводи були в більшості невеликі, рідко в крупних
маєтках середньої руки, а крупних майже не було
[5, с. 39].
В Київській губернії в першому році 1863 р. нового
положення, коли достатньо уже заводів залишилось
без дії, все ще займалось виробництвом винокуріння
417 заводів, наприкінці 1–літнього періоду нової
питейної системи, тобто в 1872 р. їх залишилось в дії
тільки 177 [5, с. 66].
В Київській губернії 1862 р. було викурено вина
3375565 відер, в 1863 р. викурено 2725664 відра. В
1872 р. при дії 177 заводів викурено 2388830 відер
вина [5, с. 66].В 1888 р. в губернії залишилося
108 заводів [17, с. 151]. В 1914 р. в Київській губернії
71 винокурний завод в Київській губернії щорічно
переробляє 885,5 тис. пудів хлібних продуктів,
36 пивоварних заводів споживають 300 тис. пудів
ячменю [20, с. 3].
Винокуріння найбільше значення має в Київському
повіті; потім в Уманському, Звенигородському,
Радомишльському, потім Сквирському, Канівському,
менше розвинуте в решті повітів. Помітно, що більша
частина повітів, де найбільш розвинуте винокуріння,
найменше значення має цукробурякова промисловість,
за виключенням Канівського і Звенигородського повітів,
де обидва виробництва мають важливе значення
[1, с. 91].
На думку С.Єремеєва, винокурне виробництво не
мало нічого спільного з розвитком алкоголізму. Воно,
навпаки, як будь–яке виробництво, особливо те, яке
використовує місцеву сільськогосподарську продукцію,
більш всього здатне розвинути загальний добробут
і звідси – скоротити алкоголізм [5, с. 11]. Вказані
висновки підтверджуються наступною статистикою.
У великоросійських губерніях в 1860 р., незадовго
до запровадження акцизної системи, нараховувалось
723 заводи, загальна можлива продуктивність яких
дорівнювала 113 млн. відер полугара, що складало в
середньому більше 155000 відер на завод. В дійсності
працювали далеко не всі заводи, при чому виробництво
на діючих заводах не перевищувало 19 млн. відер чи
1/6 повної сили. В привілейованих губерніях, у тому
числі і в Київській губернії, була інша картина: тут
заводів було значно більше, але виробництво їх менше.
В 1860 р. їх тут налічувалось 4437. Загальна середня
продуктивність досягала 7700 відер. Але працювали
не всі заводи. Заводи в привілейованих губерніях,
як і в великоросійських, мали просту структуру і на
них перекурювали продукцію власних господарств, –
головним чином, з метою використання залишків
винокуріння для корму худоби. В великому районі
великоросійських губерній і Сибіру вироблялось менше
1/3 всього викуреного в Росії кількості вина, тоді як в
привілейованих і прибалтійських губерніях і в Царстві
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Польському вироблялось більше 40 млн. відер полугара,
чи більше 2/3 загальної кількості [7, с. 7].
Гуральництво було великим привілеєм українських
панів. Вони цупко тримались його й обставали для
себе, не бажаючи припускати до нього російських
дворян [14, с. 49]. Ця прибуткова галузь була однією з
найважливіших із часів Речі Посполитої.
Найприбутковішою статтею магнатського госпо
дарства українських земель Речі Посполитої, у тому
числі Францішека Салезія Потоцького (1700–1772) на
Уманщині було виробництво і продаж горілки. Кварта
горілки (приблизно 1 л) коштувала у роздріб 10–16 гро
шів, в кредит – 15–20 грошів [11, с. 13].
Порівняння цін на міцні напої в Російській імперії
засвідчують вищу ціну в російських губерніях. Вста
новлена державою ціна горілки зростала з 2 крб.
50 к. в 1765 р. до 4 крб. за 1 відро в 1797 р. [17, с. 4].
Причинами такого становища були тотальний контроль
держави за виробництвом і торгівлею цими страте
гічними з точки зору бюджету ресурсами.
Середні ціни на 1 відро вина в Київській губернії
щороку протягом 8 місяців (крім літніх), які існували
в 1797 р. та 1835–1848 роках засвідчили наступні
тенденції: 1797 р. – 56 коп., з 1835 по 1839 р. – 72 коп.,
з 1840 по 1845 рр. – 1 крб. 28 коп., з 1846 по 1848 р. –
1 крб. 46 коп. І.Фундуклей робить висновок, що
найзначніше підвищення ціни на спиртне почалось з
1810 р., а за 50 років вино подорожчало більш ніж в два
з половиною рази [15, с. 431].
Гуртові ціни за відро вина в повітах Київської
губернії по закупках в поміщицьких економія в 1847 р.
складало в середньому 50 копійок сріблом [15, с. 429].
Наприклад, наведемо споживання вина і пива і прибуток
за них в одному поміщицькому маєтку Звенигородського
повіту, в якому було 2143 душі, 3 корчми, 11 шинків
і два винних підвали. Протягом десяти років, 1841–
1850 рр., щомісячно вино і пиво споживались і давали
прибуток, відображений в наступній таблиці:
Всього за рік
Рік

1841

Кількість
проданих відер

Горілки 4496
Пива 1036

1849

Горілки 6012
Пива 844

Ціна одного
відра

Наторговано,
крб. ср.

1 крб.71к.

7838

22 к.

236

2 крб.40 к.

14402

30 к.

232

Головний висновок полягає в тому, що протягом
10 років прибуток власника від пропінації, а звідси і
видатки селян на вино – майже подвоїлися [15, с. 198].
У зв’язку із зміною оподаткування торгівлі
алкогольними напоями, поміщики стверджували про
повна руйнацію поміщицького господарства: «На
первый взгляд видно только, что мы лишаемся почти
половины дохода». Державні відкупи обхопили не
тільки Лівобережну Україну, а й Правобічну й Степову.
Поміщики стратили права пропінації, але їхні прибутки
не зменшились, бо постачання горілки лишилось у
руках поміщиків [14, с. 50].
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Для підтвердження прибутку поміщиків в 1846 році
ми залучимо дані з «Описання Київської губернії», в
якому знаходимо два розрахунки: один, заснований
на господарських розрахунках, на даних, вилучених
з економічних книг, і т.д.; другий, який опирається на
свідчення самих поміщиків в інвентарях.
Таким чином прибуток становив:
За показами
поміщиків в
інвентарях

За господарськими
розрахунками

З хліборобства

194090 крб.

З лісу

8040 крб.

Прибуткових статей

74590 крб.

Торгівля спиртними
напоями

229850 крб.

Всього

506570 крб.

539415 крб.

В 1866 році прибутки становили:
Із землі, що залишилася в наділі

227750 крб.

Відсотків з викупних паперів

171666 крб.

З лісу

49350 крб.

Торгівля спиртними напоями

40624 крб.

Інші статті

198435 крб.

Всього

687825 крб.

З 1845 року по 1866 р. значно зменшився прибуток
з торгівлі спиртними напоями, тому що прибуток цей
був заснований на виключному привілеї, який нині
ліквідований [1, с. 64].
Висновок: виробництво алкогольних напоїв у
Київській губернії у першій половині ХІХ ст. пройшло
певну еволюцію, складовими якої стали зростання ролі
держави у регулюванні питання виготовлення міцних
напоїв та зниження ролі права пропінації у поміщицьких
господарствах. Порушення столітніх прав шляхетства
було пов’язане із загальною лінією держави на
послаблення ролі польської шляхти в регіоні, особливо
через звуження її економічної бази.
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Production of strong drinks of the Kievan province
in the first half of a XIX item
In the article authors analysed the evolution of production of strong waters
the populations of the Kievan province in a XIX item. The analysis of place of link
of the state, producer, squire, peasant became is the aim of the article in the field
of the production of alcoholic beverages in the Kyiv province of ХІХ century. In
research methods are used: methods to the analysis of the special literature, archived
materials; comparative, retrospective. Traditions of manufacture of strong waters
are investigated in the Kievan province and Russian provinces. The value of state
is set in the system of production of strong drinks. The production of the alcoholic
beverages in the Kyiv province in the first half of ХІХ century was passed a certain
evolution. The increases of role of the state became the constituents of that evolution
in adjusting of the question of making of the strong drinks and decline of role of right
for distillation in squire economies. The violation of centenary rights for noble was
related to the general line of the state on weakening of role of the Polish gentry in a
region, especially through narrowing of her economic basis.
Keywords: an alcohol, a production, Kievan province, state, moderation, abuse.
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Постать гетьмана Петра Сагайдачного
в українській історіографії
кінця ХІХ – початку ХХ століття
Проаналізовано розвиток української історіографії щодо постаті
гетьмана Петра Сагайдачного наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Висвітлено
історичні погляди з цього питання М. Грушевського, який на той час зібрав
та узагальнив всі попередні дослідження з теми, І. Каманіна, якого називають
біографом П. Сагайдачного. Також, проаналізовано наукові здобутки
М. Василенка, який уособлював нову генерацію українських істориків,відомий
критичним підходом до козацтва. Розглянуто основні положення з цього
питання, висловлені О. Єфименко, яка надала узагальнення історичного
розвитку з позиції народного демократизму. Розглянуто науковий доробок
стосовно вказаного питання історика козацтва Д. Яворницького.
Ключові слова:гетьман Петро Сагайдачний,українська історіографія,
народницька історіографія, народно–державницька концепція.

20 16 рік є ювілейними для відзначення діяльності
видатного українського історичного діяча, гетьмана
Війська Запорозького Петра Конашевича Сагайдачного,
особа якого завжди привертала увагу. В різні історіо
графічні періоди його постать отримала літературне,
публіцистичне чи наукове висвітлення і в наш час
накопичилась значна кількість літератури з цього
питання. В межах даної статті зроблено спробу
висвітлити наукові погляди українських істориків кінця
ХІХ – початку ХХ століть. Праці вчених вказаного
періоду представляють узагальнення наукових надбань
української історіографії, а також, презентують
різні підходи до висвітлення цієї постаті. Поряд із
народницьким напрямком, що був репрезентований
дослідженнями І. Каманіна, М. Василенка та Д. Явор
ницького,в українській історіографії поширювалася
народно–державницька концепція. Її представниками
були М. Грушевський, Ол. Єфименко, М. Аркас.
Історіографія теми становить складність, адже в
кожного з істориків можна знайти короткі відомості,
проте ґрунтовного аналізу літератури з проблеми
немає й досі. Аналіз праць М. Грушевського щодо
постаті П. Сагайдачного має місце в історіографічних
студіях М. Василенка та Д. Дорошенка [4; 14]. В часи
незалежності в Україні з’явилася значна кількість
історіографічних досліджень, серед яких особливе
місце посідають праці П. Саса. Погляди істориків
досліджують В. Брехуненко, В. Верстюк, В. Галаган,
М. Ковальський, О. Нагірняк тощо [2; 6; 7; 17; 19].
Історіографічними студіями щодо життя та діяльності
М. Василенка займалися упорядники видання зібрання
творів історика, та водночас автори вступних статей
Ю. Шемшученко та І. Усенко [3]. Свого часу, у
1991 році І. Усенко був у складі авторського колективу,
що видав монографічне дослідження про М. Василенка.
Проте й до сьогодення немає узагальнюючої роботи,
в якій було б проаналізовано весь масив наукової
літератури з теми.
Метою статті є аналіз поглядів істориків зазначеного
періоду. В основу викладення матеріалу покладено
проблемно–хронологічний підхід.
Погляди І. Каманіна на проблему викладені в
«Нарисі гетьманства Петра Сагайдачного» (1901),
дослідженнях «До питання про козацтво до Богдана
Хмельницького» (1894), «Південна Русь напередодні
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війни Богдана Хмельницького». Дослідження історика
про П. Сагайдачного називають логічним продовженням
розвідки «До питання про козацтво до Богдана
Хмельницького» у економічних питаннях [19]. Наукова
діяльність І. Каманіна вийшла за межі традиційної
народницької концепції та вже усталених на той час
поглядів на постать гетьмана П. Сагайдачного.
І. Каманін вважав П. Сагайдачного народним героєм
і порівнював з Б. Хмельницьким, за що отримав критики
Д. Дорошенка [14, с. 205]. Історик сформулював тезу
про спадковість ідей Петра Конашевича, які продовжили
«обдаровані учні Сагайдачного, що вийшли з його
військової і дипломатичної школи… Це Петро Могила
і Богдан Хмельницький…» [16, с. 45]. Дослідник
вважав політичним курсом гетьмана балансування між
Польщею та Туреччиною та навмисне розпалювання
міждержавних військових конфліктів прикордоння з
метою послаблення Польської держави. За висловом
історика, «козаки відбивають натиски турків у межах
польських земель неохоче і незначною кількістю, …
щоб їх не звинуватили в союзі з турками» [16, с. 35].
Історик надав тезу про існування в П. Сагайдачного
ідеї союзу з Туреччиною для боротьби проти польської
експансії. Проте, на його думку, ця ідея викликала
протидію козацьких мас і могла стати причиною втрати
гетьманом влади [16, с. 35]. І. Каманін продовжив думку
В. Антоновича щодо зростання процесу покозачення під
час правління Петра Конашевича [19].
Участь П. Сагайдачного у військових акціях Речі
Посполитої висвітлена істориком досить нетрадиційно
для української історіографії. На думку вченого,
метою козаків в кампанії 1618 року було показати
Московському уряду вигідність союзу з сильним
козацтвом [16, с. 36]. Участь у Хотинській війні історик
пояснював втручанням патріарха Феофана, який умовив
козацьку старшину виступити на допомогу. І. Каманін
негативно оцінював втручання православного владики
вважаючи, що Феофан прагнув замирити козацтво
із польською владою для спільної боротьби проти
мусульманської агресії [16, с. 37].
Відносини гетьмана Петра Конашевича з Москвою
історик розглядав з позиції лояльності гетьмана до
Москви, вважаючи, що він був прихильником зближення
на рівних умовах. Про це свідчили польсько–козацькі
переговори 1620 р.
Особистість Петра Сагайдачного знайшла відобра
ження в дослідженнях Д. Яворницького, який також
висвітлював постать гетьмана П. Сагайдачного з позицій
народницької історіографії. В «Історії запорозьких
козаків» вчений приділив увагу самій козацькій спіль
ноті, а в статті «Гетьман Петро Конашевич Сагайдач
ний», що вийшла друком 1913 року історик висвітлив
постать Петра Конашевича на тлі епохи. Значне
місце дослідник приділив аналізу внутрішнього
становища Польщі, показавши слабкі місця польської
аристократичної республіки [24, с. 24–32].
Д. Яворницький називав П. Сагайдачного борцем,
що діяв «за православну віру і народність однаково
майстерно і шаблею, і пером» [25, с. 124]. Історик
відносив появу Петра Конашевича на Січі до 1601 року,
а обрання на гетьманство датував 1606 роком. Першою
гучною справою вважав спустошення 1607 року Очакова
і Перекопу [24, с. 36]. Незвичною є теза дослідника
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про зверхність П. Сагайдачного над козаками під
час військових дій у Московській державі 1613 року
[25, с. 124]. Успіхи козаків на морі 10–х років XVII ст.
також пов’язував з ім’ям Петра Конашевичата писав
про масове покозачення місцевого населення [24, с. 40–
41]. Саме морські походи та покозачення селян історик
назвав головною причиною численних урядових
комісій на козаків. Досліджуючи їх, Д. Яворницький
критикував королівську владу в особі Сигізмунда ІІІ за
непослідовну політику.
Аналізуючи Московську кампанію 1618–го року,
Д. Яворницький наголошував на розважливій політиці
Петра Конашевича, який, захищаючи інтереси
козацтва, висунув ряд вимог перед польським урядом
[24, с. 41]. Історик висловив тезу про П. Сагайдачного
як підлеглого Польської держави, який керувався
інтересами свого народу, спростовуючи думку про зраду
по відношенню до Москви. Аналізуючи питання щодо
політичної орієнтації Петра Конашевича, дослідник
писав, наслідуючи думку І. Каманіна: «…(Сагайдачний)
бачив, що доля України й Січі залежить, з одного
боку, від Польщі, з іншого – від Росії і що справжнім
володарем подій буде той, хто зуміє стати між цими
державами і видобути користь для України й Запорожжя
з тієї й іншої сторони» [24, с. 45]. Підтвердженням цього
було дипломатичне посольство від Війська Запорозького
до Москви у 1620 році. Д. Яворницький метою
посольства вбачав бажання вплинути на польський
уряд щодо виконання обіцянок, даних напередодні
московського походу. Науковець не висвітлював
питання можливих переговорів посольства із патріархом
Феофаном, але ретельно аналізував участь українського
реєстрового козацтва у відновленні православної
ієрархії. Історик наголошував на визначній ролі козаків
і особливо П. Сагайдачного як реальної сили, що могла
захистити патріарха від католицьких та уніатських
зазіхань.
Вимоги, які висунув гетьман Конашевич до Польщі
напередодні Хотинської війни, хоча і не були виконані,
але, на думку науковця, засвідчили силу та міць
козацтва [24, с. 52]. Під час бойових дій історик писав
про перемогу польсько–козацького саме через участь
козаків: «Успіху було досягнуто саме завдяки козакам
та їхньому геніальному ватажкові гетьманові Петру
Сагайдачному» [24, с. 55].
Висновок дослідника передавав певну ідеалізацію
української історії у ХІХ ст. Д. Яворницький зобрази
в Петра Конашевича захисником інтересів народу,
керівником козацтва, із яким жодних конфліктів у
козаків не було. Разом з тим, історик писав, що відтоді
коли Петро Конашевич офіційно отримав владу над
козацькою Україною різниця між запорожцями і
городовими козаками стала чіткішою і почалося розход
ження у різні боки історичного розвитку. Заслугою
П. Сагайдачного він назвав розширення козацької
території, збільшення кількості козацького війська
до раніше не бачених розмірів: «Він заклав міцні
підвалини для подальшого існування українського
козацтва і накреслив програму його майбутніх дій.
З огляду на це, гетьман Богдан Хмельницький лише
продовжив справу Конашевича, хоч і не відзначався
тим чудовим тактом, яким відзначався Сагайдачний»
[24, с. 64].
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Критично оцінював постать гетьмана П. Сагай
дачного М. Василенко. Аналізуючи погляди історика,
треба брати до уваги його політичні переконання, які
історіограф С. Рудько назвав «подвійною лояльністю»
[20]. У дореволюційний час М. Василенко схилявся до
ідеї перетворення Росії на федеративну демократичну
країну, пізніше став прибічником ідеї українізації та
національного розвитку [6, с. 123].
Великий інтерес становить його праця «Очерки по
истории Западной Руси и Украины», що містить, крім
фактичного матеріалу та авторської його інтерпретації,
огляд найважливішої літератури з досліджуваних
питань.
Погляди дослідника на особистість гетьмана ґрун
туються на твердженні, що «...Сагайдачный всегда
служил верно польскому государству» [4, с. 271]. Разом
з тим, історик вказував, що саме Петро Конашевич
фактично підхопив справу князя К. Острозького по
захисту православ’я: «Гетман Конашевич–Сагайдачный
до самой своей смерти умел сдерживать фанатизм
поляков, …они нуждались в его помощи для борьбы с
Московским государством» [5, с. 825].
Дослідник вважав, що владу П. Сагайдачний
отримав напередодні Кафської кампанії 1616 року
і саме її слід вважати першою значною справою
Петра Конашевича [4, с. 278]. Історик вказував, що
за період з 1606 по 1622 роки на гетьманування
обиралися ватажки Олевченко, Тискиневич, Барабаш
та Бородавка. Підґрунтям козацького незадоволення
Петром Конашевичем були умови польсько–козацьких
угод 1617 та 1619 років, які гетьман,на думку історика,
намагався втілити в життя. Сам науковець вважав, що
боротьба П. Сагайдачного із свавіллям козаків не мала
успіху і гетьман шукав компроміс із козаками, наслідком
чого стали морський похід та козацьке посольство до
Москви 1620 року [4, с. 279]. М. Василенко вказував
на нелегітимний характер московського посольства
відносно Речі Посполитої, підкреслюючи офіційну мету
посольства – служити московському цареві. Історик
піддав сумніву версію М. Грушевського щодо стосунків
гетьмана з патріархом Феофаном.
Роль П. Сагайдачного у козацько–польських
переговорах 1617 та 1619 років М. Василенко вважав
неможливим окреслити, проте підписання угод вважав
його перемогою як представника «примирительного
течения» [4, с. 278]. Паралельним результатом історик
вважав
піднесення
станового
самоусвідомлення
козацтва: «Козацкие своевольства усиливали классовую
рознь и непримиримость интересов и отношений между
козачеством и шляхетством. … Классовое сознание
козачества, в противовес шляхте, должно было,
естественно, вырасти» [4, с. 266]. В таких умовах, на
думку історика, спроба П. Сагайдачного повернути
«своевольников», що проголошували себе козаками під
владу панів була приречена на провал.
Вивчаючи роль П. Сагайдачного у відновленні
православної ієрархії, М. Василенко критикував теорію
М. Грушевського щодо свідомого соціального аспекту
у зв’язках козацтва з інтелігенцією та вважав, що
до Петра Сагайдачного вони носили фрагментарний
характер [4, с. 284]. Історик зазначав «особливі
умови» Петра Конашевича, маючи на увазі особисті
зв’язки з культурно – релігійною інтелігенцією Києва:
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

«школьные традиции или …отношения землячества»
[4, с. 285]. М. Василенко піддав критиці думку
М. Грушевського щодо ініціативи козацького ватажка
у релігійних справах, яку вважав безпідставною
[4, с. 286]. Ініціатором відновлення ієрархії православної
церкви М. Василенко вважав Київське братство до
лав якого П. Сагайдачний вступив на передодні цих
подій: «Благодаря Сагайдачному, участие казачества
в религиозных делах, надолго становится обычным
явлением. Социальная борьба казачества с польским
государством получает новое основание – религиозной,
а вместе с тем, и национальной борьбы» [4, с. 301].
Водночас вчений писав, що саме Конашевич звертався
до Феофана з проханням про відновлення ієрархії
[3, с. 186].
Під час переговорів напередодні Хотинської війни, за
критичним зауваженням історика, навіть не отримавши
згоди на визнання православної ієрархії, П. Сагайдачний
був задоволений їх результатом [4, с. 291]. Дослідник
не відкидав можливість участі у страті Я. Бородавки
П. Сагайдачного, визнавав існування невдоволення
Бородавкою з боку козаків та називав його (Бородавку)
польським прибічником [4, с. 292; 3, с. 286]. Умови
Хотинської мирної угоди, як писав дослідник, викликали
невдоволення та відхід козаків на інший бік Дністра.
Але через те, що влада знаходилась у руках лояльного
до Речі Посполитої П. Сагайдачного, основна маса
козацтва змушена була підкоритися та визнати мирну
угоду [4, с. 294].
Позиція М. Василенка як історика, що був пред
ставником перехідної ланки від народницької до
народно–державницької течії української історіографії,
була неоднозначною. В межах цієї подвійності дослід
ник висвітлював постать П. Сагайдачного з точки
зору соціальної користі, та надавав однозначно
негативну оцінку його діям, зазначаючи: «По отно
шению к казачеству, как явлению социальному, роль
Сагайдачного была отрицательной… Для разрешения
конфликта между польским государством и казачест
вом, возникшего, как известно на почве социальной,
гетманство Сагайдачного не дало ничего положи
тельного» [4, с. 302].
В зазначений період часу сформувався народно–
державницький напрямок в українській історіографії,
найзначнішим представником якого став М. Гру
шевський. При аналізі особистості видатного гетьмана
М. Грушевський спирався на характеристику Я. Собє
ського. Початком гетьманування вважав 1616 рік, але
додав, що «його впливи і вага в козацькому війську
сягають далеко раніших часів» [10, с. 369]. Науковець
характеризував його учасником походів на молдавські,
лівонські та московські землі [8, с. 299]. Історик
називав П. Сагайдачного репрезентантом інтересів
«статочніших» козаків [10, с. 372]. Суть політики Петра
Конашевича, на думку М. Грушевського, полягала у
стриманні козацької сваволі для перспективи розвитку
козаччини: «…поки не було шансів виграти в оружній
боротьбі з державою, треба було уникати всяких
оружних конфліктів і по можливості втягувати Польщу у
військові клопоти» [10, с. 369]. Як наслідок, приймаючи
умови урядових комісій 1617 та 1619 років гетьман, за
зауваженням вченого, розраховував, що вони не будуть
виконуватись в світлі військових конфліктів, у які була
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втягнута Польща. Умови більш жорсткої Роставицької
угоди, через підписання якої П. Сагайдачний втратив
булаву, так само не мали катастрофічного значення:
«…малинадію, що й сим разом обставини незадовго
розвіють всі обмеження вложені на козачину...»
[10, с. 386].
Втративши булаву, П. Сагайдачний розпочав справу
відновлення православної ієрархії, про яку М. Грушев
ський писав як найзначніший удар по урядовій політиці,
та відмічав, що сучасники вважали це важливішою
справою Петра Конашевича [8, с. 299–300]. За словами
історика, з часів П. Сагайдачного «оборона православ’я
була введена в круг козацької політики» [13, с. 471].
Стосовно православної ієрархії історик писав: «Он
(Сагайдачний – О. І.) был вершителем ее судеб и умел
воспользоваться своим положением в ее интересах»
[11, с. 167]. Аналізуючи перебіг переговорів та зустріч
Феофана у Києві, М. Грушевський підкреслював: «Отже
був то певного рода національний український конгрес,
де рішучу ролю грав новий національно–політичний
фактор – козачина. ... А серед неї дають центральну
ролю Сагайдачному...» [10, с. 434–435].
З релігійною справою М. Грушевський пов’язував і
козацьке посольство до Москви 1620–го року: «Козацьке
посольство...мало метою не тільки переговори з
московським правительством, і навіть не стільки сі
переговори, як порозуміння з патріархом, що перебував
тоді в Москві ще» [10, с. 432].
Цецорська катастрофі змінила політичні настрої
в урядових колах, де взяли верх прибічники ідеї
співробітництва із козацтвом [10, с. 439–440]. Історик
піддав критиці «Історію Русів» за спробу представити
Я. Бородавку польським висуванцем, якого вважав
представником радикальних козацьких кіл. На думку
дослідника, самі козаки були незадоволені Я. Боро
давкою через нестачу припасів та фуражу [10, с. 475].
Коли П. Сагайдачний прибув у табір на Дністрі: «...
Бородавка ... мусів покутувати свої помилки. … його
закували в кайдани і кілька день пізніше, уже під
Хотином, судили, засудили на смерть і стяли в колі
козацькім…» [10, с. 470–471].
М. Грушевський вважав, що приймаючи умови
миру, козацька старшина розуміла необхідність пункту
про заборону морських походів для підписання миру,
а відхід козаків за Дністер інтерпретував не як вияв
невдоволення, а як акт недовіри полякам [10, с. 478].
Продовжуючи аналіз історик писав, що Петро
Конашевич був розчарований відсутністю виконання
угод: «…заохочував, навіть змушував козаччину, щоб
за те добитися від короля полегші для українців»
[8, с. 300]. Смерть П. Сагайдачного була тяжким ударом
для православних які мали надію на його заступництво
у релігійних справах [10, с. 490–491]. Як писав історик,
саме при П. Сагайдачному сила козацтва досягла апогею
в межах державної системи Польщі [11, с. 169].
В історіографії значне місце посідали дослідження
Ол. Єфименко, розквіт наукової діяльності якої
пов’язаний із Україною [7, с. 410]. Вона написала
узагальнюючу «Историю украинского народа» (1906 р.).
Ол. Єфименко перша написала історію України
сформовану на нових засадах. Навіть у радянські часи
її погляди критикувалися обмежено, підкреслювались
демократичні, навіть революційні ідеї [18, с. 43, 50].
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Гетьман Конашевич набув у працях О. Єфименко
рис талановитого полководця, захисника православ’я,
видатного політика. Дослідниця вважала, що козацький
ватажок тримався лояльного курсу, погоджуючись на всі
вимоги польських урядовців, завдяки чому 1617 року
козацтво не спіткала доля «других Солониць». Але це
була лише зовнішня покірність: «...он (Сагайдачний),
очевидно, понимал, что фактическая невозможность
так и останется невозможностью…» [15, с. 205].
Дослідниця писала, що в умовах відсутності мирного
вирішення проблеми П. Сагайдачний був готовий
підкоритися усім вимогам польських комісарів, але
притиснені юридично, козаки фактично залишалися при
своїх старих правах [15, с. 206]. Дослідниця писала, що
при П. Сагайдачному козацтво стало опорою руської
народності.
На початку ХХ століття була опублікована «Історія
України–Русі» М. Аркаса, що мала популяризаторське
значення. Гетьман П. Сагайдачний зображений
істориком як «...неаби–який чоловік – кошовий отаман
Петро Сагайдачний». Досить традиційно дослідник
початком гетьманування дослідник вважав 1616 рік –
похід на Кафу. На той час, на думку історика, Туреччина
вже була роздратована козацьким діями і постійно
погрожувала Польщі, що викликало урядові комісії.
Характеризуючи комісії 1617 та 1619 років, висловив
думку про використання козаками складної ситуації
Польщі для невиконання прийнятих на себе зобов’язань
[1, с. 160–161]. М. Аркас вважав, що друга урядова
комісія 1919 року за умовами була більш лояльна і м’яка
до козаків через збільшення реєстру до 3 тисяч осіб
[1, с. 161].
Стосовно Московської кампанії історик вказав,
що П. Сагайдачний уклав угоду, але деталей не
надав [1, с. 161]. Відсутність козаків 1620 року під
Цецорою пояснював особистим небажанням гетьмана
С. Жолкевського, і вважав, що Петро Конашевич
скористався цим, зайнявши вичікувальну позицію.
Розглядаючи Хотинську війну, дослідник визначав
чисельність турецького війська в 300 тис. осіб: «Тільки
з поміччю козаків Полякам пощастило… Сагайдачний
покрив славою козацьке військо і врятував од Турків не
тільки польське військо, але й усю Польську державу»
[1, с. 164].
Традиційно великого значення М. Аркас надав справі
відновлення православної ієрархії, а також висунув
думку, що П. Сагайдачний був членом львівського
православного братства, та лише потім вступив до
Київського[1, с. 162]. Історик визначив місце Петра
Конашевича так: «Сагайдачний був чоловік визначний і
дуже корисний для народнього діла. Він вернув Україні
споконвічний громадський виборний устрій в житті
світському та церковному і тим додав Українському
народові сили на дальшу боротьбу» [1, с. 164].
Цікавим є погляд І. Франкана проблему сприйняття
козацтва в контексті польського цивілізаційного виміру.
Іван Якович критично писав про «велику місію на
Сході», якою Польща виправдовувала просування
на схід, що передбачало принесення у дикі землі
культури та захист від монгольських орд [22, с. 207].
Вчений писав, що єдиним проявом реалізації цієї місії
стала Хотинська війна, в якій козаки під проводом
П. Сагайдачного добровільно з’єдналися із поляками
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та власною хоробрістю привели Польщу до перемоги
[22, с. 209]. І. Франко, вказував на органічний зв’язок
козацтва з українським народом. Він зазначав, що Петро
Сагайдачний був одним з найкращих представників
українського козацтва [23, с. 354]. Також І. Франко
розглядав П. Сагайдачного як письменника, вказуючи на
трактат «Про унію» [21, с. 727].
Підсумовуючи висвітлення на межі ХІХ – ХХ ст.
українською історіографією вказаної теми, необхідно
зазначити значний науковий інтерес до постаті
П. Сагайдачного. Дослідники вказували на зростання
соціальних чинників в історії українського козацтва
під час гетьманування Петра Сагайдачного. Більшість
науковців відмічала позитивний вплив діяльності
гетьмана на козацтво та суспільне життя в українських
землях. Виняток становив М. Василенко, який вказав
на негативну роль гетьмана Петра Конашевича щодо
розвитку народної справи.
Неоднозначно висвітлювалося питання щодо початку
гетьманування П. Сагайдачного. І. Каманін датував
початок гетьманування 1606 роком та висловлював
припущення щодо 1601 року. Інші прихильники народ
ницького напрямку – Д. Яворницький, М. Василенко,
а також представники народно–державницької течії
М. Грушевський, М. Аркас називали початком гетьма
нування П. Сагайдачного 1616 рік. Ол. Єфименко взагалі
не надала чіткої дати,вказавши гетьманування Петра
Конашевича під час Вільшанської комісії 1617 року.
Усі дослідники високо оцінювали культурно–
релігійну діяльність гетьмана П. Сагайдачного, цент
ральне місце в якій посідала справа відновлення
православної ієрархії. І. Каманін, М. Грушевський та
М. Аркас вважали її частиною свідомої політичної
програми видатного гетьмана. До певної міри такої ж
думки тримався і Д. Яворницький. М. Василенко вважав
думку про ініціативу Петра Конашевича у справі ієрархії
безпідставною і вважав його репрезентантом сподівань
київського братства.
В українській історіографії зазначеного періоду
неоднозначно висвітлювалося питання політичних
уподобань П. Сагайдачного. В працях М. Грушевського,
І. Каманіна, гетьман постав як самостійний політик,
що керувався ідеєю балансування між зовнішніми
супротивниками. Ол. Єфименко писала про лояльну
пропольську політику як засіб уникнути знищення
козацькій організації та акцентувала увагу на демо
кратичних тенденціях в політиці видатного гетьмана.
Схожу ідею відстоював також Д. Яворницький, наголо
шуючи на громадянському аспекті польсько–козацьких
відносин.
Стосовно Московського напрямку політики гетьмана
П. Конашевича висловлювалися різні погляди. І. Кама
нін вважав козацького ватажка прихильником зближення
з Москвою на рівних умовах. Д. Яворницький
висунув ідею балансування між Польщею і Москвою.
М. Василенко не теоретизував питання відносин з
Москвою і вважав 1620 року поодиноким фактом, мета
якого не була з’ясована.
Таким чином, особистість П. Сагайдачного набула
широкого висвітлення та репрезентації з наукових
позицій. Дослідження цієї постаті в українській
історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст. не втрачає своє
актуальності, адже формат статті дозволив торкнутися
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

поглядів лише найзначніших дослідників часу. Поза
увагою залишилися праці дослідників, що займалися
вивченням окремих питань, вчених західноукраїнських
земель, істориків регіональних досліджень тощо.
Ці аспекти доцільно проаналізувати в подальших
студіях.
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Figure of hetman Petro Sahaidachny in Ukrainian historiography
of late XIX – early XX century
Development of Ukrainian historiography of late XIX – early XX century
about historical figure of hetman Petro Sahaidachnyis analyzed in the article.
Historical opinions of MykhayloHrushevsky and Ivan Kamanin are also covered.
MykhayloHrushevsky has gathered and integrated all the previous researches
on this topic and Ivan Kamaninis called a «biographer of Petro Sahaidachny».
In addition, scientific works of MykolaVasylenko and OlexandraYefymenkoare
analyzed. MykolaVasylenko is famous for his critical point of view about Cossacks
and has personified new generation of Ukrainian historians.OlexandraYefymenko has
summarized historical development from the point of view of people’s democratism.
Scientific work of Cossacks’ historian DmytroYavornytsky about mentioned question
is examined.
Keywords: hetman Petro Sahaidachny, Ukrainian historiography, Ukrainian
populist historiography, populist–stateconception.
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Господарські та культурно–релігійні
взаємовпливи української
та німецької громад Волині
(кінець XIX – початок XX століття)
Досліджено побут, господарську діяльність та кульурно–релігійне життя
німецьких колоністів на землях Волині в період кінця XIX – початку XX століття.
Показані процеси взаємного впливу культур, релігійних і світоглядних позицій,
господарських практик між спільнотами німецьких колоністів та українським
населенням Волині. Робиться висновок про позитивні наслідки таких процесів.
Ключові слова: Волинь, німецькі колоністи, взаємовплив, культура, релігія,
господарство.
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Проблематика досліджень культурних, економічних,
господарських та релігійних взаємовпливів між німець
кою етнічною спільнотою, що проживала і проживає на
території України, та місцевим населенням, не є новою
у вітчизняній та зарубіжній історіографії. Відомими є
праці різних років авторства німецьких та російських
дослідників німецького походження М. Арндта [1],
Ф. Вільгельма та Й. Колбрюннера [2], В. Дізендорфа [3],
А. Клауса [4], Я. Штаха [5], К. Штумппа [6].
Окремо вивчалося суспільне, економічне та демо
графічне становище німецької громади в Україні,
історичні передумови переселення колоністів на наші
землі та подальша соціальна і культурна еволюція
німецької етнічної спільноти в умовах царської Росії та
періодами трагічних для українських німців радянських
реалій [7; 8; 9]. Останніми десятиліттями з’явилася
низка ґрунтовних регіональних досліджень українських
науковців в межах окресленої проблематики. У цьому
контексті виділимо розвідки М. Бармака [10], Д. Зако
воротного [11], М. Костюка [12], І. Монолатія [13],
В. Надольської [14], Ю. Поліщука, О. Суліменка [15],
колективну працю «Німецькі поселенці в Україні:
історія та сьогодення» [16] та ін. Німецькі та українські
дослідники відзначають органічну інкорпорацію німець
ких громад у вітчизняну сільську економіку і культурне
поле, звертають увагу на взаємні впливи німецької
та української спільнот, підкреслюють їх позитивний
характер та толерантний перебіг.
Однак останнім часом можна зустріти і інші думки
щодо історично негативного ставлення українців до
національних меншин, що жили і живуть поряд. Не
погоджуючись з такими твердженнями, ми спробуємо
показати об’єктивну картину буття німецьких колоністів
в Україні періоду кінця XIX – початку XX століття на
прикладі Волині як традиційного місця зосередження
численних громад переселенців.
Починаючи з другої половини XIX ст. Волинь стає
одним з найбільших в Україні регіоном компактного
проживання німецького етносу. Основна маса німецьких
колоній була розташована вздовж старого Києво–
Варшавського тракту, що проходив по осі Житомир –
Новоград–Волинський – Корець. Великі групи колоністів
проживали також вздовж лінії Володимир–Волинський –
Луцьк – Рівне. Волинь приваблювала колоністів сприят
ливим географічним положенням, помірним кліматом
та великою кількістю необроблених земель. Німецькі
мандрівники так описували цей регіон: «... ми їхали по
Волині, чудовій і багатій землі. Люди тут нам здавались
серйозніші і розумніші, ніж поляки, яких ми бачили
раніше, кращими були також поля, луки і навіть будинки.
Чим далі ми їхали, тим привабливішими ставали
краєвиди, які нагадували нам північну Німеччину»
[17, с. 28–29].
Німці селилися окремими колоніями серед україн
ських поселень. Вся господарська, громадська і
культурна діяльність волинських німців спростовує
думку про те, що вони, мешкаючи поряд з місцевим
населенням, не вступали з ним у тісні контакти і навіть
не вчилися їхньої мови. Такі твердження досить часто
випливали на поверхню суспільного життя, особливо
в період напружених відносин між Німеччиною та
Росією. Російський дослідник німецького походження
К. Ліндеман писав, що: «... там, де поселення німців і
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села місцевих селян знаходяться в близькому сусідстві,
там між тими й іншими давно вже встановилися дружні
господарські і торгові відносини. Українські і німецькі
сім’ї інколи рідняться через шлюби їхніх дітей. Багато
колоністів дали своїм синам освіту в російських
гімназіях та університетах і послали їх потім на службу
державі у внутрішніх губерніях Росії та її околицях.
Багато осіб, які займають високі посади в армії є також
дітьми колоністів–німців» [18, с. 271–272].
На Волині окремі заможні німці–землевласники
підтримували тісні стосунки з українцями та місцевою
владою. Так, наприклад, в губернії славився стародавній
рід Арндтів, який одним з перших поселився в
регіоні ще на початку XIX ст. Вони були прекрасними
хліборобами і господарями, відомими громадськими
діячами. Арндтами за власні кошти було побудовано
земську школу в селі Березівці Житомирського повіту,
в якій вчилися українські та німецькі діти. Навчання
проводилося російською та німецькою мовами [19, с. 10].
Ця школа збереглася до сьогоднішнього часу і там
продовжують навчатися школярі.
Один з представників роду Арндтів – Йоган закінчив
юридичний факультет Київського університету й був
членом Державної Думи. Він активно сприяв створенню
в Житомирі органів земського самоуправління і плідно
там співпрацював з українцями. Йоган Арндт захищав
також житомирських євреїв від погромів у 1905 р.
[19, с. 9]. Відзначимо, що він був одружений на українці
Юлії Шимченко. Рід Арндтів прославився також своєю
культурою землеробства. Завдяки їхній наполегливій
праці вдавалося окультурити значні земельні площі в
Житомирському повіті. В окремих селах вони заклали
парки. Так, наприклад, і сьогодні центр села Черемошне
Житомирського району прикрашає старовинний парк,
посаджений Арндтами. Слід зазначити, що вони відомі
були в регіоні також своєю працею у борошномельній
промисловості. На їхніх млинах працювали українські
селяни, які переймали у німців досвід господарювання.
Вони також вчилися у колоністів ремеслам, котрі
були, за традицією німецької спільноти, надзвичайно
розвинутими. Варто зауважити, що окремі німецькі
колонії ставали своєрідними центрами ремісничої
справи, де працювали й українські селяни. Так,
наприклад, в губернії славилася колонія Анета Новоград–
Волинського повіту, де поряд з німцями працювали
й українці. Ця колонія дала життя багатьом відомим
людям. Зокрема в Анеті в 1913 р. народився російсько–
німецький письменник Герберт Генке [19, s. 64].
Звичайно, що контакти колоністів з оточуючим
місцевим населенням відбувалися передусім на еконо
мічній основі. Це підтверджується тим, що українські
селяни знаходили у колоністів–господарів, фабрикантів,
не тільки добре оплачувану роботу, а й можливість при
потребі отримати кредит – при особистому знайомстві
або дружніх відносинах. Попри існування Земельного
банку, селяни охоче зверталися за приватними кредитами
до німецьких колоністів, ця практика зберігалася аж до
початку Першою світовою війни.
Вплив колоністів на розвиток сільського господарства
на Волині виявився також у створенні хутірських
господарств. Аналіз джерел свідчить, що завдяки
зразковому веденню господарства німцями–колоністами,
на Волині було створено цілу низку показових хутірських
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господарств, куди приїжджали переймати досвід селяни
з інших губерній імперії [20, арк. 1]. Окремі німецькі
маєтки дійсно були взірцями господарності. Так,
наприклад, у володінні колоніста А. Герінга було 111
десятин орної землі, 103 – сінокісної, 8 – присадибної,
а також млин, корчма і ставок [21, арк. 466]. Таких
маєтків у губернії було багато і вони стали поперед
никами столипінських реформ у Російській імперії.
Слід зазначити, що німці, крім культури рільництва,
відзначалися також високоефективним садівництвом
та городництвом. Кожна німецька садиба на Волині
була оточена чудовими садами. Деякі колонії, які
раніше знаходилися в лісах та болотах, поступово
перетворювалися в квітучі села і отримували відповідні
назви. Так, наприклад в Житомирському повіті
такою була колонія «Blümental» (нині с. Цвітянка
Червоноармійського (нині Пулинського) району Жито
мирської області). Тут окремі німці–землевласники
мали великі сади. Наприклад, в саду Р. Вольферта росло
16 яблунь, 16 вишень, 18 груш [22]. Українські селяни,
що проживали в навколишніх селах, купували у німців
саджанці фруктових дерев.
Вплив колоністів на навколишнє місцеве населення
відчувався і в інших процесах. Так, в 60–70–х роках XIX
ст. в зв’язку з розвитком капіталістичних відносин
і появою ринку сільськогосподарської робочої сили
розпочинається
масове
використання
української
робочої сили у німецьких колоніях. Як правило, це були
сезонні робітники, які, повертаючись додому, несли з
собою навички і досвід поліпшеного господарювання
для своїх земельних ділянок. Ці зв’язки сприяли
зближенню колоністів і корінного населення, вивченню
мов. Німці, перебуваючи на землях Волині, запозичали
в українців окремі слова, які використовували у побуті.
Так, наприклад, німецький дослідник Йоган Янс в
своїй роботі «Із словника волинських німців» писав: «...
німецькі колоністи запозичали окремі слова в українців
та поляків, вони кликали своїх домашніх тварин так як і
селяни, а також давали їм схожі назви» [23, s. 153–173].
Про відсутність релігійної нетерпимості чи ворожнечі
між поселенцями та корінним населенням свідчить те,
що досить часто на лютеранських богослужіннях були
присутні українські селяни. Німці також відвідували
українські церкви. Так, наприклад, пастор із Санкт–
Петербургу, перебуваючи на Волині, відвідав Почаївську
Лавру і був присутній на урочистій літургії, яку проводив
архієпископ із Житомира [23, с. 51–52]. Пастор був
вражений красою і величчю Лаври. В своєму щоденнику
він записав: «... ми з великим задоволенням оглядали
церкви, побудовані в римському стилі. Весь цей
комплекс знаходиться в гармонійній єдності. Стіни
повністю білі і прикрашені картинами. На старовинних
стінах монастиря зображені різні релігійні сцени. В
середині монастиря прекрасно співав хор. Нас вразило
справедливе, прихильне, неупереджене відношення
архієпископа Агафангела до німців. Він розповів нам, що
у свій час вивчав німецьку теологію» [23, с. 51].
Слід зазначити, що волинським німцям подобались
православні релігійні богослужіння, церковний спів
тощо. Багато з них переходили у православ’я. Так,
наприклад, священик однієї з громад Луцького повіту
доповідав єпархіальному керівництву про те, що в
нього на недільних і святкових богослужіннях, крім
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прихожан були присутні й німці. Це не залишилося
без благотворного впливу на них, і десять колоністів,
які відвідували богослужіння прийняли православ’я.
Губернська газета «Волынь» писала: «... такі випадки
навернення у православ’я останнім часом непоодинокі.
Так, наприклад нещодавно ми повідомляли наших читачів
про те, що 21 німець з колонії Юльянівка Новоград–
Волинського повіту прийняли православ’я» [24]. На
початку XX ст. кількість колоністів–лютеран, які
вирішили змінити свою віру зростає. Це було пов’язано
з прийняттям у 1906 р. Закону про віротерпимість. В
цьому ж році німці масово переходять з лютеранства у
православ’я. Таких колоністів у губернії нараховувалось
80–90 осіб. Найбільша кількість їх була у Новоград–
Волинському повіті – 25–30 чоловік, в Луцькому – 15,
Житомирському – 10 [25]. Відзначимо, що православ’я
приймали не тільки прості колоністи, але й досить
заможні. Так, наприклад, прийняла православ’я сім’я
Ріхтерів у Житомирі. Майбутній всесвітньо відомий
піаніст Святослав Ріхтер був охрещений у Михайлівській
церкві м. Житомира в 1915 р. [1, s. 64, 65].
Слід зазначити, що православні робітники та
селяни, які працювали в німецьких колоніях, не могли
не звернути увагу на ту роль, яку відігравала в житті
колоністів їхня релігія. Завдяки їй більшість німців
вміли читати і писати, адже це необхідно було для
обряду конфірмації. Українські селяни в переважній
більшості були неписьменними, і німці досить часто
ставали для них першими, а то і єдиними вчителями
грамоти. Колоністи поступово почали залучати
волинських селян до своїх віровчень. Варто зауважити,
що в німецьких колоніях в кінці XIX на початку XX ст.
поширювалось сектантство – баптизм, штундизм.
Ідеї сектантів знаходили своїх прихильників і серед
українських селян Волині. Так, у 1895 р. в губернії їх
налічувалось 5981 чоловік [26, с. 13]. Загалом слід сказати,
що в той час сусідство колоністів з селянами не проходило
безслідно.
Німці – лютерани, баптисти, штундисти, – навертали
у свою віру українців, а ті, в свою чергу, сприяли
прийняттю
колоністами
православ’я.
Описуючи
релігійні взаємовпливи на Волині, варто окремо
зупинитися на релігійності колоністів. Російський
вчений німецького походження Я. Штах писав: «Любов
колоністів до батьківщини зосереджується, головним
чином, на їх церкві. Такою є релігія колоністів, що стоїть
набагато вище будь–якого віросповідання і будь–якої
національності, і звертає на ці відмінності мало уваги,
але при цьому до такої міри загартовує характер, що
колоніст віддає перевагу смерті, аніж легковажному
ставленню до вищезгаданих, святих для нього речей.
Адже душу кожного народу можна найкраще пізнати
по його ставленню до церкви і виконанню ними своїх
релігійних обов’язків» [5, с. 255].
Помітною була тенденція неоднозначного відно
шення німців до православної церкви. Представники
старшого покоління, які були вже сформованими у
світоглядному плані, відмежовувались від православ’я.
За словами очевидців, вони залишались вірними
релігійним поглядам своїх батьків і були переконані
у перевазі лютеранської віри. Німці вважали, що їх
вчення було набагато досконалішим, ніж православ’я,
яке, на їх думку, несло в собі елементи язичництва.
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Люди молодшого покоління прихильніше ставилися
до православ’я. Вони без будь–якого примусу брали
участь в православних обрядах, які проводилися в
школах. На них досить сильне враження справляла
служба в православній церкві. Взагалі, як зазначив
німецький дослідник В. Гізбрехт – молоді найбільше
подобались чудові за своєю красотою ікони, церковні
процесії та літургія православної церкви, ніж скромний
євангельсько–лютеранський обряд [19, с. 75–76].
Війна 1914 р. принесла волинським колоністам важкі
випробування, змусила їх відчути моральні муки від
необґрунтованих наклепів і підозр, але це не заплямувало
їх совість та честь. Багато з них добровільно пішли до
російської армії, в якій, до речі, був значний відсоток
офіцерів німецького походження [19].
Таким чином, аналізуючи спільне життя на
волинській землі німецького та українського етносу
протягом багатьох поколінь, слід зазначити, що в першу
чергу це був позитивний у багатьох аспектах процес
взаємовпливу і культурного взаємозбагачення місцевого
населення на переселенців і навпаки. Між німецькими
колоністами та місцевим населенням на Волині
існували економічні, громадські, релігійні контакти, що
характеризувалися взаємною цікавістю між громадами,
обопільним економічним інтересом, спільними побу
товими і господарськими завданнями. Волинські німці,
знайшовши тут свою другу батьківщину, органічно
влилися в місцеві господарські та суспільні умови,
спільно з українським та іншими етносами Волині
сприяли розвитку сільського господарства, промисло
вості, ремесел та культури.
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Economic and cultural–religious cross impact
of Ukrainian and German communities of Volyn’
(the end of XIX – the beginning of XX centuries)
Abstract way of life, economic activities and the Cultural and religious life of the
German colonists in Volyn lands during the late XIX – early XX century. It shows the
process of mutual influence of cultural, religious and ideological positions, business
practices between the communities of German settlers and Ukrainian population of
Volyn. The conclusion about the positive consequences of such actions.
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economy.
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Военно–разведывательная миссия
Н. Я. Шнеура и В. А. Бодиско по странам
Европы, Северной Америки и Азии
в 1880–1881 гг.
Рассмотрена военно–разведывательная поездка офицеров русского
Генерального штаба подполковника Н. Я. Шнеура и капитана В. А. Бодиско по
странам Европы, Северной Америки и Азии. Авторы определили цель миссии.
Интерес представляет сложный маршрут офицеров. По сути, выполнение
поручения потребовало совершения кругосветного путешествия.
Итогом поездки был сбор новейших сведений о военных противниках
России в Азии – Британии и Цинской империи. Исследование указывает
на сложнейшие обстоятельства выполнения миссии. Они были связаны с
соблюдением тайны сбора секретных материалов. Управление разведчиками на
столь далеких расстояниях осуществлялось с помощью телеграфа. Выяснены
причины изменения заданий, полученных в ходе выполнения миссии. Указана
взаимосвязь изменения политики Российской империи в Азии с деятельностью
военной разведки. Изначальной целью поездки являлся сбор сведений о закупках
вооружения китайскими представителями в Северной Америке и Европе. Эти
действия Китая были частью подготовки страны к возможной войне с Россией
в 1880–1881 гг.
После подписания русско–китайского договора 1881 г. в Петербурге
российским генштабистам была поставлена другая задача миссии. Капитан
В. А. Бодиско был отправлен в Китай, где стал первым военным агентом России
в Пекине. Подполковник Н. Я. Шнеур через Японию и Китай был направлен в
Индию для сбора сведений об англо–индийской армии. Результатом миссии
стало создание в Китае постоянной военно–дипломатической резидентуры.
Подполковник Н. Я. Шнеур собрал уточненные сведения о возможном
противнике России в Центральной Азии – англо–индийской армии.
Исследование расширяет научные знания по истории военной разведки
европейских государств в обширном азиатском регионе. Работа дополняет
предыдущие статьи авторов, посвященных военно–разведывательной
деятельности российского Военного министерства в специфических условиях
азиатской реальности в конкретном историческом контексте.
Ключевые слова: Российская империя, военные агенты, миссия, русская
армия, Главный штаб, Военное министерство, Китай, Центральная Азия,
Индия.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Проблема военной разведки Российской империи на
Дальнем Востоке в последнее время разрабатывается
довольно успешно многими авторами. Однако основной
акцент ими сделан на работе военных агентов в Китае
и Японии. Что до предпосылок создания постоянных
военных агентур в странах региона, то здесь зияют
историографические лакуны. В нашем исследовании мы
ставим целью реконструировать ход военно–разведы
вательной миссии офицеров российского Генерального
штаба (далее – ГШ) Н. Я. Шнеура и В. А. Бодиско
по странам Европы, Северной Америки и Азии в
1880–1881 гг. И выяснить её значение для развития
русской военной разведки в регионе Дальнего Востока.
В научной литературе данная тема неоднократно
поднималась нами [6; 7; 23; 24], но фрагментарно.
Обобщающего исследования по ней пока не имеется.
На основе материалов Российского государственного
военно–исторического архива (далее – РГВИА) мы
постараемся восполнить этот пробел в историографии
истории военной разведки Российской империи в
Азиатском регионе.
Посылка секретной миссии была связана с обострив
шимся «Кульджинским вопросом», поставившим
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Россию и Цинскую империю на грань войны [4; 9; 11;
13; 14]. Поскольку системного сбора информации о
военных силах Китая в России не было организовано,
для военного ведомства России, одной из серьезных
проблем в организации военного противостояния с
Китаем на Дальнем Востоке оказалось отсутствие
точных и по возможности свежих данных об армии
Срединной империи, а также о закупках оружия
цинскими эмиссарами в Европе, США [16, л. 1–2]. Для
решения этих, внезапно возникших задач родилась идея
направления секретной миссии из двух офицеров ГШ
Н. Я. Шнеура и В. А. Бодиско [27, p. 78–79]. 12 июня
1880 г. по Главному штабу, для Александра ІІ был
подготовлен доклад «Представление на посылку в Азию
офицеров ГШ для получения сведений о приготовлениях
Китая к войне с Россией» [19, л. 6–8].
Согласование организации и финансирования
деятельности геншабистов на разных континентах
произошло при докладе военного министра Александру
ІІ 28 июня 1880 г. Предполагалось, что по прибытии в
Китай капитан ГШ В. А. Бодиско должен остаться при
Миссии в Пекине, а Н. Я. Шнеур прибыть в Иркутск
через Владивосток и Нагасаки для доклада русским
военным властям о результатах поездки и затем
вернуться сухим путем или морем в Санкт–Петербург,
«причем в последнем случае он мог бы собирать
попутно сведения в английских портах о приготовления,
вызванные нашим столкновением с Китаем» [19,
л. 10–11]. Руководство тайной миссией из офицеров
ГШ штаба было поручено полковнику ГШ (с августа
1880 г. – генерал–майору ГШ) Леониду Николаевичу
Соболеву1. В тот период этот генштабист возглавлял
Азиатскую часть Главного штаба – контрольно–сове
щательный орган, отвечающий за азиатское направление
деятельности русской армии2.
Во исполнение высочайшего повеления секретным
предписанием от 21 июля 1880 г. Н. Я. Шнеур с
капитаном ГШ В. А. Бодиско был направлен в поездку
по европейским странам, Североамериканским соеди
ненным штатам (далее – САСШ), Китаю для сбора
сведений: «1) о вооружениях китайского правительства;
2) о возможности снабжать» российские войска на
Сахалине и в Приморской области продовольствием
из Америки [15, л. 57]. Выехали офицеры 1 августа.
Вся командировка Н. Я. Шнеура длилась с 4 августа
1880 г. до 18 июня 1881 г. [17, л. 50]. В ходе миссии
В. А. Бодиско было решено перенаправить в штаты,
где он имел хорошие связи, а оттуда – в Китай [18,
л. 1]. Поэтому поездку по Европе Н. Я. Шнеур
совершил самостоятельно. Он посетил крупные города
Германии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Австро–
Венгрии, побывав, в частности, в Вене, Берлине,
1
Соболев Л. Н. – Соболев Леонид Николаевич (1844–1913) –
заведующий Азиатской частью Главного штаба (1879–1881).
2
Азиатская часть Главного штаба в 1880 г. включала в себя
заведующего азиатскими делами, его помощника и 2–х офицеров
корпуса топографов. По Положению о Военном министерстве
1869 г. к ведению Азиатской части относилось в пределах
Кавказского, обоих Сибирских, Оренбургского и Туркестанских
во военно–административное и военно–народное управление,
ряд вопросов, связанных с управлением и действием войск,
составлений известий из военных журналов для обнародования;
снаряжение военно–ученых и др. экспедиций, устройство
укреплений и путей сообщений.
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Гамбурге, Антверпене, Роттердаме. Итог своего турне
по Европе Н. Я. Шнеур подвел в объемном докладе
от 4 октября 1880 г. отправленном из Берлина. Он
сообщал о посещении ряда оружейных заводов
Австро–Венгрии, Швейцарии, Бельгии и Германии,
ссылался на существенную помощь дипломатических
представителей России в европейских столицах,
особенно отмечая роль военного и морского военных
агентов в Берлине. «В течении 2–месячного путе
шествия по Европе, сообщал он, – я не раз не доносил
потому что сведения были частью отрывочны и не
могли дать ясного представления о характере заказов
только … в Берлине сведения переданные мне
военным агентом полковником Даллером и капитаном
2 ранга Неваховичем – частью подтвердились а частью
дополнили их … [если] данные достоверны, то к
весне [1881 г.] … уже теперь достаточно оснований
утверждать, что армия выставленная против нас будет
вооружена отлично» [15, л. 57]. Выполняя вторую
составляющую своего секретного задания, Н. Я. Шнеур
собирал информацию относительно финансовых и
материальных возможностей гамбургского торгового
дома «Роберт Сломан и К°». Дополнить эту инфор
мацию предстояло в САСШ, куда Н. Я. Шнеур прибыл
из Лондона в октябре 1880 г.
Материалы, посланные им из Сан–Франциско в
ноябре 1880 г. [15, л. 103], свидетельствовали, что
обеспечение российской армии продовольствием на
Дальнем Востоке в случае возникновения войны с
Китаем из САСШ выгоднее, нежели из Гамбурга [15,
л. 57]. Интересно, что ответ Главного интендантского
управления армии, датированный 28 марта 1881 г.,
не подтвердил расчеты Н. Я. Шнеура относительно
выгоды для русской армии поставок продовольствия
из Америки1. Эксперты управления, рассчитав эконо
мическую целесообразность, докладывали в Главный
штаб Военного министерства о более рациональной
организации обеспечения из Санкт–Петербурга, чем из
США или Гамбурга [15, л. 186–187]. Правда, следует
заметить, что Н. Я. Шнеур сравнивал Германию с
САСШ безотносительно возможности поставок из
России. В своем отчете о командировке, составленном
в июне 1881 г., он писал, что «подобная операция
(снабжение русских войск продовольствием из Европы
или САСШ – О. Г., С. Ф.) … не представляет особых
выгод для нас … в виду возможности столкновения
с китайцами в будущем, теперь уже следовало бы
обратить внимание на вопрос об обеспечении всех
войск продовольствием из местных источников»
[18, л. 3–4].
Кроме того, в Сан–Франциско Н. Я. Шнеур собрал
по открытым источникам (преимущественно прессе)
информацию о китайской армии и европейским
военным инструкторам в Китае. Впрочем, по его
мнению, сведения эти нуждались в проверке на месте
[15, л. 103–104].
18 декабря Н. Я. Шнеур прибыл в Иокогаму, откуда
отправился в Сингапур – единственный порт на пути
из Старого света к Китаю транспортных кораблей
везущих закупленное китайцами оружие. Здесь он

побывал в 10–х числах января 1881 г. Генштабист
сумел выявить системный провоз стрелкового оружия
через британскую военно–морскую базу в Китай
на протяжении 1878–1880 гг. 13 января он выехал в
Шанхай. В его планы входило изучение армии Ли
Хунчжана – наиболее боеспособной воинской силы
Цинской империи. Однако, поскольку переговоры
относительно Кульджи к его приезду завершились
подписанием в феврале 1881 г. Санкт–Петербургского
договора [4], он 8 февраля 1881 г. телеграфом получил
высочайшее повеление вернуться в Россию через
Индию, собрав осторожно, проездом по железным
дорогам сведения о состоянии английских колоний,
о впечатлении, «произведенном успехами нашими в
Средней Азии» [21, с. 251]2. Н. Я. Шнеуру вменялось
«узнать о впечатлении в разных сферах общества при
известии о наших успехах в Средней Азии; узнать
как развивается англо–индийская армия; определить
значение Бирмы, Сиама и Аннама, о которых мы
ничего не знаем, но которые касаются Китая, Англии и
Франции» [15, л. 184]. Из Шанхая офицер отправился
в Японию. 17 марта 1881 г. Н. Я. Шнеур выехал
из Нагасаки, 6 апреля прибыл в Пуат де Голль, а
10 апреля – в Бомбей. Затем он посетил Курачи, Лагор,
Дели, Агру, вернулся в Бомбей, а оттуда пароходом
через Суэцкий канал и Александрию вернулся в Россию
через Одессу.
Поворот Н. Я. Шнеура в Индию не был случайным.
Во 2–й половине 1870–х – 1–й половине 1880–х гг. в
связи с обострением русско–английских отношений,
в военно–политических кругах России стал активно
рассматриваться «индийский вопрос». Индия была един
ственным местом, где Россия могла реально угрожать
Великобритании. В империи Романовых относительно
указанного вопроса сформировались 2 партии. «Военная
партия», основу которой составляли военные, ратовала
за поход в Индию или же за активную подготовку
такового на случай войны с Британской империей
[3, с. 109–110]. Многие из офицеров и генералов вполне
реально рассуждали о необходимости такого похода,
считая, что «поход в Индию не только возможен, но
и не представит особых затруднений» [22, с. 13]. В
частности, указанный взгляд разделял курировавший
поездку Н. Я. Шнеура Л. Н. Соболев. Такая позиция
была вызвана английской политикой в Восточном
вопросе. Движение к Индии виделось как ответная
мера для оказания давления на Англию. В 1879 г.
была даже предпринята военная демонстрация [21].
В большинстве своем планы похода в Индию носили
прожектерский характер и были основаны на сплаве
данных, получаемых из разведывательных источников, и
личных фантазий авторов.
Представители «умеренной партии» считали такой
подход нецелесообразным, но не отказывались исполь
зовать вопрос об угрозе Индии в политических целях.
Эта партия была более сильной. К ней принадлежали
военный министр, представители Министерства ино
странных дел [12, с. 96]. Именно они определяли
политику в «индийском вопросе», целью которого было
поставлено «сознательно разыгрывать соответствующую

1
Сообщения о системе обеспечения русской императорской
армии продовольствием на случай войны с Китаем. Сравнение
Гамбурга и Сан–Франциско.

2
Речь шла о завоевании русскими войсками в январе 1881 г.
Ахал–Текинского оазиса [1;8; 10, с. 158–179].
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этой маске (походу на Индию – О. Г., С. Ф.) роль
и, искусно пользуясь ею, заставлять Англию быть
сговорчивее в вопросах европейской политики»
[12, с. 96]. В целом «индийский вопрос» рассматривался
в России в трех плоскостях: 1) как превентивная мера
для отражения потенциальной агрессии Великобритании
в русский Туркестан; 2) как вспомогательный фронт
на случай войны с Англией в Европе; 3) как средство
давления на Лондон в вопросах международной
политики [12, с. 97]. Для реального использования
«индийского вопроса» необходима была информация о
происходящем в Индии не только из газет и сообщений
зарубежных путешественников, но и собственных
источников. Таковыми для Военного министерства и
Министерства иностранных дел являлись консулы,
назначаемые из числа иностранцев, а также коман
дировки офицеров и гражданских лиц. Согласно
решениям Особого совещания, утвержденных царем
в апреле 1878 г., в земли, лежащие по путям в Индию,
и в саму эту страну, рекомендовалось послать особых
эмиссаров «для ознакомления с положением земель и
с отношением жителей и их правительств к Англии,
для завязки наших сношений с ними и подготовления
благоприятного нам (России – О. Г.) настроения их
на случай разрыва с Англией» [21, с. 207]. В конце
1879 – начале 1880 гг. Индию инкогнито посетил
генерал–майор ГШ Н. Г. Столетов [21, с. 245–246].
В 1880 г. от военного ведомства с целью выяснения
настроений индийцев на случай войны Англии с
Россией был послан индолог И. П. Минаев [3, с. 112]. В
1881 г. Н. Я. Шнеур был переориентирован на поездку
по Индии фактически с той же целью – выяснить
настроения индийцев в связи с продвижением русских в
Средней Азии.
В общем, доклады 3–х указанных лиц совпадали:
негативная оценка положения местного населения,
критика английского правления, указания на большую
социально–политическую напряженность в индийском
обществе и рост недовольства английским господством,
подчеркивание положительного отношения среди
индийцев к русским и т.п. Тем не менее, в деталях
отчеты разнились. Отчет Н. Я. Шнеура представлял
собою яркий пример взглядов представителей «военной
партии» на «индийский вопрос». Главные черты их
заключались в следующем: нежелание или неумение
детализировать проблему, однобокость, желание видеть
только то, что хочется, стремление из отдельных случаев
делать обобщающие заключения. На основе собранных
в поездке по Индии материалов Н. Я. Шнеур пришел
к выводам, что «ненависть населения к англичанам
настолько сильна, что легко может перейти в открытое
восстание по сравнительно говоря ничтожному
поводу», что имя России «пользуется среди населения
громадным почетом», а при русском движении на
Герат, а тем более при появлении русских войск в
Индии «можно рассчитывать как на общее восстание,
так и на содействие полунезависимых владетелей и,
может быть, даже на измену туземных английских
войск». В итоге Н. Я. Шнеур заключал, что «индийский
вопрос» ... позволяет нам ... заставить англичан быть
уступчивыми относительно нас по всем вопросам
международной политики» [21, с. 256]. Н. Я. Шнеур
фактически здесь совместил взгляды представителей
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двух партий, хотя в целом придерживался подхода
первой из них. Как представляется из текста отчета,
Н. Я. Шнеур явно стремился в своих выводах попасть
в тон своему начальству, акцентируя внимание на том,
что хотел видеть, например, тот же Л. Н. Соболев.
Для заключений, которые делал подполковник, у
него была слишком ограниченная источниковая
база. И. П. Минаев, 2 года проживший в Индии, а
затем еще раз посетивший ее в течение полугода
[21, с. 258], имевший широкий круг знакомств и
источников информации в ней, вполне справедливо
критиковал эту позицию за нежелание вникать в
детали и прожектерство [3, с. 109–117]. «Деятелям,
собирающимся завоевывать Индию, – писал он в своем
дневнике в 1886 г., уже во время третьей поездки
на Индостан, – следовало бы лучше знать страну и
людей лучше ... Эта вера в то, что в Индии нас ждут
как освободителей – просто непостижимая глупость».
«Не хотят видеть и слышать правды», – отчаивался
востоковед относительно военных [3, с. 110]. Впрочем,
в правящих кругах возобладала мирная точка зрения,
и поход в Индию так и остался в качестве проектов
общего характера.
Результатом поездки Н. Я. Шнеура стало первая
военно–статистическая работа по Индии. В 1883 г.
был издан «Военный обзор Индии», где на основе
личных наблюдений, открытых источников и сведений,
имевшихся в Военно–ученом комитете, Н. Я. Шнеур
проанализировал вооруженные силы Британской Индии.
Этот труд сделал на некоторое время Н. Я. Шнеура
ведущим специалистом по Индии. Так, не позже 1882 г.
он был привлечен к начавшемуся в 1880 г. написанию
«Энциклопедии военных и морских наук» [25, с. XII].
В частности ему принадлежит статья «Статистический
очерк Индии» в 3–м томе, в которой он на основе
открытых источников и личных впечатлений дал
военно–статистический очерк индийских вооруженных
сил и английских владений на полуострове [26, с. 318–
324]. Следует заметить, что в данном случае (как и во
многих других) Н. Я. Шнеуром двигали не меркан
тильные соображения. Платили за статьи в «Энцик
лопедии» мало: 100 рублей за лист в 100 000 букв
сжатого изложения при сокращении почти всех слов
[20, с. 114]. Здесь в первую очередь сыграли свою роль
честолюбие и видение своего долга в несении знаний в
армию.
Поездка военных по странам мира имела ещё одно
немаловажное последствие. В Военном министерстве
Российской империи пришли к осознанию необхо
димости создания постоянной военно–дипломатической
должности при Миссии в Пекине. В результате,
1881 г. в Китае была учреждена должность военного
агента [23]. Военными агентами (атташе) в России
именовали преимущественно офицеров, прикрепленных
к дипломатическим представительствам за рубежом.
Главной их задачей был сбор сведений военного
характера о странах пребывания [5]. Первым военным
агентом был назначен подполковника ГШ В. А.
Бодиско. А в 1882 г. из–за его болезни должность эту
занял второй участник миссии – Н. Я. Шнеур. С этого
времени в российское военное ведомство информация
о вооружённых силах Китая стала поступать
регулярно.
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Military–intelligence mission by N. I. Shneur and V. A. Bodisco
in countries of Europe, North America and Asia in 1880–1881
Is considered military–intelligence visit of the Russian General staff officers
colonel N. I. Shneur and captain V. A. Bodisco to the countries of Europe, North
America and Asia. The authors identified the goal of the mission. Officers difficult
route is of interest. In fact, the execution of orders demanded to carry out world
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tour. The result of the trip was the collection of the latest information about military
adversaries of Russia in Asia – Britain and the Qing Empire. The research indicates the
difficult circumstances of the mission. They were related to the secrecy of the collection
of classified materials. The management intelligence at such large distances, carried
out with the help of the telegraph.
Reasons for change of jobs obtained during the mission. The relationship of
the change of policy of the Russian Empire in Asia with the activities of military
intelligence is indicated. The original purpose of the visit was the collection of
information about procurement representatives of Chinese weapons in North America
and Europe. These actions of China were part of the country’s preparation for possible
war with Russia in 1880–1881.
After the signing of the Russian–Chinese Treaty of 1881, in St. Petersburg, the
task of mission of the Russian General staff was changed. Captain V. A. Bodisco was
sent to China, where he became the first military agent of Russia in Beijing. Colonel
N. I. Shneur was sent to India through Japan and China to gather information of the
Anglo–Indian army. The establishment of a permanent military–diplomatic residency
in China was the result of the mission. Colonel N. I. Shneur gathered updated
information about the potential opponent of Russia in Central Asia – the Anglo–Indian
army.
The study extends the academic knowledge about the history of military
intelligence of the European countries in the extensive Asia region. The work
complements the previous article of the authors about military and intelligence
activities of the Russian defense Ministry in the specific conditions of the Asian reality
in a specific historical context.
Keywords: The Russian Empire, the military agents, the mission, the Russian
army, Glavniy staff, War office, the China, UK, Central Asia, India.
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Військово–розвідувальна місія М. Я. Шнеура і В. А. Бодиско
у країни Європи, Північної Америки та Азії в 1880–1881 рр.
Розглянута військово–розвідувальна поїздка офіцерів російського
Генерального штабу підполковника М. Я. Шнеура і капітана В. О. Бодіско
по країнах Європи, Північної Америки та Азії. Автори визначили мету місії.
Інтерес представляє складний маршрут офіцерів. По суті виконання доручення
потребувало здійснення кругосвітньої подорожі.
Підсумком поїздки був збір новітніх відомостей про військових
супротивників Росії в Азії – Британію та Цінську імперію. Дослідження вказує
на складні обставини виконання місії. Вони були пов’язані з дотриманням
таємниці збору секретних матеріалів. Управління розвідниками на досить
далеких відстанях здійснювалось за допомогою телеграфу. З’ясовано причини
зміни завдань, отриманих під час виконання місії. Висвітлено взаємозв’язок
зміни політики Російської імперії в Азії з діяльністю військової розвідки.
Початковою метою поїздки був збір відомостей про закупівлю озброєння
китайськими представниками в Північній Америці і Європі. Ці дії Китаю були
частиною підготовки країни до можливої війни з Росією в 1880–1881 рр.
Підполковник М. Я. Шнеур зібрав уточнені відомості про можливого
противника Росії в Центральній Азії – англо–індійську армію.
Дослідження розширює наукові знання з історії військової розвідки
європейських держав у великому азіатському регіоні. Робота доповнює
попередні статті авторів, присвячених військово–розвідувальній діяльності
російського Військового міністерства в специфічних умовах азіатської
реальності в конкретному історичному контексті.
Ключові слова: Російська імперія, військові агенти, місія, російська армія,
Главний штаб, Воєнне міністерство, Центральна Азія, Китай, Британія.
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Розвиток технічної думки
в українській залізничній галузі
в кінці ХІХ ст. – початку ХХ ст.
Відповідно до наукових та архівних джерел, статистичних даних
аналізується процес формування технічної думки залізничної галузіна
українських землях в складі Російської імперії в кінці ХІХ ст.– початку ХХ ст.
Даним дослідженням розглядається процес розвитку технічних поглядів
та розроботка українських залізницях в кінці ХІХ ст.– початку ХХ ст., коли в
європейських країнах вже була сформована залізнична мережа.
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На основі наукових досліджень, аналізу архівних джерел, статистичних
даних дослідження відзначається, що швидкий розвиток залізничної мережі
неможливий без відповідного технічного забезпечення.
Метою даної статті є дослідження процесу формування науково–
технічних поглядів в залізничній галузі в Україні в кінці ХІХ – початку ХХ ст.
Ключові слова: залізниця, залізнична техніка, паровози.

Характеризуючи стан наукової розробки проблеми,
відзначимо, що тема залізничного будівництва та його
технічного забезпечення розглядається вченими вже в
кінці ХІХ ст. Слід назвати П. Андрєєва, який здійснив
фундаментальне дослідження історико–економічного
характеру, присвятивши його 25–річчю Південно–
Західної залізниці [1].
Важлива роль в науковому доробку цієї тематики є
наукові праці видатних інженерів–вчених О. П.Бородіна,
С. Ю.Вітте, Ю. В.Ломоносова [2; 3; 4].
Особливу роль у висвітленні питань технічного
забезпечення залізничної мережі відігравали публі
цистичні матеріали кінця ХІХ–початку ХХ ст.
Дисертаційне дослідження В. М. Шатаєва прис
вячено творчості О. П.Бородіна в контексті розвитку
техніки рухомого складу залізниць України (друга
половина ХІХ ст.), де подається аналіз наукової,
інженерної, організаційної, освітянської і громадської
діяльності відомого вітчизняного інженера шляхів
сполучення, вченого–залізничника, фахівця в галузі
техніки залізничного транспорту [5].
Історіографічний огляд проблеми свідчить про
необхідність подальшого рівномірного висвітлення
питань залізничного будівництва та його технічного
забезпечення.
Наприкінці ХІХ ст. українська територія була вже
одним із економічно розвинутих регіонів Російської
імперії з потужною залізничною мережею, яка потре
бувала покращання технічного забезпечення залізничної
мережі.
Будівництво першої російської залізниці в 1837 р.
між Петербургом і Царським селом виявило необхід
ність активного використання вітчизняної залізничної
техніки.
Залізничне будівництво в Російській імперії почало
формуватися в середині ХІХ ст. Вдосконалення заліз
ничної техніки є одним із найголовніших його завдань.
В 1846 р. Олександрівський завод почав випускати
перші російські вагони для залізниці Петербург–Москва.
З 1851 р. почав випускати вагони й Петербурзький
завод, та в період Кримської війнивін зупинив свою
діяльність. Війнавиявила необхідність прискореного
залізничного будівництва та високої якості техніки.
В 1884 р. інженери Південно–Західних залізниць
та Ковровських залізничних майстерень презентували
на VІІ з’їзді інженерів служби тяги та рухомого складу
російських залізниць креслення й технічні умови
товарних вагонів. Найбільш кращим й досконалим
було визнано проект критих вагонів та платформ,
представлених Південно–Західними залізницями,який
було вирішено прийняти за основу і почати широко
впроваджувати у виробництво.
Так, в 1882 р. вперше була встановлена компаунд–
машина на одному з паровозів в Київських майстернях
Південно–Західних залізниць. Дослідження показали,
що ця машина дає до 20% економії пари. Однак,
вивчення її ефективності продовжувалося до 1885 р.
за ініціативою та під керівництвом основоположника
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російської школи залізничної тяги О. П. Бородіна на
пасажирському паровозі типу 2–2–0 системи тандем–
компаунд. Результати цих досліджень були позитивними.
Приватні залізниці почали замовляти для себе такі
машини [6, с.12].
В 1886р. працівниками Київських майстерень
Південно–Західних залізниць були виготовлені перші
восьмиколісні пульмонівські вагони ІІ класу. Паралельно
почали виготовляти восьмиколісні вагони ІІ і ІІІ класу.
До 1903 р. майстернями було виготовлено всього
65 таких вагонів.
З 1891 р. в Росії почали використовувати перший
чотирициліндровий швидкісний паровоз системи
тандем–компаунд, побудований за проектом технічного
відділу служби тяги Південно–Західних залізниць під
керівництвом О. П.Бородіна та начальника технічного
відділу Л. М. Леви. Він отримав назву «№101» [7, с.28].
В 1895 р. за зразком «№101» були побудовані
паровози «№102», «№103», «№104», «№105». Перші
три паровози одержали назви: «О. П. Бородін»,
«С. Ф. Стемпіковський» та «Л. М. Леви».
В 1896 р. Одеськими залізничними майстернями
за цим проектом було побудовано паровоз «№107»,
який за свої технічні дані на Всеросійській виставці
в Нижньому Новгороді привернув увагу багатьох
інженерів. Необхідно зазначити, що в цей період
проводилися дослідження роботи вузлів та агрегатів
машин. Так, в 1896 р. проводилися досліди приладу
Ecohomie–Steah–Bok,
що
використовувався
для
промивання паровозів за допомогою насосів Лефелда,
застосовувалося прогрівання парою з самих паровозів
[8, с.15–16].
Починаючи з 1890–х років, будівництво паровозів
проводилося на двох спеціалізованих в Україні
паровозобудівних заводах: Харківському та Луганському.
Пізніше, паровози будувалися і на Миколаївському
суднобудівному та Краматорському машинобудівному
заводах.
Багато інженерів працювали над науковими розроб
ками в цій галузі. Так, в 1906 р. за проектом інженера
А. С. Раєвського на Харківському паровозобудівному
заводі було розпочато будівництво більш потужного
паровоза типу 1–4–0 серії Щ.
В 1913 році Луганським паровозобудівним заводом
та Владикавказькою залізницею було розроблено та
побудовано товарний паровоз п’ятьма спареними осями
типу 0–5–0 серії Е. Його потужність перевищувала
потужність паровоза серії Щ у декілька разів. Такі
паровози використовувалися на всіх російських
залізницях.
Разом з тим, реалізовувалися ідеї О. П. Бородіна
та Л. М. Леви щодо динамометричних випробувань
паровозів під час руху. Такої налагодженої системи
дослідженняв інших країнах не було [9, с.103].
В 1913 р. техніком шляхів сполучення–машиністом
депо ст. Бобринська Південно–Західної залізниці
Б. Л. Карвацьким була запропонована раціональна ідея
щодо переробки потрійного клапана та крана машиніста
системи Вестингауза, що дало можливість зробити
тормозну систему менш виснажливою. Та в умовах
царизму ця ідея не була запроваджена [10, с.209].
Створенням спеціального двигуна внутрішнього
згорання для експлуатації на залізницях займались
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інженери Харківського паровозобудівного заводу
А. С. Раєвський, А. В. Липко–Парафієвський, Б. І. Кор
чевський та З. Я. Ковальов. В 1910 р. вони розробили
проект тепловоза. Першим кроком для отримання
енергії для руху було винайдення двигуна внутрішнього
згорання з поршнями, що розходилися, та циліндрами.
Двигун передавав свою роботу на два відбійних вали,
поєднаних між собою системою дишел з рухомими
осями. Рух з місця та зарядження циліндра основного
двигуна приводилося від компресора за допомогою
додаткового двигуна [11, с.132].
Одним із видатних інженерів залізничного
транспорту був Ю. В. Ломоносов. Після закінчення
інституту шляхів сполучення в Петербурзі в 1898 р. він
отримав направлення на Харківський паровозобудівний
завод, але працював там недовго, залишивши згодом
роботу за власним бажанням.
3 квітня 1899 р. Ю. В. Ломоносов був затверджений
на посаді штатного інженера 9 класу та помічником
начальника основного депо служби тяги Харково–
Миколаївської залізниці. Через півроку його було
відряджено до Варшавського політехнічного інституту. В
1901 р. Ю. В. Ломоносову запропонували працювати в
Київському політехнічному інституті на посаді штатного
викладача та виконуючого обов’язки екстраординарного
професора на кафедрі будівельного мистецтва [12, с.17–
19].
Захистивши в 1905 р. дисертацію, Ю. В. Ломоносов
розпочинає вивчати проблеми пасажирського руху на
залізницях з точки зору паровозної служби. В своїх
роботах він акцентує увагу на необхідність збільшення
швидкості паровозів.
В 1912 р. Ю. В. Ломоносов видав дві монографії –
«Тяговые расчеты» та «Научные основы эксплуатации
железных дорог». У першій роботі він вперше довів
перевагу розв’язання задач розрахунків тяги графічним
способом перед аналітичним, довів необхідність
визначення сили тяги та опору рухомого паровоза
дослідним шляхом.
В цей час Ломоносова працює над будівництвом
нового типу паровозів – нафтовоза, який працював би за
принципом двигунів внутрішнього згорання, та в 1913 р.
затверджений Міністерством шляхів сполучення.
Величезна роль в розвитку науки електричної тяги
належала російським вченим А. В. Вульфу, Г. О. Графтіо
та Г. Д. Дубеліру [13, с.49].
З 1905 по 1916 рр. Г. Д. Дубелір працював в
Київському політехнічному інституті.Свої наукові ідеї
виклав в статті «Основные принципы проектирования
профиля железных дорог с электрической тягой»(1904),
в якій з наукової точки зору подає перевагу електричних
залізниць над паровими. Його робота була високо
оцінена Ю. В. Ломоносовим.
Вагомий внесок Г. Д. Дубеліра відзначається в
створенніу Києві першого трамвая в Росії. В 1910 році
він розробив проекти перебудови електромережі
київського трамвая [14, с.129].
Г. Д. Дубелір брав участь у проведенні Електро
технічних з’їздів, виступаючи з доповідями. Доповідь
«Современное положение вопроса о применении
электрической тяги на железных дорогах» на ІІ
Електротехнічному
з’їзді
(грудень
1901–січень
1902 рр.) викликала неабияку зацікавленість з боку
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його учасників. Він наголошував про необхідність
застосування електричної тяги на залізницях та її вплив
на збільшення швидкості потягів.
Велика роль у формуванні залізничної мережі та
розвиток наукової думки в технічному забезпеченні
належить С. Ю. Вітте.
Після закінчення в 1870 р. Одеського університету
С. Ю. Вітте вирішив працювати на залізницях. За
короткий час він оволодів практичними знаннями в
залізничній справі, вивчаючи обов’язки помічника
та начальника станції, контролера, ревізора руху,
ознайомився з вантажними та пасажирськими переве
зеннями тощо. В управлінні Одеської залізниці він
виконував обов’язки начальника руху [3, с.87].
С. Ю. Вітте рекомендував посилити втручання
держави в справу регулювання приватних перевезень та
обмеження вільної конкуренції.
За відмінне виконання перевезення військ та
військових вантажів під час російсько–турецької
війни 1877–1878 рр. Одеською залізницею йому було
оголошено подяку імператора Олександра ІІ [15, с.297].
В 1878 р. С. Ю. Вітте приймає участь в утворенні
товариства Південно–Західних залізниць (входили
Одеська, Києво–Брестська та Бресто–Граєвська) та
входить до складу тарифної комісії [2, с.126].
З 1879 р. С. Ю. Вітте обіймає посаду начальника
експлуатаційного відділення в правлінні товариства
Південно–Західних залізниць в Петербурзі.
В цей же час, він бере участь у роботі комісії з
дослідження залізничної справи в Росії. За дорученням
графа Баранова С. Вітте пише нарис «История и
деятельность съездов представителей русских железных
дорог», який увійшов до складу праць цієї комісії
[16, с.579].
В 1880 р. С. Ю. Вітте отримує призначення на
посаду начальника експлуатації, а в 1886 р. – керуючого
Південно–Західними залізницями. Цю посаду він
обіймає до 1889 р. За цей період залізниці були виведені
на належний рівень, значно підвищилися їх акції, зріс
попит на них [3, с.142].
На початку 80–х рр. С. Ю. Вітте був досить
популярною особою серед залізничників. В 1883 р. була
опублікована його книга «Принципы железнодорожных
тарифов по перевозке грузов», в якій автор порушував
питання фінансування залізниць та політики уряду
в області тарифікації, звертає увагу на участь казни
в приватному залізничному будівництві. Тільки на
гарантіях казна втрачала 20–25 млн. крб. С. Ю. Вітте
своїми діями підштовхував уряд до практичних дій,
до знищення дефіциту та підвищення прибутковості
залізниць. Все це сприяло тому, що 9 березня 1889 р.
С. Ю. Вітте було призначено на посаду директора
Департаменту залізничних справ Міністерства фінансів
та головою тарифного комітету.
З 1892 по 1903 рр. С. Ю. Вітте перебував на
посаді міністра фінансів. У цей період він підтримує
імператора Олександра ІІІ стосовно приватизації
державою приватних залізниць, викуп яких було
розпочато ще за часи його роботи в Міністерстві шляхів
сполучення. Він вважав, що перевага стратегічних та
політичних думок над фінансовими та економічними
призводить до грубих помилок в організації роботи, а
відсутність необхідної економії в експлуатації залізниць
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та негативне відношення до питань залізничної тари
фікації вносить хаос в питання покращення залізничної
справи в Росії [17, с.514–521]. На цьому Вітте
наголошував ще у 80–х рр. ХІХ ст., запевняючи, що
при будівництві залізниць, в першу чергу, необхідно
враховувати її економічне значення, а не військове
[18, с.1–4].
Визначне місце в розвитку теорії та практики віт
чизняного паровозобудування належить великому
вченому – інженеру Олександру Парфеновичу Бородіну.
Після закінчення в 1872 р. інституту інженерів
шляхів сполучення О. П. Бородін отримав направлення
на будівництво Ризько–Вяземської залізниці, після
введення якої в дію був призначений на посаду
керуючого.
На початку 1877 р. О. П. Бородіну запропонували
очолити Києво–Брестську залізницю.
Після утворення Південно–Західних залізниць
у 1878 р. О. П. Бородіна було призначено головою
центрального правління [19, арк.12].
О. П. Бородін цікавився усіма справами залізниці,
працював з 7 годин ранку до 1 години ночі, не раз
звертаючи увагу на недостатній розвиток засобів
ремонту та хаотичний стан служби [20, с.1–6].
У своїй статті «Назначение железнодорожных
мастерских и искусственное возрождение железно
дорожной промышлености» (1882) він відмітив неза
довільний стан залізничних майстерень, які повинні
бути забезпечені усім для ремонту рухомого складу, бути
самостійними, незалежними від приватних заводів.
Саме з цією метою в 1879 р. О. П. Бородін
організував на Південно–Західних залізницях вперше
на російському залізничному транспорті механічну
та хімічну лабораторії [21, с.77–78]. При Київських
залізничних майстернях була відкрита механічна
лабораторія, якапроводила необхідні випробування
якості металів, бандажів. Хімічна лабораторія за участю
Бородіна була заснована для аналізу якості води, палива,
вугілля, була обладнана всім необхідним устаткуванням і
працювала на повну потужність.
О. П. .Бородін здійснив проведення основних
робіт по ремонту рухомого складу в двох майстернях –
Київській та Одеській, які були обладнанні необхідними
механізмами. Це дозволило надалі самостійно в Росії
будувати не тільки вагони, але й паровози в залізничних
майстернях.О. П. Бородін підняв майстерні і лабораторії
Південно–Західних залізниць на досить високий рівень
розвитку серед усіх російських залізниць [22, с.343].
Особливу увагу він звертав на будівництво нового
рухомого складу. В 1880 р. наголошував на необхідності
будівництва нового товарного вагона та платформи.
Цей проект в 1882 р. був завершений та втілений у
життя.
В 80–х рр. ХІХ ст. на залізницях Росії вико
ристовувалася велика кількість серій паровозів.
Наприклад, на Південно–Західних залізницях їх
кількість досягала 45, що породжувало труднощі під
час їх ремонту. Саме тому, О. П. Бородін наполягав на
необхідності будувати паровози за одними для усіх
проектами [23, с.81].
З 1881 р. На південно–Західних залізницях за
ініціативою Бородіна на всіх паровозах встановлювалися
автоматичні гальма Вестингауза [2, с.56].
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Завдяки О. Бородіну в 1882 р. в Києві була відкрита
перша в світі паровозна лабораторія [24, с. 171],
працівники якої створили перший динамометричний
вагон. Подібна лабораторія була створена професором
Госсом в університеті Пардью в США лише в 1891 р.
[25, с.110].
В 1881 р. О. П. Бородін провів детальні дослідження
застосування системи «Компаунд». Результати показали,
що застосування машини системи «Компаунд» дає
значну економію палива [26, с.154]. В 1885 р. на
Південно–Західних
залізницях
під
керівництвом
Бородіна був побудований чотирициліндровий паровоз
тандем–компаунд типу 2–2–ОП. В Америці подібні
паровози з’явилися лише в 1889 р. Вже в 90–х роках
паровоз такого типу був поширений і на інших
залізницях Росії.
За
активну
участь
в
покращенні
галузі
паровозобудівництва паризьке товариство громадянських
інженерів присудило в 1889 р. О. П. Бородіну золоту
медаль. Його праці мають величезне значення для
подальшого розвитку науки та техніки.
О. П. Бородін брав участь у роботі з’їздів
інженерів рухомого складу російських залізниць.
Майже всі з’їзди проходили під його головуванням.
Його високо шанували за об’єктивність, порядність,
високо організованість під час ведення самих засідань,
за розробку найважливіших питань. Це давало
можливість об’єднати людей, допомогти розібратися
в найважливіших питаннях організації залізниць, їх
матеріальному забезпеченні [27, с.303, 377].
В 1889 р. у зв’язку з переведенням С. Ю. Вітте в
Міністерство фінансів на посаду керуючого Південно–
Західними залізницями був призначений О. П. Бородін
[28, с.17–19]. Працюючи на цій посаді, О. П. Бородін
займався
не
тільки
організаційно–технічними
питаннями. За його ініціативою на Південно–Західних
залізницях були засновані бібліотеки, школи, їдальні для
робітників. Весь час Олександр Парфенович піклувався
про їх матеріальне становище.
Він був одним із ініціаторів заснування технічного
журналу «Инженер», що видавався в Києві товариством
інженерів. В 1885 р. О. П. Бородін стає головним
редактором цього журналу у зв’язку з виїздом Н. А.
Демчинського з Києва. Велика частина його статей
була надрукована саме в «Инженере», що був єдиним
незалежним російським технічним журналом.
Теоретична та практична діяльність О. П. Бородіна
була високо оцінена прогресивними науковими діячами.
В 1902 р. в Петербурзі була утворена паровозна
лабораторія на прикладі лабораторії Південно–Західних
залізниць, яка отримала ім’я О. П. Бородіна. В 1907 р.
була затверджена золота медаль його імені для вручення
найталановитішим інженерам залізничного транспорту.
О. П. Бородін, С. Ю. Вітте, Ю. В. Ломоносов,
Г. Д. Дубелір та інші, як кваліфіковані інженери,
відігравали важливу роль в становленні залізничного
транспорту в Україні. Всі вони віддавали багато зусиль
для покращення роботи залізничного транспорту
і заклали основи того технічного й економічного
потенціалу, який належить сьогодні українській державі.
Їхній організаторський талант, науково–технічні знання
і відданість справі є взірцем для усіхпослідуючих
поколінь залізничників і державних діячів.
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The development of technical thought in Ukrainian railway
industryst– in the late nineteenth early twentieth century
According to the scientific and archival sources, statistical analysis of the
formation of technical ideas railway sector in the Ukrainian lands in the Russian
Empire in the late nineteenth century. – Early twentieth century.
The present study examined the development of technical views and developments
on the Ukrainian railways in the late nineteenth st.– early twentieth centuries. When
European countries have formed the rail network.
Based on research, analysis, archival sources, statistical research indicates that the
rapid development of the railway network is not possible without appropriate support.
The purpose of this article is to study the formation process of scientific and
technical opinions in the railway sector in Ukraine in late XIX – early XX century.
Keywords: railway, railway equipment, locomotives.
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Praktyki religijne w środowisku osadzonych
oraz osób związanych z wieziennictwem

w

II Rzeczypospolitej w aspekcie historycznym

Autor w artykule przedstawia problemy duszpasterstwa osób skazanych oraz
związanych z więziennictwem II Rzeczypospolitej. Duchowni w II RP mieli obowiązek
odwiedzania więźniów w celach, odbywania z nimi pogadanek oraz nauczania
religii w szkołach. Prawo do swobodnego wykonywania praktyk religijnych mieli
także więźniowie innych wyznań. Te same zasady działalności religijnej zostały
utrzymane w rozporządzeniu prezydenta RP z 1928 r., regulaminie z 1931 r. i ustawie
z 1939 r. Przykładowo w aktach więzienia w Sandomierzu zachowały się nieliczne
dokumenty świadczące o poszanowaniu dla innych wyznań i zezwoleniu na praktyki
religijne. Każdy więzień miał prawo nie tylko do odbywania praktyk religijnych, ale
także do bezpośrednich kontaktów z duchownymi swego wyznania. Przedstawiono
dekret w sprawie przepisów więziennych, który stanowił: «Żadnemu więźniowi nie
wolno odmówić czerpania nauk moralnych i pociechy religijnej. W zakładach dla
nieletnich więźniów, wszyscy bez wyjątku nieletni otrzymują naukę religii». Oprócz
religii w okresie II Rzeczypospolitej filozofia penitencjarna kładła nacisk także na
wychowanie fizyczne więźniów zarówno w zakładach karych gdzie odbywali karę
mężczyźni jak i kobiety. W artykule podano informacje, że w okresie dzwudziestolecia
międzywojennego w Polsce także dostrzeżono pozytywny wpływ sportu na młodzież i
świadomie zaczęto go używać jako środka resocjalizującego.
Słowa klucze: duszpasterstwo, praktyki religijne, skazani, kapelani, posługi,
dekret, II Rzeczypospolita.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
W okresie II Rzeczypospolitej Kościół Katolicki cieszył
się znaczącą dominacją. Państwo sprawowało nadzór nad
organizacjami religijnymi i dopuszczało wiele elementów
religijnych w życiu publicznym. Wpływało to niewątpliwie
na odbywanie kary w więzieniach przez skazanych i posługę
duszpasterską. Niewątpliwie państwo przywiązywało dużą
wagę na obecność religii w więzieniach. Dekret w sprawie
przepisów więziennych stanowił: «Żadnemu więźniowi
nie wolno odmówić czerpania nauk moralnych i pociechy
religijnej. W zakładach dla nieletnich więźniów, wszyscy
bez wyjątku nieletni otrzymują naukę religii» [1]. Dalsze
rozporządzenie więziennictwa mówi w sposób następujący:
«Więźniom należy umożliwić czerpanie pociechy religijnej».
W duszpasterstwie więziennym ważnym elementem ma
status kapelana więziennego. W okresie II Rzeczypospolitej
obowiązki kapelana określane były przez prawo:
a) odprawianie nabożeństw w niedziele, święta
uroczyste danego wyznania i w święta narodowe;
b) odwiedzanie więźniów w ich celach, w celu niesienia
im pomocy i pociechy religijnej;
c) regularne odbywanie z więźniami pogadanek reli
gijnych;
d) wykładanie nauki religii w szkole;
e) sprawowanie w ogóle wszelkich praktyk religijnych
według zasad danej religii [2, s. 66].
Oprócz tego przepisy nakładały na kapelana szereg
innych obowiązków które często wykraczały poza wachlarz
czynności liturgicznych oraz duszpasterskich. Kapelan
uczestniczył w szkolnych komisjach egzaminacyjnych,
oraz w pracach komitetu więziennego. Kapelan mógł się
kontaktować z więźniami w każdej chwili, swobodnie
poruszać się po więzieniu, zaś jego wnioski były później
uwzględniane przez administrację więzienia. Przez
osadzonych był postrzegany i identyfikowany jako członek
administracji więziennej. Jego praca wynikała z treści
umowy zawartej z administracją więzienną zakładu karnego.
W okresie II Rzeczypospolitej filozofia penitencjarna
kładła nacisk na wychowanie moralne i religijne. W takim
systemie wychowania upatrywano możliwość przemiany
duchowej osadzonego. Najlepiej dał temu wyraz regulamin
więzienny który określając środki wychowawczo poprawcze
opiekę duchową umieszczał przed pracą, przed zajęciami
kulturalno oświatowymi i wychowaniem fizycznym. Ta
filozofia penitencjarna wpłynęła na powstanie bardzo
szerokiego zakresu uprawnień religijnych. Więzień bez
żadnego zezwolenia mógł uczestniczyć w nabożeństwach,
mógł posiadać w celi dewocjonalia, wydawnictwa
religijne. W nabożeństwach mogli uczestniczyć nawet ci
więźniowie którzy byli skazani na izolację. Więzień miał
prawo przyjmować duchownego swego wyznania w celi
mieszkalnej, natomiast z duchownym innego wyznania
mógł się kontaktować tylko za zezwoleniem administracji
więzienia. Przykładowo jeżeli w więzieniu przebywało
około stu wyznawców jednej religii mieli oni prawo do
opieki religijnej własnego wyznania. W przypadku jeżeli
nie było takiej liczby wiernych czynności religijne ich
wyznania mogły być sprawowane okazjonalnie na ich
życzenie. Upatrywanie w religii środka wychowawczego
doprowadziło do wprowadzenia w porządku wewnętrznym
więzień
pewnych
stałych
elementów
religijnych.
Wprowadzono też z tego tytułu obowiązkowo modlitwy
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rano i wieczorem zgodnie z własnym wyznaniem. Podczas
odbywania kary pozbawienia wolności zachowanie więźnia
było oceniane także w odniesieniu do jego życia religijnego
w zakładzie. Więźniowie wyznania mojżeszowego
mieli prawo otrzymywać potrawy rytualne, o ile to było
konieczne dla uszanowania dnia świątecznego. Bardzo
ważnym czynnikiem wychowawczym był kościół. Dekret
w sprawie tymczasowych przepisów więziennych z
1919 r. dawał wszystkim więźniom prawo do praktyk
religijnych, a nieletnim zapewniał naukę religii w zakresie,
jaki obowiązywał w szkołach ludowych. Szczegółowe
unormowanie odbywania praktyk religijnych i działalności
kleru w więzieniach zawierało Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z 20 kwietnia 1926 r. o zaspokajaniu
potrzeb religijnych więźniów. Każdemu więźniowi dawało
ono prawo nie tylko do odbywania praktyk religijnych,
ale także do bezpośrednich kontaktów z duchownymi
swego wyznania. W każdym zakładzie, w którym było
osadzonych przynajmniej 100 więźniów jednego wyznania
chrześcijańskiego, powinien był być stały duchowny
upoważniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i
regularnie odprawiać nabożeństwa. Przewidziano również
możliwość odprawiania innych praktyk jak: rekolekcje,
spowiedź i śluby. Duchowni mieli również obowiązek
odwiedzania więźniów w celach, odbywania z nimi
pogadanek oraz nauczania religii w szkołach. Prawo do
swobodnego wykonywania praktyk religijnych mieli także
więźniowie innych wyznań. Te same zasady działalności
religijnej zostały utrzymane w rozporządzeniu prezydenta
RP z 1928 r., regulaminie z 1931 r. i ustawie z 1939 r.
[3, s. 7]. Przykładowo w aktach więzienia w Sandomierzu
zachowały się nieliczne dokumenty świadczące o
poszanowaniu dla innych wyznań i zezwoleniu na praktyki
religijne. W piśmie Ministerstwa Sprawiedliwości z
9 kwietnia 1924 r. między innymi do naczelników więzień
w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie
i Wilnie było napisane, iż w dniach: 18–26 kwietnia
bieżącego roku przypada święto żydowskie pesach.
Prawdopodobnie w te dni miejscowy rabin zechce odprawić
nabożeństwo dla więźniów wyznania mojżeszowego, a
gmina starozakonnych lub krewni więźniów dostarczyć
im strawy rytualnej. Wobec powyższego Ministerstwo
Sprawiedliwości prosiło o wydanie stosownych zarządzeń
umożliwiających więźniom żydom odprawienie nabożeństw
w te święta. O ile pozwalają na to lokalne warunki, należy
na ten cel wyznaczyć specjalną celę, o ile więzienie nie
posiada bożnicy. Pismo podobnej treści zostało wystosowane
w dniu 23.09.1924 r. Ministerstwo Sprawiedliwości
informowało o tym, że 29 i 30 września i 8, 9, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 października przypadają święta
żydowskie (Nowy Rok, Dzień Odpustu, Kuczki lub
Święta Szałasów). W związku z tym minister prosił o
umożliwienie odprawienie nabożeństw i spożycie strawy
rytualnej [4, s. 165]. Do poważnych zmian sposobów
wykonywania kary pozbawienia wolności w państwach
europejskich przyczyniła się Wiosna Ludów. Podobnie
jak pruska, austriacka ustawa uległa dalszym zmianom.
Te akty prawne i ich późniejsze nowelizacje wpłynęły
na znaczne złagodzenie sposobów wykonywania kary.
Zniesiono kary o dużej dolegliwości fizycznej i hańbiące
[5, s. 9]. Powstały trzy zasadnicze typy więzień: zakłady
karne podległe prokuratorom przy sądach apelacyjnych,
więzienia przy sądach okręgowych i areszty przy sądach
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powiatowych podległe kierownikom tych sądów. W
początkowym okresie odbywania kary ustawa dopuszczała
stosowanie systemu celowego, a pod koniec zastępowano go
systemem wspólności. Największym ich mankamentem była
jednak mechaniczna klasyfikacja więźniów, znacznie gorzej
wyglądały więzienia sądowe. Stosowano w nich klasyfikację
osadzonych, ale duże przeludnienie uniemożliwiło pełne
jej zastosowanie. Mimo formalnego zniesienia kar chłosty
i zakuwania więźniów w kajdany, w niektórych zakładach
karnych zdarzały się przypadki ich stosowania. Surowość
wykonywania kary była w dużym stopniu następstwem
powierzenia kierowniczych stanowisk byłym wojskowym
i to niższych stopni, którzy uznawali tylko dyscyplinę
i przemoc. Najgorzej prezentowały się areszty sądowe
przeznaczone do wykonywania krótkoterminowych kar za
drobne przestępstwa wszystkie bowiem były zaniedbane, nie
stosowano w nich żadnej klasyfikacji. Nieletnich osadzano
razem z dorosłymi, więźniów karnych ze śledczymi
[6, s. 74].
Od 1866 roku istniało w Galicji towarzystwo opiekujące
się więźniami, lecz szerszej działalności nie rozwinęło.
Nieco większe rozmiary przyjęła działalność utworzona
we Lwowie w 1881 roku Galicyjskie Stowarzyszenia
Opieki nad Uwalnianymi Więźniami [7, s. 225]. Wszyscy
trzej zaborcy na początku XX wieku mieli na ziemiach
polskich więziennictwo przestarzałe pod względem
sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności, oparte
na odwecie i odstraszaniu. Regulaminy te nie zawierały
nagród, tylko zaś kary. Po odzyskaniu niepodległości
przez Polskę duchowni mogli swobodnie sprawować
opiekę nad więźniami, korzystając z licznych kaplic, czy
nawet więziennych kościołów. Posługę duszpasterską
gwarantowały odpowiednie przepisy [8, s. 34]. Przykładowo
dla 40 skazanych Żydów odbywających karę w areszcie
polowym w Kielcach zgodzono się w czerwcu 1916 r.
na uwzględnienie diety wg zasad religii żydowskiej oraz
okresowe posługi religijne przez delegowanego z gminy
żydowskiej rabina. W lubelskim areszcie odprawiano
nabożeństwa w zabytkowej kaplicy zamkowej, w której
były zamontowane organy oraz grał zespół muzyczny
stworzony ze skazanych, prowadzony pod patronatem
zacnych obywateli Lublina którym wydano specjalne
przepustki na wejście do obiektów więzienia. Polska
administracja
przejmowała
obiekty
więzienne
w
różnych okresach w zależności od sytuacji politycznej
w poszczególnych rejonach ziem polskich. Proces ten
najwcześniej rozpoczął się w Krakowie i objął cały ten
rejon 2 listopada 1918 roku. Na terenie całego kraju
zakończył się wraz z ostatecznym ukształtowaniem się
granic państwa [9, s. 5]. Bezpośrednio po odzyskaniu
niepodległości organizacja więziennictwa na terenie Galicji
opierała się na przepisach austriackich i związana była z
wymiarem sprawiedliwości. Więzienia były zorganizowane
przy sądach okręgowych, dawniej obwodowych i krajowych
oraz przy sądach powiatowych. Posiadały wspólną z
nimi administrację, a zarządcy więzień podlegali wprost
prezesowi sądów. Przełożonymi więzień przy sądach
powiatowych byli kierownicy sądów. W 1919 roku w byłym
zaborze austriackim znajdowały się cztery zakłady karne,
osiemnaście więzień przy sądach powiatowych. Przed
władzami więziennymi stanęły trzy podstawowe problemy:
– zapewnić więzieniom możliwość funkcjonowania, a
osadzonym podstawowe warunki bytowe;
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– ujednolicić organizację więziennictwa na terenie
całego kraju;
– zmienić sposób wykonywania kary pozbawienia
wolności z represyjnego na resocjalizacyjny [10, s. 202].
Przez cały okres międzywojenny władzą więzienną była
komórka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości. Do
1921 roku funkcję tę pełniła Sekcja Więziennictwa, a potem
Departament Więzienny przemianowany na Departament
Karny. Podlegały mu więzienia i areszty sądowe oraz
zakłady poprawcze i wychowawcze na terenie całego kraju.
Praktycznie od samego początku więziennictwo polskie
funkcjonowało w oparciu o akty prawne rangi ustawowej.
Już 8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa wydał dekret w
sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Regulował
on sposób wykonywania kary pozbawienia wolności,
lecz nie wprowadzał istotnych zmian do przestarzałych
systemów penitencjarnych odziedziczonych po zaborach.
W 1924 roku opracowano projekt ustawy więziennej,
jednak nie wszedł on pod obrady sejmu, gdyż w 1925
roku odbył się Międzynarodowy Kongres Penitencjarny
w Londynie. Po powrocie z niego polskiej delegacji,
kierownictwo Departamentu Karnego uznało ten projekt
za przestarzały i postanowiło go wycofać. Pod wpływem
uchwał Kongresu Londyńskiego opracowano następny
akt prawny, który wydano 7 marca 1928 roku w formie
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w
sprawie organizacji więziennictwa [11, s. 15]. Według
wspomnianego rozporządzenia więzienia przeznaczone były
do wykonywania kar pozbawienia wolności orzeczonych
przez powszechne sądy karne oraz do pomieszczenia
osób aresztowanych lub otrzymanych pod zarzutem
popełnienia przestępstw. Więzienia w poszczególnych
dzielnicach początkowo miały różną organizację i
podlegały różnym instytucjom. Zakłady karne podlegały
prokuratorom apelacyjnym, a więzienia przy sądach
okręgowych podlegały prezesom tych sądów, którzy też
byli ich naczelnikami, natomiast areszty przy sądach
powiatowych podlegały prezesom sądów powiatowych.
Organizację więzień ujednolicono w 1928 roku w oparciu
o rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie
organizacji więziennictwa. Podzielono je na samodzielne
jednostki, które z kolei podzielono na trzy klasy ze względu
na pojemność oraz przy sądach grodzkich [12, s. 72].
Rozporządzenie z 1928 roku określiło również
uprawnienia prokuratora okręgowego w zakresie nadzoru
penitencjarnego który obejmował całokształt życia
więziennego. Do jego kompetencji należało czuwanie nad:
legalnością więzienia, segregacją więźniów, prawidłowym,
celowym i humanitarnym obchodzeniem się z nimi,
prawo czuwania nad opieką duchową, pracą kulturalno –
oświatowa, nauczaniem, systemem sanitarnym więzień,
higieną więźniów, prawidłowym stosowaniem systemu
progresywnego, zatrudnieniem więźniów. Prokurator
okręgowy uczestniczył również w komitetach więziennych
jako
przewodniczący,
przeprowadzał
dochodzenia
w sprawach nadużyć w więzieniu, przewodniczył
komisjom egzaminacyjnym dla niższych funkcjonariuszy
więziennictwa, czuwał nad wyszkoleniem, uzbrojeniem i
umundurowaniem funkcjonariuszy.
Ważne funkcje wychowawcze w II Rzeczypospolitej
spełniał Kościół Katolicki. Każdy więzień miał prawo nie
tylko do praktyk religijnych, ale też do bezpośredniego
kontaktu z duchownym swego wyznania. Wszystkie
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więzienia posiadały kaplice, a większe kościoły względnie
cerkwie, bóżnice lub inne domy modlitwy. Zatrudniano
kapelanów etatowych, kontraktowych, nawet dochodzących
czy dojeżdżających, tych ostatnich w zasadzie wyznań
nie katolickich. Ze względu na małą liczbę wyznawców
kapelan, pastor często opiekował się kilkoma więzieniami.
Łącznie było ich 142. Duchowni księża, biskupi, nie tylko
odprawiali nabożeństwa ale także sprawowali sakramenty
św. , nauczali religii odwiedzali także więźniów w celach.
Więźniowie na ogół uczestniczyli w nabożeństwach,
większość z nich uczęszczała na te spotkania zaś
opuszczenie celi mieszkalnej traktowali jako urozmaicenie
monotonnego życia więziennego [13, s. 159]. Dnia 25
czerwca 1931 roku w drodze rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości został wydany pierwszy polski regulamin
więzienny, który ujednolicał sposób wykonywania kary
pozbawienia wolności na terenie całego kraju. Regulamin
ustalił
organizację
wewnętrzną
więzień,
określał
wewnętrzną strukturę organizacyjną, podział czynności,
zasady organizacyjne życia więziennego. Zgodnie z nimi
więzienia dzieliły się na cztery działy: administracyjny,
wychowawczy, gospodarczy, pracy [14, s. 58].
Kierownikami działów byli pomocnicy naczelnika.
Regulamin
wprowadzał
do
więzień
działalność
wychowawczą i system progresywny. Uwzględniał
indywidualizację kar przy jej orzekaniu, tym samym
umożliwiał zastosowanie indywidualizacji w trakcie jej
wykonania. W więzieniach klasy I i II mogły być tworzone
komitety więzienne z udziałem przedstawicieli społecznych
w celu sprawowania wraz z władzami więziennymi
opieki moralnej nad więźniami. Instytucja ta powstała w
związku z jedną z podstawowych funkcji więziennictwa
polegającej na przygotowaniu więźniów do normalnego
życia po odbyciu kary. Zadania te były realizowane przez
władze więzienne poprzez zapewnienie więźniom opieki
religijnej, działalność kulturalno oświatową, prowadzenie
szkół więziennych oraz przysposobienie ich do podjęcia
pracy na wolności. W więzieniach musiała panować cisza,
nie można było śpiewać, krzyczeć, głośno rozmawiać.
Zabronione było w dzień leżenie w łóżku, wyglądanie
przez okno, zmiana wyposażenia cel. Zabroniono wymiany
rzeczy między celami, handlu wymiennego, podawania
do innych cel gazet, książek, żywności. Więźniowie mogli
posiadać: obrazki o treści religijnej, książki i podręczniki
dostarczone z biblioteki więziennej [15, s. 68]. W więzieniu
na św. Krzyżu odbywali karę wyłącznie więźniowie
kryminalni, nie zmienia to faktu, że w warsztatach gdzie
byli zatrudnieni sami ozdobili rzeźbami swoją zakładową
kaplicę [16, s. 119]. W więzieniu w Kielcach po roku 1923
dobrze zorganizowano opiekę duchowną. Do więźniów
katolików co niedziela przychodził ksiądz, więźniów
Żydów odwiedzał rabin Abell Rapaport. Dla skazanych
prawomocnymi wyrokami organizowano zarówno święta
katolickie, jak i żydowskie. Działalność oświatowa
wspomagana była przez Patronat do którego należała
znaczna część personelu. We wszystkich więzieniach trzy
cztery etaty przeznaczono dla pracowników kontraktowych:
księdza, lekarza, nauczyciela, niekiedy aptekarza lub
felczera. Księża przebywali na etatach, zaś duchowni innych
wyznań swe posługi odprawiali społecznie. Wszystkie
większe więzienia miały kaplice, w których w każdą
niedzielę i święta, tym święta państwowe odprawiano msze
św., modły dla prawosławnych oraz Żydów odbywały się
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na terenie w odpowiednio przygotowanych świetlicach
[17, s. 39].
W więzieniach w województwie kieleckim w
poszczególnych jednostkach zaczęto organizować chóry,
było do nich znacznie więcej chętnych niż zakładano.
Prowadzili je najczęściej w ramach pracy społecznej,
bądź nauczyciele, bądź kapelani. Chóry uświetniały
uroczystości państwowe, śpiewały podczas mszy.
Istniały one w więzieniach: świętokrzyskim, kieleckim,
częstochowskim, radomskim, będzińskim. Nauczyciele i
kapelani organizowali również przedstawienia teatralne
oraz akademie rocznicowe głównie w dniu 11 listopada.
W niektórych więzieniach jak częstochowskim czy
sandomierskim prowadzono również tzw: zajęcia
pozalekcyjne i prelekcje [18, s. 223]. W więzieniu w
Sieradzu po 1921 r. mocno podkreślany był akcent
religijny. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy
lub
świąt
państwowych
wszyscy
funkcjonariusze
byli zobowiązani przybyć do zakładu na uroczystości
organizowane z tej okazji, np.: uroczyste łamanie się
opłatkiem, święcenie pokarmów wielkanocnych. Udział
w tych uroczystościach brali, obok funkcjonariuszy,
więźniowie oraz przedstawiciele społeczeństwa i władz
Sieradza. Kaplica więzienna. Schodzą się przedstawiciele
duchowieństwa, sądownictwa, administracji, społeczeństwa
i zasiadają w prezbiterium, aby wspólnie ze skazańcami
przebywać kilka chwil, aby litość nieść i współczucie
tym samotnikom, okazać przebaczenie winy tym, co się
korzą w tej cichej świątyni, jasno płoną ołtarze, mieni
się pięknie choinka przyciąga oczy tradycyjna szopka.
Padają od ołtarza słowa kaznodziei: słowa pocieszenia,
umocnienia i wiary na lepszą przyszłość. Rozrzewnienie
to potęguje się i chwyta wszystkich za serce, kiedy
Naczelnik więzienia bierze małą dziecinę przebywającą
z matką w kryminale – na ręce i obnosi ją wśród
zgromadzonych w kaplicy więźniów, łamiąc się z nimi
opłatkiem [19, s. 7]. W przypadku uroczystości z okazji
świąt państwowych wszyscy funkcjonariusze uczestniczyli
w akademii na terenie więzienia. Po jej zakończeniu, w
galowym umundurowaniu, kolumną w szyku zwartym i
na komendę wojskową udawali się przez całe miasto do
Kolegiaty sieradzkiej gdzie uczestniczyli w oficjalnych
uroczystościach organizowanych przez władze Sieradza.
Udział w tych uroczystościach załogi sieradzkiego więzienia
jako funkcjonariuszy państwowych był obowiązkowy [20, s.
48]. Zmiany w ustroju więziennictwa wprowadziła ustawa z
26 lipca 1939 roku. Weszła w życie z dniem 2 sierpnia 1939
roku. W praktyce nie zdążyła odegrać swej roli z powodu
wojny i okupacji. Naczelne kierownictwo i nadzór nad
więźniami znalazł się w rękach Ministra Sprawiedliwości,
lecz nadzór bezpośredni wykonywał Główny Inspektor
Straży Więziennej i delegowani przez niego inspektorzy
więzienni. Bezpośrednie kierownictwo nadal sprawowali
naczelnicy więzień i aresztów. Wprowadzone nowości
dotyczyły jednak struktury więzień, które zostały podzielone
na areszty śledcze i karne oraz więzienia karne zwykłe
i specjalne, do których zaliczano przede wszystkim:
więzienia obserwacyjno – rozdzielcze, dla słabych fizycznie,
izolacyjne dla recydywistów i przestępców zawodowych,
kolonie rolnicze skazanych pracujących przedtem w
rolnictwie, zakłady rzemieślnicze dla skazanych ze
środowisk miejskich i robotniczych, dla niepełnosprawnych
oraz ruchome ośrodki pracy dla więźniów pracujących.
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Ustawa zapowiadała wydanie nowego regulaminu dla
więzień i aresztów, czemu przeszkodził wybuch wojny
[21, s. 58].
Oprócz religii w okresie II Rzeczypospolitej filozofia
penitencjarna kładła nacisk także na wychowanie fizyczne
więźniów zarówno w zakładach karych gdzie odbywali
karę mężczyźni jak i kobiety. W Polsce w okresie
dzwudziestolecia międzywojennego także dostrzeżono
pozytywny wpływ sportu na młodzież i świadomie zaczęto
go używać jako środka resocjalizującego. Znany działacz
sportowy Adam Obrubański w 1925 r. pisał że sport wyrabia
rycerskość, odwagę, karność i ducha koleżeńskości. Ten
sam działacz stwierdził, że przeprowadzone badania w
USA potwierdziły, że przyrost boisk w miastach idzie w
parze ze zmniejszeniem się liczby małoletnich przestępców.
Kilka lat później podobne słowa wypowiedziała Wanda
Prażmowska, która stwierdziła, że istnieje ścisły związek
między liczbą szajek a brakiem boisk dla młodzieży w danej
dzielnicy miasta. Takie przesłanki oraz myślenie sprawiło
że w 1928 r. zaczęto wprowadzać do zakładów karych oraz
poprawczaków czy ośrodków szkolno wychowawczych
wychowanie fizyczne [22, s. 41]. Przysłużyła się temu
nowa ustawa więzienna z 7 marca 1928 r. jednolicąca
zasady prowadzenia pracy wychowawczej w zakładach
penitencjarnych RP. W więzieniach pojawiły się pierwsze
sekcje sportowe. W tym samym roku zajęcia odbywały się
już w więzieniu Mokotowskim w zakładzie poprawczym
w Głazie koło Kalisza, w warszawskim więzieniu dla
nieletnich przy ulicy Długiej 52, oraz w więzieniach w
Drohobyczu i Białymstoku. W grudniu 1928 r. «Przegląd
Sportowy donosił»: W więzieniu mokotowskim zostanie
ukończona w najbliższych dniach sala gimnastyczna dla
więźniów. Ministerstwo sprawiedliwości postanowiło
wprowadzić gimnastykę we wszystkich więzieniach
i w tym celu zostaną urządzone odpowiednie sale w
poszczególnych więzieniach [23, s. 45]. Rok później w
wewnętrznym rozkazie służby więziennej znalazł miejsce
nowy rozkład dnia dla nieletnich przestępców. Zalecało
się organizowanie gimnastyki dwukrotnie każdego dnia,
rano i wieczorem. Przewidziano także prowadzenie gier
zespołowych i zawodów. Zbawczy wpływ na kultury
fizycznej zaobserwował także jeden z nestorów polskiej
myśli penitencjarnej Zygmunt Bugajski który w 1929 r.
napisał: wskazane zasady wychowania fizycznego dają
zdumiewające rezultaty. Zdolności umysłowe rozwijają
się wybitnie, więźniowie z łatwością rozwiązują zadania,
które przedtem stanowiły dla nich trudności nie do
pokonania. Razem z fizycznym rozwojem następuje
pobudzenie duchowe. Tępy, bezmyślny, ponury, zwierzęcy
wygląd więźniów stopniowo zanika, a wyraz nadziei
na twarzy najlepiej odzwierciedla zaszłe w umyśle
zmiany. Administracja przy ul Długiej w Warszawie w
czerwcu 1930 r. zorganizowała zawody dla 14 skazanych
odsiadujących tam wyroki. Bieg na dystansie 550 metrów
udał się znakomicie. Mianowicie odniesiono dwa sukcesy.
Pierwszy sportowy ponieważ wszyscy ukończyli bieg,
drugi wychowawczy bo wszyscy więźniowie biegacze
wrócili do zakładu. Tam gdzie nie było sal gimnastycznych
, zalecano ćwiczenia na świeżym powietrzu lub korytarzach.
W więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim grano w
siatkówkę na spacerniaku. W zakładzie wychowawczo
poprawczym w okolicach Przemyśla w 1935 r. do zajęć
gimnastycznych wykorzystywano szeroki korytarz a latem
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grano na przyległych do zakładu łąkach. Wychowankowie
zdobywali liczne nagrody oraz odznaczenia sportowe w
konkursach zewnętrznych. Mimo trudnych warunków
lokalowych wychowanie fizyczne popularne było także
w więzieniu w Grudziądzu. Wielkie znaczenie w tym
zakładzie miała gimnastyka która odbywała się codziennie
rano. Ćwiczenia nie są przymusowe jednak więźniowie z
zapałem oddają się sportowi o czym świadczyć może wielka
grupa zgłaszających się skazanych. Jednak w 1930 r. na
świecie rozpoczął się kilkuletni kryzys. Państwo polskie
zaczęło rozpaczliwie szukać oszczędności, a na takich
programach jak resocjalizacja przez sport oszczędzała się
najłatwiej. Dzisiaj trudno jest ocenić ten eksperymentalny
program resocjalizacyjny gdyż trwał zbyt krótko, jednak
nie możemy zapomnieć, że wychowanie fizyczne i ruch jest
niezbędny człowiekowi do normalnego funkcjonowania.
Warto zauważyć, że w tamtych czasach bogatsze kraje
takiego programu nie wprowadziły. Takie humanitarne
potraktowanie ludzi mających problemy z prawem było
ewenementem w czasach gdy nieuchronnie zbliżało się
piekło obozów koncentracyjnych, jakie przyniosła II wojna
światowa.
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Religious practices among condemned and persons related
to prisons during the Second Polish Republic (historical aspect)
The article focuses on the problem of pastoral care services offered to
convicted persons and those related to prisons during the Second Polish Republic (II
Rzeczpospolita). At that time priests had to visit the imprisoned, had to speak to them
and they also had to teach religion at schools. Prisoners of other religious beliefs had
the right to perform their religious practices. Those principles of religious activity
were approved by the presidential decree in 1928, by regulations in 1931 and by the
law in 1939. There are few documents in the acts of the Sambir prison, proving the
respect to other religions and permitting religious practices. Every convicted prisoner
had the right not only to religious practices, but also to personal contact with the
priests of his religion.
There was a decree in the prison regulations that proclaimed: «Non of the
prisoners has not to be forbidden to perform religious practices. All minors are to be
taught religion in prisons for young offenders».
During the period of the Second Polish Republic much attention was paid not
only to religion, but also to physical education of prisoners in penal institutions, where
men and women were sentenced.
This article gives the information about the positive impact of sport on the youth
development during the twenty years of the interwar period and the effectiveness of
this method for the resocialization of convicted persons.
Keywords: pastoral care, religious practices, prisoners, chaplains, services, a
decree, the Second Polish Republic.
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Релігійні практики серед осуджених та осіб, пов’язаних
із в’язницею у II Речі Посполитій в історичному аспекті
Автор висвітлює проблеми душпастерства осуджених та осіб пов’язаних
з в’язницями у II Речі Посполитій. До обов’язків священників у II Речі
Посполитій входило обов’язкове відвідування в’язнів, проводити з ними бесіди,
навчати релігії в школах. В’язні інших релігійних вірувань, також мали право на
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безперешкодне виконання релігійних практик. Ці принципи релігійної діяльності
були затверджені у розпорядженні президента РП у 1928 р., розпорядку у
1931 р. і законі у 1939 р. Серед актів Самбірської в’язниці містяться нечисленні
документи, що свідчать про пошану до інших релігій та дозвіл на релігійні
практики. Кожен в’язень мав право не тільки на релігійну практику, але й на
безпосередній контакт зі священиками свого вірування.
У положеннях в’язниць був декрет: «Жодному в’язневі не можна відмовити
у черпанні моральної та релігійної утіхи. У закладах для неповнолітніх в’язнів,
усі неповнолітні повинні навчатися релігії». У період II Речі Посполитої, акцент
робився не тільки на релігію, але й на фізичне виховання в’язнів у карних закладах,
де відбували покарання чоловіки та жінки. У статті наведено інформацію щодо
позитивного впливу спорту на молодь у двадцятирічний міжвоєнний період та
використання цього методу для ресоціалізації осуджених.
Ключові слова: душпастерство, релігійні практики, осуджені, капелани,
служіння, декрет, II Річ Посполита.
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Історія розвитку туризму Гуцульського краю
кінця ХІХ – початку ХХ століть та сьогодення
Порівнюються тенденції розвитку туризму Гуцульщини в кінці ХІХ –
на початку ХХ ст. і в сьогоднішніх умовах. Підкреслюється значна роль
тогочасних етнографів у вивченні та популяризації минулого гуцулів, їх занять,
побуту і звичаїв, розвитку туризму в регіоні. Зазначається, що динамічний
розвиток туризму на Гуцульщині був перерваний Другою світовою війною,
а його пожвавлення зумовлене зростанням популярності у світі сільського
зеленого туризму. Розкривається специфіка розвитку туризму в прикарпатській
і закарпатській частинах Гуцульщини, робиться висновок, що в цілому
Гуцульщина є унікальною територією з величезним потенціалом розвитку
туризму на її теренах. Але проголошується застереження, що перспективи
подальшого розвитку туризму в цьому неповторному краї вимагають, по–
перше, створення нових ресурсів, а по–друге, більш раціонального використання
старих.
Ключові слова: Гуцульщина, Прикарпаття, Закарпаття, рекреаційні
ресурси, сільський зелений туризм, раціональне використання ресурсів.

Карпатський регіон є одним із провідних напрямів
розвитку туризму (особливо – зимового) в Україні.
Цей ринок туризму можна вважати олігополістичним:
кількість гравців обмежена, доля на ринку курортів–
лідерів – більше 40%. Ринок відрізняється еластичністю
попиту – зростання цін не значно знижує потік туристів
у зв’язку з високою привабливістю вітчизняних
гірськолижних курортів через природно–кліматичні
особливості розташування. Незважаючи на економічну
кризу, значного падіння попиту не сталося, що свідчить
про стабільність цього ринку і його стійкі темпи
зростання [14].
Проблемам туризму в Карпатському регіоні присвя
чені роботи таких відомих науковців, як О. Бейдик,
І. Бондарчук, І. Варивода, І. Зазгарська, Ю. Зінько,
В. Кифяк, В. Клапчук, В. Кравців, О. Любіцева,
Ф. Мазур, А. Мінц, М. Рибін, І. Рогач, М. Рутинський,
Я. Тарас та ін. Проте в зазначених працях питання
туризму на Гуцульщині зачіпаються лише побіжно.
Натомість, підкреслює П. Масляк, існують думки, що
найкраще у світі середовище для туризму об’єктивно
знаходиться на Гуцульщині. Багато науковців, які
вивчають рекреаційну географію Європи, стверджують,
що цей регіон за всім комплексом рекреаційних умов і
ресурсів є більш конкурентоспроможним за Польські
Татри, Італійські Апеніни і навіть Австрійські Альпи
[13, с. 162].
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Варто зазначити, що Гуцульщину досліджували
багато етнографів, учених, мистецтвознавців. Особливо
інтенсивно дослідження проводились у кінці ХІХ – на
початку ХХ ст. З–поміж дослідників помітним вкладом
відзначається український етнограф С. Витвицький,
який найдетальніше висвітлював історичне минуле
гуцулів, їх заняття, побут і звичаї. Етнографічна
діяльність В. Шухевича та його монографія «Гуцуль
щина» були високо оцінені сучасниками. Велика заслуга
І. Франка, В. Гнатюка у розроблені наукової програми
комплексного підходу до вивчення етнографічних явищ,
що мали велике практичне значення для численних
збирачів. Результати вивчення народного ткацтва,
зокрема килимарства, одягу, висвітлені в численних
монографіях (Д. Гоберман, Ф. Ржегорж, С. Гаке,
Р. Кайндль та ін.).
Мета статті – вивчення історії розвитку туризму
Гуцульщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. і сьогоденних
змін, що відбулися на теренах регіону.
Гуцульщина, вважає Г. Гуменюк, – найбагатша
історично–етнографічна область України з унікальною
культурою, фольклором, декоративним і прикладним
мистецтвом, яке віддзеркалює душу, побут, пристрасті,
традиції та цінності народу, що становить неабиякий
інтерес для вітчизняного та зарубіжного туриста.
За умов прискореного науково–технічного прогресу,
активних
господарських
змін
навколишнього
середовища і процесів урбанізації збереження цінних
автентичної культури Гуцульщини і народних ремесел
цього краю стає важливою умовою і запорукою їх
збалансованого та ефективного соціально–економічного
розвитку. Перспективність таких територій можлива
завдяки розвитку різних видів туризму, зокрема етно– та
екотуризму [3, с. 171].
Етнографічний район Гуцульщина знаходиться
в Східних Карпатах і охоплює південно–східну,
найвищу частину Українських Карпат у верхів’ях
рік Бистриця Надвірнянська, Тиса, Прут, Черемош,
а також в Румунських Карпатах – верхів’я рік Тиси,
Молдови і Сучави. Площа території Гуцульщини – 6,5
тис. км2. В Україні гуцули заселяють територію в її
крайній західній, прикордонній з Румунією частині,
в межах найбільш віддалених від обласних центрів
районів – Рахівського, Верховинського, Путильського,
Надвірнянського, Косівського та Яремчанської міської
ради. Українська частина Гуцульщини займає площу
5,2 тис км2, що становить 80% загальної її площі
[6, с. 81].
Традиційно
на
Гуцульщині
виділяють
три
історико–географічні частини: Галицьку – в межах
Івано–Франківської області (53% від території краю);
Закарпатську – в межах Закарпатської області (30%
від території краю) і Буковинську, яка входить до
складу Чернівецької області, (17% від території краю)
[11, с. 7].
Головна особливість гуцульського етнографічного
району полягає в тому, що він розміщується виключно
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

41

Випуск 115

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

життєзабезпечення та інакших духовно–матеріальних
навичок. 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 [10, с. 176].
Гірсько–ландшафтна структура заселеної гуцулами
території визначила тип їхнього господарювання,
який можна назвати лісівничо–скотарським, а складне
географічне середовище спонукало гуцулів до виготов
лення усіх необхідних предметів побуту в домашніх
умовах. Ось чому домашні промисли і ремесла займали
в гуцульській системі життєзабезпечення таке вагоме
місце, як ніде в Україні.
Ландшафтне і біологічне різноманіття найвищої
частини Українських Карпат, яку заселили гуцули,
належить до сприятливих чинників освоєння цього
краю. Нині, коли гуцульські гори виявились найменш
зміненими людською діяльністю, вони залишаються
осередками екологічного балансування для значної
прилеглої території України та центральноєвропейських
країн. Через це гуцулам необхідно коректувати види
своєї діяльності, яка б забезпечила збереження їхнього
унікального краю, а держава, в свою чергу, має
забезпечити гуцулам, як корінній спільноті, повагу і
підтримку їхньої життєдіяльності [8, с. 22].
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.
Природні умови і ресурси Гуцульщини просто
ідеальні для відпочинку, лікування, активного туризму,
заняття різними видами спорту, особливо у зимовий
час. З урахуванням світової тенденції до зростання
частки пізнавального туризму тут можна знайти безліч
об’єктів для задоволення цієї рекреаційної потреби. Для
цього в Гуцульщині є своєрідна архітектура, героїчні
історичні постаті, невтрачений донині побут гуцулів,
унікальні ремесла, сувеніри, високохудожні вироби для
всіх сфер побуту, народний одяг, один з найяскравіших
у світі.
Природні
краєвиди
Гуцульщини
зачаровують
туристів. Тут безліч пам’яток природи, заказників і
заповідників. Знайдені джерела залізистих мінеральних
вод, цілюще, фітонцидне повітря, безліч лікарських
рослин, грибів і ягід, розвиток бджільництва з вико
ристанням місцевих унікальних бджіл є передумовами
для будівництва на Гуцульщині багатьох курортів
[13, с. 163].
Організація туристичних подорожей на Гуцульщині
сягає середини XIX ст., коли туризм ще не набув
масового характеру через низький рівень сфери
послуг, незадовільний стан доріг, низький рівень
культури обслуговування тощо. Проте, незважаючи
на ці недоліки, він все ж таки розвивався, про що

42

Гілея

свідчить велика кількість різноманітних рекламних та
інформаційних матеріалів, що були видані в кінці XIX –
першій третині XX ст. [5, с. 8].
Особлива роль в історії вітчизняного туризму
належить Івану Франку. У 1883 р. він організував
«Кружок для устроювання мандрівок по нашім краю»,
результатом постійних мандрівок якого стали численні
публікації фольклорних та етнографічних матеріалів.
У 1887–1891 рр. у Микуличині перебував учитель
Львівської гімназії Я. Витошинський, який мандрував
на вершини Свинянка, Явірник, Маковиця, Ліснів та
Хом’як. У наступні роки він здійснював триваліші
подорожі: в 1893 р. – з Богородчан до Воронєнки, в
1894–1896 – з Яремчі на Синячку, а в 1897 – з Яремчі на
Говерлу [7].
В 1897 р. було складено перші карти лижних
маршрутів на Хом’як та Говерлу. У 1898–1909 рр. Я.
Витошинський організовував виїзд учнів і гімназистів
зі Львова до Микуличина, сходження на Говерлу, лижні
переходи [9, с. 81].
У 1926 р. з’явилося багато детальної інформації
про подорожі українських туристів, насамперед, членів
громадських організацій «Пласт» та «Луг». За даними
польської статистики, у 1934 р. у Коломийському
повіті відпочивало 981, у Косівському – 3076, а в
Надвірнянському – 17800 туристів [12, с. 16].
Окремою сторінкою в розвитку туризму та
відпочинку на Гуцульщині є діяльність українських і
польських громадських організацій. Перше туристичне
Галицьке Товариство Татранське засновано 1873 р. у
Новім Таргу, метою якого було дослідження Карпат і
Татрів та розповсюдження зібраних про них відомостей;
заохочення громадян до подорожей у Карпати і Татри;
полегшення перебування в горах членів товариства,
дослідників природи, письменників, поетів, художників
і любителів природи; охорона рідкісних видів рослин і
тварин; підтримка гірського господарства та народних
промислів.
До 1910 р. Товариство видало 30 томів «Записок
Товариства Татранського», збудувало 21 притулок, у т.ч.
під Говерлою та Попом Іваном у Гаджині та Завоєлі, два
будинки відпочинку, в Коломиї влаштувало етнографічну
виставку та заснувало базар для збуту робіт народних
умільців Гуцульщини. У 1883 р. Товариство мало понад
2200 членів [9, с. 82].
Станиславівське відділення Товариства Татранського
утворилося в 1876 році. Його члени у 1876 р. влаш
тували прогулянку з музикою у супроводі десятків
лісників з Надвірної на Говерлу, а в 1878 р. – з Делятина
на Говерлу.
З ініціативи С. Витвицького в 1878 р. створено
Чорногірське відділення Товариства Татранського
та Коломийський округ. Воно ставило собі за мету
побудувати притулки для туристів, організувати
заробіток гуцульської бідноти, відродити дрібний
промисел, прикувати увагу вчених до незнаного досі
в природничому і етнографічному плані закутку. В
тому ж році члени Чорногірського відділення зробили
прогулянки на Велику та Малу Рокети [7].
Одним з найбільших був постійно діючий притулок
під Говерлою в урочищі Заросляк. Одночасно тут могли
відпочивати близько ста туристів. Тут діяли буфет та
кухня.
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У числі перших українських спортивних товариств
Галичини було туристично–спортивне товариство
«Чорногора», засноване у квітні 1910 р. любителями
мандрівок Станиславова. Члени Товариства здійснювали
спільні мандрівки з метою пізнання краю, гір Галичини,
Буковини, Альп і Татрів, збирали матеріали про
відвідувані місця, організовували виставки і наукові
туристичні звіти. Передбачалося також видання
журналу, поштових листівок з краєвидами гір, описів
маршрутів, карт, будівництво туристичних притулків,
маркування маршрутів у горах і утримання в горах
провідників [12, с. 18].
Активно в організації туристичної діяльності
працювало польське товариство «Приятелі Гуцульщини»
з головним управлінням у Варшаві, а у воєводських та
повітових містах діяли його відділення (експозитури).
Утворення цього товариства у другій половині 1933 р.
було зумовлене підвищеною увагою населення до
особливостей гуцульського регіону. Товариство ставило
перед собою такі завдання: сприяння плановому
економічному
і
загальнокультурному
розвитку
Гуцульщини; охорона природних і духовних цінностей
краю; плановий розвиток на Гуцульщині туристичного,
дачного і курортного руху.
При Товаристві у листопаді 1933 р. у Станиславові
була створена туристична секція. Товариство тісно
співпрацювало з відділом туристики при Міністерстві
комунікацій,
Спілкою
у
курортно–туристичних
справах «Карпати Східні», Товариством Татранським,
Варшавським бюро подорожей «Orbis» [12, с. 19].
Завдяки
діяльності
вищеназваних
товариств
проводилися: наукове вивчення Гуцульщини; збір цінних
пам’яток матеріальної культури гуцулів, на основі чого
було відкрито музей у Жаб’ї (1934–1938 рр.); видання
ілюстрованих альбомів, статей, листівок, календарів;
побудова туристичних баз та притулків; розробка і
маркування туристичних маршрутів; будівництво і
ремонт доріг, організація атракцій тощо. Все це свідчило
про активний розвиток туристичної інфраструктури на
Гуцульщині.
Завдяки чудовим гірським краєвидам, водоспадам і
скелям, наявності залізниці, побудованої у кінці ХІХ ст.,
особливого розвитку досяг найвідоміший курортний
центр Гуцульщини – Яремча. Там запрацював «Клюб
яремчанський», метою якого стало створення умов, які б
привертали увагу відпочиваючих. Для них влаштовували
свята, концерти, ігри тощо. Кількість рекреантів
у Яремчі, Дорі, Ямній, Татарові, Ворохті щороку
збільшувалась. Зокрема, у 1934 р. в 110 пансіонатах, які
були в околицях Яремчі, відпочивало 18 тис. осіб.
На теренах Гуцульщини в 1930–х роках існувало
багато курортів, переважно кліматичних, які входили в
перелік найкращих у Польщі: Буркут – кліматотерапія,
бальнеологія; лікування хвороб шлунку, легенів, анемії,
нервової системи; Ворохта – кліматотерапія; лікування
туберкульозу легенів та нервових захворювань;
Делятин – кліматотерапія, соляні ванни; лікування
ревматизму, рахіту, гінекологічних хвороб, нирок,
печінки і кровоносних судин, органів дихання;
Дора, Ямна, Яремче, Микуличин – кліматотерапія,
бальнеологія; лікування захворювань органів дихання,
анемії, ожиріння, неврастенії, гінекологічних хвороб,
ревматизму та артриту; Косів – кліматотерапія;
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лікування нервової системи, артриту, ожиріння,
захворювань органів травлення; Космач, Кути, Слобода
Рунгурська, Яблунів – кліматотерапія; лікування
захворювань органів дихання та анемії; Татарів –
кліматотерапія; лікування туберкульозу легкої стадії
[9, с. 86].
Подальший розвиток туризму на Гуцульщині був
перерваний Другою світовою війною.
В загальному можна зазначити, що, незважаючи на
низький економічний рівень розвитку, незадовільний
стан освіти та охорони здоров’я, Гуцульщина була
привабливою для туристів і відпочивальників завдяки
лікувальним властивостям клімату та лісів, родовищам
мінеральних вод та кухонних солей, живописним
краєвидам, чудовим горам, водоспадам та скелям.
Туристична галузь господарювання дала поштовх для
розвитку на Гуцульщині сфери послуг, відродженню
традиційних ремесел, розвитку сільського господарства,
насамперед, тваринництва тощо.
Пожвавлення туристичної діяльності на Гуцульщині
зумовлене зростанням популярності у світі сільського
зеленого туризму. Цей, давно відомий як сільським
господарям, так і відпочиваючим, вид туризму
відроджується в Івано–Франківщині на нових засадах.
Сьогодні багато сільських господарів готові прийняти
гостей у своїх садибах. Туристів приваблює до них
зручна система поселення, сучасне обладнання
приватних пансіонатів, близькість до природи,
співвідношення «ціна–якість послуг», гостинність та
домашня атмосфера при організації відпочинку, а окрім
того, оригінальні страви національної кухні.
Не менше за чудову природу гостей цікавлять і
господарі цього краю, самобутній життєвий лад котрих
зовсім не такий, як у мешканців інших регіонів.
Кожен край, кожне місто і село Прикарпаття по–
своєму привабливі, колоритні. На відміну від багатьох
інших форм бізнесу, сільський туризм не потребує
великих капіталовкладень. Він допомагає вирішувати
проблеми зайнятості сільського населення, покращувати
його добробут.
Гуцульщина має стати особливим рекреаційно–
історико–етнографічним комплексом Карпат. Природні
умови та рекреаційні ресурси цього краю дуже
сприятливі для лікування і відпочинку населення,
туризму, заняття різними видами спорту, особливо
зимовими. Найбільш привабливою Гуцульщина є для
туризму. Неповторної краси гірські краєвиди, унікальні
пам’ятки природи, заповідники такі як: Горгани, печери
Довбуша які знаходяться поблизу с. Космач, Страгора,
де знайдено джерела залізистої води, своєрідна
архітектура і побут гуцулів, розвиток кустарних
промислів, виробництво різноманітних високохудожніх
виробів та побутових речей, унікальних сувенірів,
найстародавніші
пам’ятки
матеріальної
культури
створюють найкраще у світі середовище для туризму.
Визнаним центром гуцульського мистецтва є Косів.
Зарубіжні і вітчизняні туристи вважають за необхідне
відвідати знаменитий косівський ярмарок та придбати
для себе мистецькі вироби [1, с. 6].
Гуцульщина має дуже сприятливі умови для
зимових видів спорту і навіть для проведення
великих міжнародних змагань з лижного спорту.
Найпопулярнішим гірськолижним курортом вважається
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Буковель. Він знаходиться в селі Поляниця на висоті
900 м над рівнем моря. Назва цього гірськолижного
курорту походить від гори (1129 м), на схилах якої він
розташований. Це найкраще технічно облаштований
гірськолижний курорт країни.
Однак для того, щоб перетворити Гуцульщину
на край організованого туризму, відпочинку, спорту,
необхідно розширити сітку заповідників, розпочати
будівництво санаторно–курортних комплексів, баз
відпочинку, спортивних баз, визначити туристські
маршрути тощо. Причому всі проекти будівництва
мають бути виконані в суто гуцульському стилі з
урахуванням
особливостей
місцевої
архітектури
[2, с. 161].
Гордістю Івано–Франківщини є Національний
природний парк «Гуцульщина», створений Указом
Президента України від 14 травня 2002 року.
Він призначений для збереження, відтворення та
раціонального використання генетичних ресурсів
рослинного та тваринного світу, унікальних природних
комплексів та етнокультурного середовища Покутсько–
Буковинських Карпат.
З 1880 року туристи відвідують селище Верховину
(до 1962 р. – Жаб’є). На думку тогочасних дослідників
та краєзнавців, примітним місцем відпочинку селище
було й залишається «столицею Гуцульщини». На
підтвердження цієї думки на Верховинщині створюється
сучасна рекреаційно–туристична зона, яка має
зацікавити українських та міжнародних інвесторів щодо
участі в будівництві туристичних об’єктів, а особливо
тих проектів, які пов’язані з розвитком літніх та зимових
видів відпочинку.
Сьогодні на території району 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. Краснопілля та ряд інших.
Закарпатська частина Гуцульщини включає такі
населені пункти, як Рахiв, Великий Бичкiв, Кобилецька
Поляна, Ясиня, Богдан, Дiлове, Кваси, Лазенщина, Луг,
Луги, Розтоки, Чорна Тиса та ін.
Рахівський район може запропонувати туристам
для відвідування географічний центр Європи, єдиний
в Україні Музей екології гір, два історико–краєзнавчі
музеї, церкви з архітектурою ХV–XVIII ст., унікальні
традиції гуцулів, які збереглися до цього часу і багато
іншого. Наразі в районі нараховується близько 70 садиб,
власники яких пропонують послуги сільського зеленого
туризму та можуть прийняти одночасно до 700 осіб.
Усе це сприяє розвитку туризму у районі, однак, існує
і багато проблемних питань. Зокрема, це – спонтанна і
несистемна забудова сприятливих для розвитку туризму
територій, низький рівень транспортної інфраструктури
та інформаційних повідомлень про туристичний
потенціал Рахівщини, невелика кількість відпочиваючих
влітку тощо.
З метою пізнання життя гуцулів Закарпаття
розроблена низка маршрутів з відповідно сформованою
інфраструктурою. На Рахівщині продовжується спо
рудження об’єктів туристично–рекреаційного призна
чення, особливо у високогірній частині. Сьогодні в
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районі діють понад 20 таких об’єктів, серед яких –
приватні міні–готелі, бази відпочинку і туристично–
оздоровлювальні комплекси, садиби селян, які
приймають гостей за програмою сільського зеленого
туризму. Розроблені й діють пішохідні, лижні, водні,
велосипедні, кінні та автомобільні турмаршрути. На базі
наявних мінеральних вод (на території району розвідано
близько 80 їх джерел) є можливість розвивати бази
санаторно–курортного лікування [15].
Серед наявних засобів розміщення слід відзначити
туристично–оздоровчий комплекс (ТОК) «Трембіта»
(смт. Кобилецька Поляна), ТОК «Тиса» (Рахів),
«Високі Карпати» (Ясіня), туристичні бази «Тиса»
та «Едельвейс» (Ясіня), приватні міні–готелі «Едем»,
«Фірі», «Сілвер» та приватні садиби, де можуть
розміститися туристи та гості району. При в’їзді в
Ясіня з боку Яремчі на березі гірської річки Лазещини
знаходиться знаменитий гуцульський чан. Чанний
комплекс в Ясіня – це не просто відпочинок, а й
справжня медична процедура, що поліпшує загальний
стан організму [4].
Рахівщина знаменита також всілякими фестивалями:
«Гуцульська ріпа» (с. Лазещина), фестиваль–ярмарок
«Гуцульська бринза» (м. Рахів), «Берлибашський
банош» (с. Костилівка), «Барви Квасівського ліжника»
(с. Кваси), міжнародний фестиваль гумору та сатири
«Бербиниця фіглів» (смт. Ясіня), районний фестиваль
гуцульської вишивки «Видричанська вишиванка»
(с. Видричка), фестиваль «Бичківські голубці» (смт.
В. Бичків) та ін.
Висновки. Таким чином, туристично–краєзнавчі
ресурси Гуцульщини можна охарактеризувати як
задовільні на нинішньому етапі. Але перспективи
подальшого розвитку туризму на цій унікальній
території вимагають, по–перше, створення нових
ресурсів, а по–друге, більш раціонального використання
старих.
Говорячи про раціональне використання туристично–
краєзнавчих ресурсів, ми маємо на увазі концепцію
адекватного туризму, розроблену фахівцями США. Ця
концепція ґрунтується на збереженні та використанні
національної
спадщини
і
традицій
місцевості.
Відповідно до цієї концепції адекватним називають
туризм, що базується на унікальних ресурсах місцевості,
який активно сприяє збереженню і раціональному
використанню її культурної, історичної та природної
спадщини. Основними принципами адекватного туризму
є активне сприяння у збереженні спадщини місцевості –
культурної, історичної та природної; підкреслення і
виділення унікальності спадщини місцевості щодо
інших регіонів; створення у місцевого населення
почуття гордості й відповідальності за унікальну
спадщину; розробка програми розвитку туризму на
основі використання унікальної спадщини місцевості.
Стале
природокористування
в
Карпатському
регіоні й на Гуцульщині зокрема, в сучасних умовах
пов’язане
з
розвитком
туристично–рекреаційної
галузі, екологізацією лісогосподарського комплексу,
підвищенням ролі природно–заповідних територій у
збереженні природної та етнокультурної спадщини
корінного населення краю.
Зміни в етнокультурі Гуцульщини під впливом
суспільного прогресу мають місце, але відбуваються
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поступово, охоплюючи найвіддаленіші куточки краю.
Головною причиною таких змін стала завуальована
культурна глобалізація, яка заполонила світ.
Ситуація, що склалася, потребує практичних заходів
для збереження етнічної самобутності Гуцульщини.
Серед них: популяризація народної творчості, промислів
та ремесел, державна підтримка традиційних видів
господарювання, малого та середнього бізнесу, розвиток
внутрішнього та міжнародного туризму, зокрема
етнографічного.
Про особливу увагу до проблем території
Гуцульщини свідчить Указ Президента України від 2
вересня 2009 р. «Про збереження та популяризацію
гуцульської культури, метою якого є створення шкіл
мистецтв для вивчення молодим поколінням досвіду
майстрів народного гуцульського мистецтва; розширення
мережі музеїв народного мистецтва й побуту
Гуцульщини, в тому числі музеїв–садиб; упорядкування
територій об’єктів природно–заповідного фонду та
проведення ремонтно–реставраційних робіт пам’яток
культурної спадщини Гуцульщини; організація роботи
з підготовки та видання каталогів, буклетів, наукових
праць з питань духовної і матеріальної гуцульської
культури; створення і трансляцію теле–, відео– та
аудіовізуальної продукції про традиції та народні
художні промисли Гуцульщини.
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History of tourism Hutsulland
late ХІХ – early ХХ century and present
The article compares trends in tourism development Hutsulland in the late
XIX – early XX century and in today’s environment. Emphasizes the important role of
contemporary ethnographers to study and promote Hutsulland past, their occupation,
life and customs, tourism in the region. It is noted that the dynamic development of
tourism in the Hutsulland was interrupted by World War II, and its recovery driven
by growing popularity in the world of green tourism. It reveals the specifics of
tourism development in the Precarpathians and Transcarpathians Hutsulland parts,
it is concluded that the overall Huzulschyna is a unique area with huge potential for
tourism development on its territory. But proclaims warning that the prospects for
further development of tourism in this unique province requires, first, new resources,
and secondly, a more rational use of old.
Keywords: Hutsulland, Precarpathian, Transcarpathian, recreational resources,
rural green tourism, sustainable use of resources.
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Історичні постаті ентомологів України,
їхній вклад у розвиток науки

(друга половина XIX– початок XX ст.)
На основі аналізу архівних документів іперіодичних видань висвітлено
історичні постаті ентомологів України та проаналізовано їхній вклад у
розвиток біологічної науки(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).
Ключові слова: ентомологія, комахи, заходи боротьби з шкідниками,вчені
дослідники, ентомологічні станції, земські установи.

Велика когорта українських учених здійснювали
наукові пошуки в складні часи соціально–економічних
і політичних змін ХІХ – початку ХХ ст., зокрема і в
ентомологічних дослідженнях.
Масове розмноження багатьох видів комах, часом
провокує й розселення шкідників, поширення хвороб і
бур’янів, змінюючи при цьому сформовані в біоценозах
відносини й зв’язки організмів, завдаючи значної
шкоди людині. Актуальність досліджуваної проблеми
визначається насамперед потребою в глибокому та
всебічному вивченні заходів боротьби із шкідниками
сільськогосподарських культур на території України
розроблені вченими–ентомологами в другій половині
ХІХ – початку ХХ ст.
Метою дослідження є цілісне відтворення історії
розвитку ентомології, як окремої галузі науки на теренах
України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Для реалізації мети необхідно виконати завдання:
з’ясувати історичні постаті ентомологів України другої
половини ХІХ – початку ХХ ст. та проаналізувати їхні
наукові здобутки в популяризації надбань біологічної
науки.
У ХІХ ст. південь України був охоплений
масовим розмноженням саранових, озимої совки,
лучного метелика, хлібної жужелиці, злакових мух,
клопів–черепашок, а посівам зернових культур,
особливо
пшениці,
великої
шкоди
завдали:
хлібний жук (Anisopliaaustriaca Hrbst), гессенська
муха (Mayetioladestructor Say), перелітна сарана
(Locustamigratoria L.), хлібний пильщик (Ceppuspyg
maeus L.) та ін. Збитки були дуже великими і загалом
значно перевищували втрати від будь–якої групи
шкідливих тварин. На той час майже зовсім не було
ентомологів, які б займалися вивченням шкідників,
курс сільськогосподарської ентомології не викладався
в жодному вищому навчальному закладі, майже
зовсім не було ніякої літератури, у якій би містилися
відомості про життєвий цикл і розвиток шкідників
сільськогосподарських культур [2, с. 19].
Ці обставини змусили земства звернутися за
практичною допомогою в університети і Департамент
рільництва. В Одесі і Харкові було створено перші
наукові центри і засновано ентомологічні комісії, у коло
завдань яких входили вивчення біології, екології комах
та пошуку заходів боротьби з ними. У 1867–1887 рр.
в Одесі працював відомий біолог І. І. Мечников. Як
прогресивний учений, він не міг бути байдужим до
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народного лиха. В той період І. І. Мечников виконав
фундаментальні дослідження в галузі мікробіологічного
методу боротьби з хлібним жуком. У подальшому
результати цих досліджень стали основою розвитку
мікробіологічних засобів захисту рослин від шкідливих
організмів.
Однак, тільки в другій половині ХІХ ст. на
теренах України у вищих навчальних закладах
започатковуютьприкладні ентомологічні дисципліни
і, насамперед, сільськогосподарська ентомологія –
дисципліна, яка вивчає комах, шкідників сільсько
господарських культур, реакцію рослин на пошкодження
і заходи боротьби із шкідниками. Центрами цієї
галузі науки були у той час не лише університети, а й
сільськогосподарські дослідні станції, а також земські
установи, в яких вперше в нашій країні почали роботу
губернські й обласні ентомологи. Такі установи по
захисту рослин були організовані у Києві, Харкові,
Полтаві, Сімферополі, Херсоні, Смілі та деяких інших
містах. Центром ентомологічної науки в країні була
Україна, зокрема Київ [1, с. 87]. У Києві скликалися
всеросійські з’їзди, тут перебувало Всеросійське
товариство діячів прикладної ентомології, видавалися
три перші російські журнали з сільськогосподарської
ентомології (з 1912 р. «Энтомологический вестник» і
майже одночасно реферативний «Журнал прикладной
энтомологии») [1, с. 88]. На Україні були виконані
спеціальні дослідження з фауністики і систематики
комах, в першу чергу по тих групах, які мали велике
поширення на території країни і були в ці роки
найшкідливішими.
Практичні
запити
сільського
господарства викликали розвиток досліджень з екології
комах як бази для заходів по захисту рослин.
Вперше свою роботу на сільськогосподарських
дослідних станціях розпочали губернські ентомологи
В. І. Мочульський, С. О. Мокржецький, Й. К. Пачо
ський, В. П. Поспєлов, П. А. Забаринськийта
І. І. Мечников. Вони розробляли методи боротьби із
шкідниками та створювали ентомологічні станції,
де вивчали морфологію й систематику цілого ряду
груп комах, приділяючи особливу увагу шкідникам
сільського й лісового господарства, опрацьовували
загальні проблеми ентомології та екології.
Упродовж багатьох років великим лихом для
буряководів України були довгоносики, лучний метелик,
озима совка, таку 1899 р. буряковими довгоносиками
було знищено 5,5% посівів цукрових буряків. Значну
зацікавленість з досліджуваної проблематики виявив
В. І. Мочульський.У 1901 р. Всеросійське товариство
цукрозаводчиків створило в містечку Сміла Черкаської
області станцію захисту рослин. З 1903 р. на посаді
завідувача цієї станції працював Євген Михайлович
Васильєв – засновник системи захисту цукрового буряку
від шкідливих комах, а вже у 1906 р. він опублікував
список шкідників цукрового буряку, який містив понад
140 видів.
Впродовж 1910–1913 рр. на території України було
організовано обласні сільськогосподарські дослідні
станції, а саме: Одеську, Полтавську, Харківську,
до складу яких входили ентомологічні відділи. На
Полтавській дослідній станції відділ ентомології
очолив М. В. Курдюмов – один із засновників
сільськогосподарської ентомології, який поклав початок
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дослідній ентомологічній роботі. На Харківській
дослідній станції аналогічним відділом керував
І. В. Ємельянов, на Одеській – О. М. Кириченко, який
згодом став одним із видатних систематиків ряду
напівтвердокрилих.
На початку 20–х років ХХ ст. в науково–дослідних
установах
України
створюються
підрозділи
з
ентомології, а у Наркомземі республіки – відділ захисту
рослин, який очолював Віктор Григорович Аверін,
та Республіканська станція захисту рослин на чолі з
О. О. Мігуліним. Під їхнім керівництвому 1925 р. в
Україні вперше було проведено виробниче випробування
і впровадження у сільськогосподарське виробництво
авіаційного засобу боротьби з італійською сараною, якої
налічувалося 250 екземплярів на один квадратний метр.
Вагомі дослідження з екології комах на початку 30–х
років ХХ ст. було виконано у відділі екології наземних
тварин Інституту зоології АН України під керівництвом
професора О. Г. Лебедєва. У своїй праці «О значении
прогнозов
в
отношении
вредных
насекомых»,
опублікованій у 1930 р., він порушив питання про
виникнення ритмічних коливань чисельності комах,
їх залежності від космічних чинників або лише
метеорологічних впливів, які діють, однак, по–різному в
різних місцях. У 1937 р. дослідник опублікував статтю
«Электромагнитное поле как формообразующий фактор
в жизни растений и животных», у якій розкрито гіпотезу
про вплив електромагнітних полів на комах, насамперед
їх морфологію та екологію. Співробітники Інституту
зоології С. П. Іванов, М. М. Левіт і Е. М. Ємчук
виконали фундаментальні теоретичні узагальнення
з проблеми динаміки популяцій комах і у 1938 р.
опублікували
монографію
«Масові
розмноження
тварин і теорія градацій» за редакцією академіка
І. І. Шмальгаузена. Це була перша в Україні праця,
в якій було узагальнено 325 літературних джерел
вітчизняних і 686 – іноземних екологів з цієї проблеми.
Важлива роль у розвитку екологічних досліджень
комах належить професору Київського національного
університету О. Ф. Кришталю. Він брав активну участь
в чотирьох Всесоюзних екологічних конференціях,
які відбувалися в Києві. Перша – у 1940 р., друга – у
1950 р. були присвячені в основному обговоренню
актуальних
питань
закономірностей
масових
розмножень тварин, у тому числі шкідливих комах,
та їх прогнозуванню. На третій (у 1954 р.) і четвертій
(у 1962 р.) конференціях крім проблеми динаміки
популяцій широко обговорювалися закономірності
формування фауни шкідливих і корисних комах під
впливом діяльності людини.
Вивченням шкідливих комах, а саме, перелітної
сарани та гессенської мухи. займався С. О. Мокр
жецький. У своїй праці «О саранче и средствах к
ее истреблению» [4] він висвітлив ряд заходів із
боротьби з перелітною сараною, а саме: 1) спо
стереження, наскільки дозволяють польові роботи,
за яйцекладами сарани; 2) збір лялечок сарани,
що виорані плугом чи бороною; 3) багаторазове
осіннє переорювання всіх ділянок, де були виявлені
яйцеклади. [4, с. 35–39].
Діяльність С. О. Мокржецького спричинила появу
в Криму перших вітчизняних заводів інсектицидів і
обприскувачів. Дослідник уперше в історії біологічної
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115

науки опрацював метод позакореневого живлення й
лікування рослин, які не підлягають лікуванню за
допомогою обприскування. Таврійський ентомолог
досягнув високих результатів при введенні поживних солей
у стовбури дерев хлорозних, хворих та постраждалих
від морозу, яке проводив двома способами: 1) у вигляді
сухих солей; 2) у вигляді розчину. Для цього в обох
випадках у стовбурі дерева потрібно просвердлити
отвір майже до серцевини, у першому випадку в отвір
слід усипати сіль, призначену для лікування дерева, а
потім закрити його пробкою. У другому випадку, коли в
дерево вводять розчин, при лікуванні великої кількості
ушкоджених рослин зручно використовувати звичайні
пивні пляшки. Пляшку потрібно прив’язати до стовбура,
а в горло вставити пробку зі скляною трубкою, до якої
прикріплюється каучукова, що веде до отвору у стовбурі
дерева, для того, щоб із пляшки міг надходити розчин
(поживні солі) по мірі використання його деревом
[5, с. 4]. Цей метод і тепер успішно використовують для
захисту рослин.
Одним з основоположників справи захисту рослин і
прикладної ентомології на початку ХХ ст. в Україні був
В. П. Поспєлов, який працював старшим спеціалістом
із прикладної ентомології Департаменту хліборобства
[6, с. 341]. У 1904 р. він організував у Києві першу в
Україні (і в усій Росії) установу, що займалася боротьбою
із шкідниками сільського господарства – ентомологічну
станцію (Київську станцію для боротьби із шкідниками).
Вона стала важливим центром розвитку ентомологічної
науки і відіграла значну роль у справі організації боротьби
з шкідливими комахами [7, с. 129].
Групою вчених Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва
(Є. М. Білецький, В. М. Грама, В. П. Грицай) та
Харківського національного аграрного університету
ім. В. В. Докучаєва (Б. М. Литвинов, В. І. Опаренко,
М. О. Філатов, В. П. Туренко) вивчено фауну та
екологію диких бджолиних – запилювачів люцерни.
За період дослідження науковці розробили ефективні
прийоми щодо збереження, накопичення і охорони
запилювачів, а такожзапочаткували три наукові школи
професорів О. О. Мігуліна, Б. М. Литвинова та
Є. М. Білецького. Учені обґрунтували системну теорію
циклічності динаміки популяцій та її технологічне
рішення щодо багаторічного (стратегічного) прогнозу
масових розмножень шкідливих комах, зокрема
розробили
міжсистемний
метод
прогнозування
масового розмноження лучного метелика, озимої совки,
злакових мух, шкідливої черепашки, хлібної жужелиці,
саранових – для Африки та країн Близького Сходу,
бавовникової совки, яблуневої плодожерки, капустяного
білана та капустяної совки. Під керівництвом проф.
О.
В.
Захаренка
проводились
фундаментальні
фауністичні
дослідження
сітчастокрилих
комах
України та інших регіонів, вивчення їх екології й
господарського значення, при цьому особливу увагу
проф. О. В. Захаренко приділяв дослідженням у
галузі заповідної справи в Україні, розробленню
природоохоронних заходів.
Отже, у галузі прикладної ентомології другої
половини ХІХ – початку ХХст. в Україні працювало
небагато дослідників, переважно С. О. Мокржецький,
Й. К. Пачоський, В. П. Поспєлов та І. І. Мечников,
які розробляли методи боротьби з комахами–
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шкідниками та створювали ентомологічні станції,
де вивчали морфологію і систематику цілого ряду
груп комах, приділяючи особливу увагу шкідникам
сільського і лісового господарства, опрацьовували
загальні проблеми ентомології та екології. Ученими–
ентомологами розроблено методи боротьби з комахами–
шкідниками (агротехнічний, хімічний та біологічний).
Окреслено перспективні шляхи використання набутого
досвіду ентомологів, зокрема Є. М. Білецького,
В. І. Мочульського, О. О. Мігуліна, О. В. Захаренка
та інші, які започаткували й розвивали нові провідні
напрями у вітчизняних ентомологічних дослідженнях.
Таким чином, наукові праці видатних ентомологів,
сприяли формуванню правильного уявлення про процес
становлення цієї науки, відтворення особливостей її
розвитку, здійснення найбільш значущих відкриттів і
створення провідних теорій. Наукові праці видатних
ентомологів сприяли формуванню нового напряму
наукових досліджень, які мали не лише теоретичне, а й
прикладне значення.
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Договори Української Держави
і Всевеликого Війська Донського (1918 р.)
На основі аналізу архівних документів, матеріалів преси і мемуарної
літератури досліджуються двосторонні договори, укладені між Українською
Державою (Гетьманатом Павла Скоропадського) і Всевеликим Військом
Донським протягом літа – осені 1918 р. Метою статті є висвітлення основних
умов усіх українсько–донських договорів, встановлення точних дат їхнього
підписання та термінів дії, а також імен осіб, які їх підписували. Встановлено,
що сторони уклали 8 двосторонніх угод, які охоплювали широкий спектр
відносин – політичні, військові, торговельно–економічні питання. Підписання
цих договорів свідчила про прагнення офіційних Києва і Новочеркаська
налагодити широкомасштабну співпрацю з огляду на наявність спільного
зовнішньополітичного противника – Радянської Росії, відновити економічні
зв’язки, зруйновані під час бойових дій 1917–1918 рр. Однак через бурхливі
військово–політичні події на зламі 1918–1919 рр. українсько–донські угоди
фактично втратили свою чинність.
Ключові слова: договори, міжнародні відносини, Українська Держава,
Всевелике Військо Донське.

Міжнародні договори завжди були правовою
основою відносин між різними державами. За часів
Української революції 1917–1921 рр. українські
державні утворення, вийшовши на міжнародну арену,
змогли укласти низку двосторонніх і багатосторонніх
угод. З–поміж них виокремлюється і досить об’ємний
комплекс українсько–донських договорів літа – осені
1918 р. за Гетьманату П. П. Скоропадського, підписання
яких стало вищою точкою у розвитку відносин України і
Війська Донського протягом усього періоду Української
революції.
Хоча історики неодноразово зверталися до розгляду
договорів Української Держави і Всевеликого Війська
Донського (ВВД), вони не приділяли їм окремого
спеціального дослідження [14; 20; 24; 13]. Бракує
точної інформації про кількість підписаних договорів,
їхню хронологічну послідовність, зміст та умови
набуття чинності. Наприклад, у невеликій за обсягом
статті в «Енциклопедії історії України» з восьми угод
згадуються лише дві, причому одна з них («Попередня
угода») під неправильною датою (8 серпня) замість
правильної – 7 серпня (це помилкове датування
досить поширене в історичній літературі) [17]. У
деяких виданнях текст «Попередньої угоди» подається
неповністю – без двох останніх статей [21, с. 87–88;
22, с. 186–187]. Тож метою цієї статті є висвітлення
основних умов усіх українсько–донських договорів
1918 р., встановлення точних дат їхнього підписання та
термінів дії, а також імен осіб, які їх підписували.
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Після складних і напружених переговорів, які
відбувалися протягом травня–серпня 1918 р., між
Українською Державою і Всевеликим Військом
Донським було підписано низку договорів, що
стосувалися широкого спектру відносин [див.: 18;
19]. Першою і найважливішою з укладених стала
«Попередня угода» з десяти статей від 7 серпня
1918 р. (наголошуємо саме на цій даті, оскільки вона
вказана на оригінальному примірнику документа). За
спогадами управляючого міністерством закордонних
справ Української Держави Д. І. Дорошенка, її текст
склали переважно він і голова української делегації
на переговорах з Радянською Росією С. П. Шелухін
[15, с. 292]. Свої підписи з українського боку поставили
Голова Ради Міністрів Ф. А. Лизогуб, С. П. Шелухін,
Д. І. Дорошенко і за міністра торгівлі і промисловості
товариш міністра В. О. Ауербах, а з донського –
уповноважений ВВД (керівник посольства в Україні)
генерал–майор О. В. Черячукін і управляючий відділом
(міністр) торгівлі і промисловості В. О. Лебедєв.
Сторони визнавали незалежність і суверенітет одна
одної, зобов’язувалися не укладати угод з іншими
державами або збройними організаціями, що могли
зашкодити одна одній, а також визначали міждержавний
кордон за останньою (1887–1917 рр.) адміністративною
межею
між
Катеринославською,
Харківською,
Воронезькою губерніями та Областю Війська Донського,
«причому в районі Маріуполя, який залишається за
Україною, сторони визнали за необхідне відведення
на схід площі землі, необхідної в цілях забезпечення
єдності адміністративно–господарчого управління міста
і порту з їх околицями» (ст. 1). Тобто, незначна частина
Таганрозького округу Війська Донського відходила
до Української Держави. Донські війська отримали
право зайняти залізничні лінії Чертково – Ліски та
Ліски – Поворино, які перебували здебільшого у межах
Воронезької губернії (на ці території претендувала
Україна), «аж до припинення загрози з півночі
недоторканності територій України і Всевеликого
Війська Донського» – тобто з боку більшовиків
(ст. 4). На Дону забезпечувалися права «української
народності» на мову, школу і культуру нарівні з усіма
іншими громадянами; ті ж права отримували в Україні
донські уродженці (ст. 5). Економічним і торговельним
відносинам були присвячені 7–а, 8–а і 9–а статті.
Сторони зобов’язувалися у найкоротший термін укласти
окремі угоди про вільний транзит, товарообмін, митні й
фінансові взаємини, залізничну і поштово–телеграфну
конвенції, а також про створення спільних комісій з
регулювання питань, що стосуються Донецького басейну
[3, л. 81–81об; 4, л. 1–1об; 7, арк. 3–3зв; 9, арк. 29–29зв].
Після підписання «Попередньої угоди» Київ і
Новочеркаськ почали виходити на рівень стратегічного
партнерства. Україна стала єдиною в світі державою,
яка визнала незалежність Всевеликого Війська
Донського. Однак слід наголосити, що сторони
уклали тільки попередній договір, який набирав сили
з дня підписання. Передбачалося, що згодом його
замінить детальніший, ратифікований урядами обох
держав документ (ст. 10). Вже наприкінці серпня
1918 р. донський уряд представив проект договору з
Українською Державою у 12–ти пунктах, який поки
що не вдалося віднайти в архівних фондах. Висновки
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стосовно документу доручили зробити українській
делегації на переговорах із РСФРР. 31 серпня її голова
С. П. Шелухін заявив, що «сей проект дуже невигідний
для України і вимагає детального перегляду у всіх
частинах. Особливо звертає на себе увагу позбавлення
Українців права надбання і володіння нерухомостю в
Республіці Всевеликого війська Донського; установлення
безмитного ввозу товарів; контроль над транзітом» [10,
арк. 11]. Тож до підписання остаточного договору справа
так і не дійшла.
Водночас із «Попередньою угодою», 7 серпня
1918 р., було укладено документ під назвою «Додаткова
секретна угода до основної попередньої угоди».
Український уряд зобов’язувався у найкоротший термін
поставити ВВД озброєння і предмети військового й
санітарного спорядження у приблизному розрахунку
на три корпуси з того майна, яке залишається
понад кількість, необхідну для укомплектування
української армії за угодою з Центральними державами
(Німецькою, Австро–Угорською, Османською імперіями
і Болгарським царством). В архівах Києва і Москви
було віднайдено два оригінальні примірники цього
документу. Варто відзначити розбіжності у складі
його підписантів. Якщо на примірнику із фондів
Центрального державного архіву вищих органів влади
та управління (ЦДАВО) України стоять автографи
Ф. А. Лизогуба, О. В. Черячукіна, С. П. Шелухіна і
Д. І. Дорошенка [7, арк. 4], то на примірнику із фондів
Державного архіву Російської Федерації (ДАРФ)
замість С. П. Шелухіна розписався В. О. Ауербах [4,
л. 2]. Пояснення цієї обставини знаходимо у спогадах
В. О. Ауербаха: «Церемонія підписання [«Попередньої
угоди» – В. М.] відбувалася у палаці гетьмана – у його
особистій Канцелярії, – де одночасно був підписаний
секретний військовий договір. Ген. Черячукін поспішав
на поїзд [щоб вирушити разом із донським посольством
герцога М. М. Лейхтенберзького до Німеччини – В. М.],
тому остаточне зчитування і підписання договорів
відбувалося у поспіху. У цій метушні я помилково
підписав військовий договір […] Схаменувшись, хотів
було викреслити мій підпис, але делегати обох сторін,
оберігаючи зовнішній вигляд документу, прохали цього
не робити» [12, с. 172].
Відзначимо,
що
російськомовний
оригінал
«Попередньої угоди» зберігається у фондах ДАРФ, а
два російськомовні оригінальні примірники «Додаткової
секретної угоди» – у ДАРФ і ЦДАВО України. Інші
договори збереглися у засвідчених і незасвідчених
копіях, а текст угоди про поставки цукру на Дон (про
що йтиметься далі) знайдено лише у проектному
варіанті.
Першим
договором
економічно–господарського
характеру стала «Тимчасова угода про експлуатацію
частини Запорізької залізниці, яка є в межах бувшої
Области Війська Донського» від 31 серпня 1918 р.
Документ встановив порядок експлуатації тієї частини
Запорізької (колишньої Катерининської) залізниці,
яка перебувала на території Донецького, Черкаського,
Таганрозького й Ростовського округів Всевеликого
Війська Донського – протяжністю 1243 версти [16].
Вона залишилася під орудою управління залізниці у
Катеринославі (нині м. Дніпро). Натомість у Таганрозі
встановили особливе залізничне управління (відділ),
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службовці якого призначалися й замінювалися за
домовленістю між українським і донським відомствами
шляхів. Останнє мало видавати розпорядження
керівничому Запорізької залізниці, які стосувалися
експлуатації у межах ВВД, а керівничий – надавати
вказівки «про напрямок адміністратівної і техничної
діяльности» Таганрозькому відділу [8, арк. 7–16зв].
2– 5 вересня 1918 р. підписано «Тимчасову умову
про перевіз у простому сполученні пасажирів, багулля
та грузів між залізницями Всевеликого Війська
Донського й Українською Державою». Згідно з нею, для
здійснення перевезень застосовувалися норми дореволю
ційного загального статуту російських залізниць.
Грошові розрахунки за перевезення пасажирів, багажу і
вантажів здійснювалися Україною через державний банк
у Києві, а Доном – через державний банк у Ростові.
Дозволявся безкоштовний проїзд службовців, майстрів і
робітників залізниць з їхнім майном [8, арк. 21–24зв].
7 вересня 1918 р. укладено «Тимчасову умову про
передачу рухомого складу між залізницями Всевеликого
Війська Донського й Української Держави». Поява
документу зумовлювалася тим, що внаслідок відступу
більшовиків навесні 1918 р. частина рухомого складу
українських залізниць опинилася на території Дону, а
донських – в Україні [24, арк. 81]. Обмін вагонами мав
здійснюватися на станціях Міллерове, Звєрево і Лиха [8,
арк. 17–20].
Від Української Держави всі три договори
підписав тимчасово виконуючий обов’язки товариша
міністра шляхів А. В. Лукашевич, від ВВД – директор
департаменту торгівлі і мореплавства відділу торгівлі і
промисловості Ю. М. Зілов і директор експлуатаційного
департаменту відділу шляхів І. М. Вознесенський.
Документи набирали чинності із дня підписання. Термін
дії встановлювався до 31 грудня 1918 р. За місяць до
цієї дати сторони мали або продовжити термін, або
скасувати угоди, або замінити їх новими. Якби за форс–
мажорних обставин цього не відбулося, угоди діяли
надалі, але не довше, ніж до 31 січня 1919 р. Крім того,
уряди обох держав повинні були їх затвердити.
18 вересня 1918 р. у Києві було укладено «Договір
про спільне регулювання питань, що стосуються
Донецького Басейну». Свої автографи під документом
поставили уповноважені українського уряду В. О. Ауер
бах і А. В. Лукашевич, донського – Ю. М. Зілов
і І. М. Вознесенський. Згідно з договором, уряди
зобов’язувалися у найкоротший термін призначити
постійну
Доно–Українську
комісію
у
справах
донецького палива, яка мала складатися з трьох
українців, трьох донців і двох представників від ради
з’їзду гірничопромисловців Півдня Росії. Комісія мала
перебувати на території Української Держави, у Харкові.
Її завданням був розгляд і узгодження загальних питань,
що стосуються видобування, розподілу, торгівлі,
споживання й перевезення донбаського мінерального
палива. Українська Держава повинна була вжити
усіх заходів для забезпечення Донбасу деревиною,
вибуховими матеріалами і металевими виробами,
а Всевелике Військо Донське – продовольством і
мастилами. Договір набирав чинності негайно після
підписання і мав діяти протягом одного року, або не
більше трьох місяців після укладення загального миру
між учасниками Першої світової війни («великими

50

Гілея

Державами»). Як і попередні три договори, він мав
пройти процедуру ратифікації, а обмін ратифікаційними
грамотами мав відбутися у Києві не пізніше, як через
місяць після підписання [9, арк. 2–2зв]. Однак ця умова
спричинила колізію: якщо Рада управляючих відділами
ВВД послідовно затвердила або хоча би прийняла до
відома на своїх засіданнях двосторонні договори (окрім
«Додаткової секретної угоди» про військові поставки,
очевидно, через її таємний характер) [1, л. 11, 71об, 74об;
2, л. 26, 27об], то Рада Міністрів Української Держави
навіть не розглядала це питання.
Одразу після укладення «Договору про спільне
регулювання питань, що стосуються Донецького
Басейну», 18 вересня 1918 р., сторони підписали два
додатки до документу: 1) «Про порядок роспреділення
Донецького палива, про порядок складання нарядів
на його перевозку та про порядок розгляду загальних
питань, дотикаючих Донецького палива»; 2) «Про ціни
на Донецьке паливо та про порядок згодження цін на
це паливо Донського і Українського походження» із
таблицею «Тверді та граничні ціни на Вересень місяць
1918 року на Донецьке паливо» [9, арк. 3–6зв]. У жовтні
1918 р. В. О. Ауербах, А. В. Лукашевич, Ю. М. Зілов
і І. М. Вознесенський підписали «Інструкцію Доно–
Українській Комісії у справах Донецького палива»
[9, арк. 12–15зв]. Ці документи суттєво деталізували
положення договору від 18 вересня.
18 жовтня 1918 р. у Києві товариш міністра
внутрішніх справ Української Держави В. А. Кулябко–
Корецький і начальник Ростовського поштово–
телеграфного округу Всевеликого Війська Донського,
інженер–електрик В. М. Пономарьов підписали
«Умову між Правительствами Української Держави та
Всевеликого Війська Донського відносно Поштово–
Телєґрафних зносин». Документ встановлював порядок
обміну поштовою кореспонденцією (залізницями,
ґрунтовими дорогами, «а коли виявиться можливість,
також і водними та повітряними шляхами»), виплати
грошових переказів, оплати поштово–телеграфних
послуг. Обмін поштової кореспонденції Гетьмана
України, донського Військового Отамана та голів
урядів проводився безкоштовно. Усе інше міждержавне
листування
оплачувалося
нарівні
з
приватною
кореспонденцію [8, арк. 26–30зв].
За даними історика П. П. Гай–Нижника, 29 жовтня
1918 р. Українська Держава і Всевелике Військо
Донське підписали офіційний договір про постачання
цукру [13, с. 180]. Як відзначав історик Я. В. Штань
ко, цей договір синтезував усі раніше досягнуті
домовленості щодо цукру [24, арк. 79]. Це єдиний з
українсько–донських договорів, текст якого відомий
лише у вигляді проектного варіанту [6, арк. 297–300зв].
Архівних даних про його офіційне підписання поки що
не виявлено. До того ж, договір від 29 жовтня не був
ратифікований донським урядом і навіть не прийнятий
до відома під час його засідань, на відміну від решти
документів такого рівня.
Отже, згідно з віднайденим у ЦДАВО України
проектом договору, від 1 вересня 1918 р. по 31 липня
1919 р. Дон мав отримати 1,2 млн. пудів цукру –
щомісяця по 100 тис., а у жовтні 200 тис. пудів.
Протягом цього ж періоду йому відпускалося до
6% від виробленої рафінадної патоки. Зберігалася
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можливість отримати додатково ще 300 тис. пудів
цукру. Співвідношення рафінаду й цукрового піску
визначалося як 2:1. Гетьманський уряд завбачливо
не взяв на себе відповідальність за терміновість
доставки цукру, «оскільки це залежить від труднощів
у залізничному транспорті». В якості платні за цукор
і патоку донський уряд розраховувався за вугілля та
мастила, що постачалися з Дону до України за нарядами
гетьманських міністерств торгівлі і промисловості
та шляхів. У разі появи надлишків при проведенні
взаємозаліків, вони оплачувалися готівковими грошима
або товарами у тижневий термін. У разі відмови
української сторони від донського вугілля й мастил, вона
могла припинити поставки цукру, якщо не відбудеться
нової домовленості.
12 листопада 1918 р. Рада Міністрів Української
Держави на засіданні під головуванням А. К. Ржепець
кого прийняла до відома повідомлення про призначення
донським урядом зі свого боку членів комісії для
напрацювання
загального
фінансово–економічного
договору [5, арк. 40зв; 23, с. 365]. Однак історичні
обставини не залишили часу на його укладання.
Нереалізованими залишилися й плани укладення
угоди стосовно мореплавства, телеграфно–транзитної,
радіотелеграфної, митної угод [8, арк. 30–30зв; 11, с. 36].
Отже, від серпня до жовтня 1918 р. між Українською
Державою і Всевеликим Військом Донським були
підписані такі договори: «Попередня угода» від
7 серпня; «Додаткова секретна угода до основної попе
редньої угоди» також від 7 серпня; «Тимчасова угода
про експлуатацію частини Запорізької залізниці,
яка є в межах бувшої Области Війська Донського»
від 31 серпня; «Тимчасова умова про перевіз у
простому сполученні пасажирів, багулля та грузів
між залізницями Всевеликого Війська Донського й
Українською Державою» від 2–5 вересня; «Тимчасова
умова про передачу рухомого складу між залізницями
Всевеликого Війська Донського й Української Держави»
від 7 вересня; «Договір про спільне регулювання питань,
що стосуються Донецького Басейну» від 18 вересня;
«Умова між правительствами Української Держави та
Всевеликого Війська Донського відносно поштово–
телеграфних зносин» від 18 жовтня. Крім того, в
науковій літературі є дані про підписання договору про
поставки цукру з Української Держави до ВВД від 29
жовтня.
Укладення цих угод свідчить про прагнення
Києва і Новочеркаська налагодити широкомасштабну
співпрацю, відновити економічні зв’язки, зруйновані
під час бойових дій 1917–1918 рр., встановити тісні
відносини у військово–політичній сфері з огляду на
наявність спільного зовнішньополітичного противника –
Радянської Росії. Враховуючи загальну невизначеність
політичного та економічного майбутнього України і
Війська Донського, більшість договорів вважалися
попередніми і тимчасовими, укладалися на термін від
кількох місяців до одного року. Фактично ж вони діяли
тільки протягом короткого періоду кінця літа – початку
зими 1918 р. Подальшій активній українсько–донській
співпраці завадив цілий комплекс подій: повстання під
проводом Директорії, падіння Гетьманату і відновлення
Української Народної Республіки, перехід Донської армії
до складу білогвардійських Збройних Сил на Півдні
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Росії під командуванням А. І. Денікіна, розгортання
наступу Червоної Армії в Україну і на Дон.
Перспективним
напрямком
дослідження
для
сучасних істориків є всебічне вивчення і порівняльний
аналіз усіх міждержавних угод, підписаних урядами
Української Народної Республіки, Української Держави
Гетьмана Павла Скоропадського, Західно–Української
Народної Республіки протягом періоду Української
революції 1917–1921 рр.
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The agreements between the Ukrainian State
and the Omnipotent Host of Don Cossack State (1918)
The article based on the analysis of archival sources, press materials and
memoir literature. The bilateral agreements signed between the Ukrainian State
(Pavlo Skoropadsky’s Hetmanate) and the Omnipotent Host of Don Cossack State
during the summer – autumn of 1918 are studied. The purpose of the article is to
highlight the main conditions of the Ukrainian–Don agreements, to establish the exact
dates of their signing and expiry dates as well as the names of politicians who have
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signed them. It is established that the parties signed an 8 bilateral agreements, which
affect a wide range of relations – political, military, economic and trade issues. The
signing of these agreements reflects the intention of official Kyiv and Novocherkassk to
establish large–scale cooperation and to resume economic relations disturbed during
the military operations. However, due to political and military upheavals of the end
1918 – beginning 1919 the Ukrainian–Don agreements actually stopped the action.
Keywords: agreements, international relations, the Ukrainian State, the Omni
potent Host of Don Cossack State.
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Концептуальні засади
зовнішньої політики Директорії

УНР

Досліджені зовнішньополітичні концептуальні засади України доби
Директорії УНР. Проаналізованіпошукиукраїнських державних лідерів та
дипломатів оптимального вектору зовнішньої політики доби визвольних
змагань 1917–1920 років.
Ключові слова: зовнішня політика, концепція, дискусія.

Сьогодні, коли відбувається боротьба українського
народу проти зовнішньої агресії, українська історична
наука і зовнішньополітична практика мають знайти
органічний зв’язок минулих часів і поколінь українців,
що за часів Директорії УНР, як зі зброєю в руках, так
і на дипломатичному фронті відстоювали право на
самостійне державне буття.
Для вирішення поставленої проблеми автор
використав певну джерельну базу. Корпус джерел,
де проблеми деяких аспектів зовнішньої політики
Директорії УНР відрізняються методологічно автор
поділив на окремі групи. Першу групу складають
архівні джерела, які вводяться автором в науковий
обіг вперше. Це фонди Центрального Державного
Архіву Вищих Органів Державної Влади і Державного
Управління України (ЦДАВОВУ) [11]. Друга група –
дослідження науковців, які присвятили своє життя
вивченню
внутрішньої
та
зовнішньополітичної
практики Директорії УНР, зокрема це – М. Стахів [8],
Р. Симоненко [5], І.Срібник [7] та інші. Третя група –
літературні праці, мемуари та спомини безпосередніх
учасників згаданих подій, це – Ю. Тютюнник [10],
С. Шелухін [12], О. Доценко [2] та інші. Дослідженню
зовнішньополітичних аспектів Директорії УНР присвя
чені праці науковців у пострадянську добу – І. Срібник
[7], П.Демчук [1] та інші.
З оглядуна певну кількість наукових праць з
дослідження зовнішньої політики України доби
визвольних змагань 1917–1921 рр. низка не вивчених
та мало досліджених аспектів залишаються бути
присутніми. Зокрема, досі не з’ясовано коріння
полонофільства голови Директорії УНР С. Петлюри.
Адже відомо, що журналіст за фахом С. Петлюра
зі вступом Російської імперії у Першу світову
війну закликав українство Малоросійської губернії
об’єднатися навколо царського престолу та з
патріотичним відчуттям битися з ворогом. Подальший
хід історії докорінно змінив політичні орієнтації
майбутнього лідера Директорії УНР з проросійських
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на прозахідні, й зокрема на полонофільські. Саме
цей останній вектор української зовнішньої політики
відіграв сумну роль у міжнародній практиці України
підписанням Варшавської угоди у квітні 1920 р., за
якою Східна Галичина на довгі роки залишилася
під польським пануванням, а радянсько–польська
конференція в Ризі 1921 р. остаточно поховала надії на
українську державну самостійність.
Мета статті – проаналізувати та усвідомитипошуки
державними діячами України оптимальних векторів
зовнішньої політики доби визвольних змагань 1917–
1920 рр.
Завершення першої світової війни глибоко вплинуло
на внутрішнє й зовнішнє становище України. Евакуація
німецьких та австро–угорських військ і падіння
гетьманського режиму започаткували на Україні
жорстоку боротьбу за владу. Головними суперниками
були Директорія УНР, Денікін, за спиною якого стояла
Антанта, поляки і більшовики.
У період збройної боротьби з гетьманом П. Скоро
падським та певний час після її закінчення Директорія
УНР була революційним органом з диктаторськими
правами, обіймаючи законодавчу, виконавчу та судову
влади. Постала проблема конституювання третьої
форми національної державності. Таке завдання мусив
розв’язати Трудовий Конгрес, який засідав у Києві 22–
28 січня 1919 року й репрезентував трудову
інтелігенцію, робітників та селянство. Він ухвалив
«Універсал Трудового Конгресу» та «Закон про
форму української влади», які не були розвинуті в
конституційний акт [1, с. 5].
Принципового характеру набули рішення про
створення тимчасової влади Соборної України, що
виходили з Акту злуки УНР та ЗУНР від 22 січня
1919 року. Проте подальші воєнні події відсунули
проблему конституційного забезпечення державного
будівництва на другий план [2].
Директорія УНР «хворіла» всіма тими дитячими
недугами політичної незрілості, що й Центральна Рада.
Наддніпрянське українство хоч і піднялося вже тоді
до ідеї держави, але фактично до власного державного
життя ще не доросло. Тому воно не зуміло ідею держави
наповнити конкретним змістом і тільки вичерпалося
в низці непослідовних і суперечливих спроб розв’я
зати проблеми внутрішньої та зовнішньої політики
[3, с. 86].
Наївні сподівання дотриматися нейтралітету з
такими силами, як Радянська Росія, Антанта та війська
Денікіна характеризують один з перших зовнішньо
політичних актів Директорії УНР: звернення від
28 грудня 1918 року до всіх держав світу про
встановлення добрих відносин [4, с. 169].
Не випадково воно було оприлюднене через день
після відомої Декларації від 26 грудня 1918 року, де
йшлося про відновлення законів УНР та принципи
розбудови внутрішнього ладу України, бо загроза існу
ванню української державності, як вважали українські
провідні сили, поширювалася саме ззовні.
Через такі обставини в першій тимчасовій
конституції УНР – Декларації від 26 грудня 1918 року
у п.3. зазначалося: «В сфері міжнародних відносин
Директорія стоїть на ґрунті цілковитого нейтралітету й
бажає мирного співжиття з народами всіх держав.
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Ставлячи перед собою великі та складні завдання,
Директорія хотіла би всі здорові трудові сили свого
народу вжити не на криваву боротьбу з сусідами, а на
утворення нового життя в краю та на заведення порядку
і ладу» [5].
Концепція нейтральності в зовнішньополітичній
діяльності спричинилася до майже повної відсутності
спроб налагодження відносин із сусідніми країнами
з боку Директорії під час підготовки і проведення
протигетьманського повстання. Це видно з відозви
Директорії до українського населення від 15 листопада
1918 року щодо початку державного перевороту.
В цьому документі відсутнє звернення до світової
опінії [6].
Бездіяльність у зовнішньополітичній сфері можна
пояснити відсутністю віри представників нової влади в
перемогу повстання. Так, в листі В.Винниченка до ЦК
УСДРП зазначалося: «В успіх революції ми майже не
вірили, а також не вірили в те, що наша партія стане
до влади. Ми були готові до цілковитої поразки» [7,
арк. 15].
Підтвердження мирного напрямку зовнішньої
політики Директорії УНР в Декларації від 26 грудня
1918 року та в Універсалі Конгресу Трудового Народу
України, де зазначалося, що «Український Народ бажає
миру з усіма народами і не має думки забирати під
свою власть чужі землі» [8] – було актом розумним з
огляду складного міжнародного становища України на
межі 1918–1919 років. З іншого боку, кожна нова влада
мала розпочинати свої перші кроки саме з таких заяв,
враховуючи увагу громадської думки країни та світової
опінії до зовнішньополітичних проблем.
Але у становищі, в якому опинилася Директорія
на початку свого правління, Декларація від 26 грудня
1918 року та Універсал Конгресу Трудового Народу
України мали вагоміше значення, оскільки давали
підставу для внутрішньої пропаганди проти агітації
більшовиків. Дослідник періоду Директорії УНР
М. Стахів вважає, що в Декларації і в Універсалі було
потрібно проголосити занепокоєність українського уряду
щодо наступу Червоної армії на територію України
[9, с. 27].Без таких застережень зазначені документи
морально обеззброювали українську громадську думку
перед загрозою з боку недобросусідських дій Радянської
Росії [10,с. 81].
Український політичний провід часто відставав від
розвитку подій в середині країни та за кордоном. Так,
ціла низка державних справ вирішувалася лише тоді,
коли інша сторона, наприклад, Радянська Росія, подібні
проблеми вже вирішила /соціальні питання, земельна
політика тощо [11,с. 59].
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Освітянська профспілка УСРР
на початку 1920–х рр.:
підпорядкування більшовицькій владі
Розкривається проблема ставлення радянської влади до освітянської
профспілки УСРР на початку 1920–х років, показується діяльність
профспілкового апарату, на який було покладено процес політизації
освітянського профспілкового руху, проводиться аналіз основних методів,
за допомогою яких більшовики здійснювали підпорядкування освітянської
профспілки УСРР на початку 1920–х рр. радянській владі, перетворення
профспілкових структур освітян УСРР на підзвітних і підконтрольних
загальносоюзним.
Ключові слова: освіта, учительство, профспілка РОБОС, функції
профспілок,політичний курс держави.

Загальносвітові тенденції розвитку освіти на початку
ХХІ століття обумовлюють шляхи реформування
освіти в Україні. Відродження і оновлення національної
системи освіти неможливі без вивчення і врахування
минулого досвіду, особливо періоду 1920–х років. У
цей час розпочалося відродження української культури,
відбувся процес становлення і розвитку нової радянської
системи освіти. На основі політики модернізації про
тягом НЕПівського періоду запроваджувались експери

54

Гілея

ментальні форми і принципи функціонування системи
освіти. Особливе місце у вирішенні освітніх завдань
радянської влади належало освітянській профспілці.
У 1920–х роках розпочався процес залучення
партією більшовиків одного із загонів дореволюційної
інтелігенції, учительства, до широкої програми соціаль
них, політичних та педагогічних реформ, до пропаганди
соціалістичної ідеології і боротьби з неписьменністю.
Необхідність з’ясування комплексу чинників, завдяки
яким радянській владі вдалось політизувати профспілку
робітників освіти і з її допомогою модифікувати світо
сприйняття, обумовлюють актуальність дослідження.
Історіографія означеної проблематики – досить
невелика. Радянська історіографія показувала осві
тянську профспілку як невід’ємну складову політичної
системи радянської влади. Лише у 1980–ті рр. почали
виходити праці В. Пастухова [17], І. Кліцакова [9],
В. Майбороди [12], у них досліджувалися кадрові
проблеми працівників освіти Радянської України за
галузевим принципом, але автори уникали аналізу
функціональних ознак профспілки, специфіки її
діяльності, реального суспільного статусу. В українській
історіографії проблема взаємовідносин більшовицької
влади та вчительства розроблена недостатньо. Низка
робіт присвячена проблемам розвитку шкільництва,
однак увага в них концентрується саме на шкільництві
як системі. Зокрема, М. Виговський показує соціальне
й політичне обличчя номенклатури освітніх кадрів
УСРР у 1920–1930–х роках, зумовлене особливостями
соціально–професійної структури населення УСРР [3].
М. Кузьменко у своїй роботі «Науково–педагогічна
інтелігенція УСРР 20–30–х рр. XX ст.: еволюція
соціально–історичного типу», наголошує, що саме
упродовж 1920–х років були закладені організаційні
форми, концептуальні підвалини та методичні засади
української педагогіки [10].Є також дослідження,
присвячені безпосередньо аналізу діяльності освітян.
Однак вони зорієнтовані передусім на з’ясування
їхнього місця у здійсненні політики радянської влади
і мало стосуються проблем повсякденного життя,
зокрема, громадської діяльності освітян, їх участі в
профспілковій роботі.
Значна увага в працях приділяється репресіям
радянської влади щодо наукової та науково–педагогічної
інтелігенції в 1920–1930–х рр., які не тільки великою
мірою підривали викладацьку роботу науково–педаго
гічних кадрів у вищих навчальних закладах УСРР. У
цьому контексті важливою є книга В.Марочко спільно
із німецьким дослідником Г. Хілінгом «Репресовані
педагоги України: жертви політичного терору (1929–
1941) [13], яка широко висвітлює масові репресії проти
співробітників Народного комісаріату освіти, Українсь
кого науково–дослідного інституту педагогіки, професо
рів та викладачів, працівників народних відділів освіти.
У колективній монографії Інституту історії НАН
України «Нариси повсякденного життя радянської
України в добу непу (1921–1928 рр.)» окреслено
становище учительства як невід’ємної складової
суспільства, частково акцентується увага на ролі
освітянських профспілок у суспільстві [16]. Загалом
дослідники, аналізуючи становище інтелігенції, в 1920–
ті рр. так чи інакше торкалися питань профспілкових
організацій освітян, однак ця тема не була було
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предметом їхнього дослідження. Тому означена
проблематика в наявних працях подається фрагментарно
і потребує подальшого аналізу та вивчення. Поки що не
існує спеціальної наукової розвідки з історії профспілки
освітян УСРР в 1920–ті рр.
Освітяни були значною, а на селі іноді єдиною
культурною силою, яка мала значний політико–
освітянський вплив на населення. І поставити цю
силу на службу державі було одним із найважливіших
завдань більшовиків, радянських органів влади,
професійних спілок. Об’єднання вчителів у профспілки
в Росії розпочалося ще на початку ХХ ст. Але тоді
профспілка освітян ставила за мету боротьбу з існуючим
політичним режимом. Отже, 9 червня 1905 року
було створено Союз народних вчителів та діячів
народної освіти. Мета організації полягало в захисті
та поліпшенні матеріального становища вчителів.
На З’їзді педагогів та діячів народної освіти було
ухвалено статут Союзу, яка визнавалася професійною
організацією. Зокрема, у постанові зазначалося, що
Союз – лише професійна організація, тому політична
платформа повністю виключалася. Але у 1917 році до
Статуту внесено параграф про політичну спрямованість
Союзу. Після розпуску Всеросійських Установчих зборів
6 січня 1918 року діяльність Союзу була спрямована
проти радянської влади, але тоді у Союзі відбувається
політичний розкол по політичним поглядам [9, c. 78].
Більшовики
прагнули
підпорядкувати
собі
керівництво Всеросійським вчительським союзом, щоб
залучити учительство на бік радянської влади. Тому у
грудні 1918 року Всеросійський вчительський союз був
розпущений, який не визнавав нової влади, а натомість
створена Всеросійська професійна спілка працівників
освіти (Союз Рабпрос). За задумом більшовицького
керівництва ця організація повинна була перетворитися
на масову організацію учительства міста і села.
Частина освітян вийшла із Спілки і у липні 1919 року
організаційно було оформлено Всеросійську спілку
працівників освіти і соціалістичної культури, до складу
якої увійшли професійні об’єднання вчителів України. У
листопаді 1919 р. В. І. Ленін вказував про необхідність
особливого нагляду за вчительською Спілкою.
Радянська влада вважала, що профспілка українських
вчителів на тривалий час «зв’язала свою долю з долею
петлюрівщини. Вважала її перемоги своїми перемогами,
а її поразки – своїми поразками» [3, c. 22].
В одній із брошур, датованій 1925 р., про цей етап
у взаємовідносинах влади та вчительства говорилося
так: «Жовтневий переворот, перехід влади до рук
більшовиків, збив з пантелику масовика–освітянця
і штовхнув його разом з цілою профорганізацією в
табір опозиції, – щоб м’яко висловитися, – настроїв
його проти нової влади, її роботи, її органів» [4, с. 36].
Розглядаючи питання про роботу з учительством,
Народний комісаріат просвіти РРФСР ще в 1919 р.
констатував, що ґрунтом для перевиховання інтелігенції
є нові, більш активні, форми її роботи в трудовій школі,
в сільськогосподарських комунах, на соціалістичних
фабриках і заводах, участь у створенні нового
суспільства.
Зі встановленням радянської влади усі національні
учительські спілки припинили свою діяльність. З’їзд
працівників освіти УСРР, який відбувся у Києві в
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січні 1920 року, ліквідував Всеукраїнську вчительську
спілку УСРР і створив Cпілку робітників освіти і
соціалістичної культури. До новоутвореної спілки
входили спілка працівників освіти і спілка працівників
мистецтва. Було здійснено перереєстрацію членів
спілки. В інструкції Народного комісаріату освіти у
лютому 1920 р. зазначалося: «Розколюйте усі існуючі
вчительські організації і з дійсно революційних
елементів створюйте єдиний Всеукраїнський союз
робітників освіти та соціалістичної культури, який
буде здатний здійснювати нашу Радянську політику»
[7, с. 101]. Таким чином, від початку заснування
освітянська профспілка мала перетворитися із засобу
захисту інтересів вчителів на засіб встановлення
контролю
держави
над
вчителями,
зберігаючи
формально деякі функції по захисту членів профспілки.
Друга Всеукраїнська нарада з освіти у серпні
1920 року визнавала завдання об’єднати праців
ників освіти і культури УСРР в єдиній радянській
профспілковій організації. У спеціальній резолюції
наради
було
записано:
«…організувати
єдину
Всеукраїнську Спілку працівників освіти та соціаліс
тичної культури, котра об’єднує радянські елементи
з працівників освіти в Україні і яка здатна стати
провідником культурно–політичної програми Радянської
України». Отже,йшлося про рішуче залучення до спілки
всіх працівників освіти, особливо комуністів, оскільки
«тільки вони здатні спаяти нову організацію, ліквідувати
в ній будь–яку тінь національного розмежування…».
Більшовицькі плановики визнавали, що «учительська
спілка об’єднала в першу чергу учителів села –
сільську українську інтелігенцію, що плекала надії на
національне визволення» [6, с. 154].
Тарифним відділом при союзі робітників освіти
та соціалістичної культури було визначено, що при
розрахунку заробітної плати шкільним працівникам
виплачувати за період з 15 грудня по 15 березня
1920 року не більше, ніж за 36 уроків, тобто 6750 крб.
в місяць (включно за посади членів президій по всім
навчальним закладам). Для дотримання цієї норми
при видачі платні зі шкільних працівників брали
розписку про отриману суму. Це свідчило про те, що
радянська влада не могла вирішити належним чином
питання вчительського забезпечення. Виплати велись
нерегулярно, відбувались тривалі затримки натуральної
оплати. Звичайно, це негативно позначалося на
прихильності частини вчителів до радянської влади.
Відсутність тривалий час необхідного матеріального
забезпечення, породжувала серед вчителів неприйняття
та апатію до освітньої справи та політики більшовиків.
У багатьох губерніях відбувся масовий вихід зі спілки
працівників мистецтва. Кількість їх в УСРР зменшилась
вдвічі, а в Миколаєві – в 10 разів.
Пленум ЦК спілки працівників освіти в квітні
1921 року як найважливіше завдання визнавав боротьбу
з нейтралітетом і аполітичністю в рядах вчительства.
За участю профспілки велика група вчителів була
направлена в районні школи політграмоти, відкриті
Главполітпрадою РРФСР влітку 1921 року. Програма
районних шкіл політграмоти, рекомендована Агітпропом
РКП(б) 2 серпня 1921 року, включала такі дисципліни:
початки природознавства – 10 год.; від капіталізму до
комунізму – 14–16 год.; Конституція РРФСР – 6 год.;
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організація виробництва – 4 год.; сільське господарство
і продовольче питання – 5 год.; кооперація – 4 год.;
соціальне забезпечення та охорону здоров’я –2 год.;
церква і школа – 4 год.; історія революції Росії, РКП(б)
і Комінтерну – 12 год.; програма партії, її організація
та структура – 2 год. [8, с. 4]. Таким чином, програма
політграмоти та дисципліни, що вивчалися, передбачали
перетворення вчителів на радянських ідеологів,
пропагандистів комунізму та соціалістичного виховання
серед населення.
У постанові від 25 квітня 1921 року Раднарком
РРФСР зажадав, щоб місцеві ради допомогли
відділенням спілки працівників освіти відкрити
будинки працівників освіти і перетворити їх на центри
політичного перевиховання вчительства. Керівництво
всіма будинками працівників освіти здійснювалося
постійним бюро ЦК спілки працівників освіти.
Питання більшовицької ідеології та політики
домінували на всіх заходах, що проводилися серед
учительства в 1920–ті рр. Радянська влада прагнула
централізувати та уніфікувати освітню галузь та взяти
під повний контроль працівників освіти за допомогою
їхніх профспілкових організацій. Тому професійна
спілка вчителів, на відміну від самого Наркомату освіти
УСРР, який мав статус самостійного республіканського
міністерства, була централізованою у межах СРСР.
Українські вчителі з січня 1920 р. фактично не мали
своєї самостійної професійної організації. Навіть назва
керуючого органу всеросійської спілки не включала в
себе ніякого натяку на Україну і звалася «Південбюро».
Вчителів, які не піддавалися тиску згори і не переходили
на радянські позиції, намагалися залякати звільненням.
Так, в циркулярному листі до губернських відділів
працівників освіти навесні 1922 р. говорилося: «При
укладанні колективних договорів тих, хто не вступив
в Союз можна звільняти та заміняти безробітними
членами Союзу» [14].
Керівництво Південбюро було змушене визнати,
що «кількість тих, хто добровільно вступив до союзу,
невелика, і відповідно, основна маса робітників
освіти залишається за межами всесоюзного впливу».
Згідно рішення ЦК Ради профспілок №28 від 1 жовтня
1923 р. всі працівники партійних і комсомольських
органів були переведені із профспілки радянських
працівників до спілки «Робос». Та незважаючи на ці
факти, першопочатковоосвітня профспілка не мала
популярності. Так із 7000 членів на території Одеської
губернії, які входили до складу «Всеукраїнської
вчительської спілки», до прокомуністичної організації
увійшло лише 1 200 осіб. Якщо до революції типовою
причиною звільнення вчителя з посади була його
належність до «Всеросійського союзу вчителів», то
в 1920–х ситуація змінилася з точністю до навпаки –
звільняли в першу чергу тих, хто не вступив до
профспілки. У циркулярному листі до губернських
відділів профспілок «Про добровільне членство»
підкреслювалося: «Особи, які не вступили в союз
можуть бути зняті і замінені безробітним членами
Союзу». У цьому ж документі також наголошувалося
на тому, що нова профспілка не користується
популярністю серед вчителів і пропонувалися певні
заходи, щоб здобути прихильність працівників освіти
[14, c. 49].
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Один з керівників Народного комісаріату освіти
УСРР В. Арнаутов в середині 1923 р. відверто визнавав:
«Набагато важливіша роль вчителя як громадського
діяча, аніж роль вчителя – спеціаліста по методиці свого
предмета. У цей бік має бути спрямована наша увага і
відповідно до цього потрібно будувати наші заклади для
підготовки педагогічного персоналу» [10, с. 43].
З метою зміцнення влади серед населення СРСР
більшовики взялися за реалізацію програми коренізації –
використання національних мов в адміністрації, освіті і
сфері культури. В Україні ця програма отримала назву
українізації. У квітні 1923 р. XII з’їзд РКП(б) оголосив
коренізацію офіційним курсом партії в національному
питанні. У тому ж місяці VII конференція КП(б)У
заявила про політику українізації, що українські ЦВК
і Раднарком відразу ж оформили декретами. Програма
українізації торкнулася і профспілки освітян. Якщо
раніше у документах вживалася назва не «спілка
Робос»,а «спілка Работпрос» (за російським зразком),
то у середині 1923 року відбулося перейменування
керівного органу спілки в УСРР з «Південбюро» в
«Укрбюро». Незважаючи на те, що профспілка освітян
залишалася централізованою, в Україні їй надали
національний колорит і вже у серпні 1923 року листи та
телеграми з Росії відправлялися на адресу «Укрбюро».
Листування українського відділення спілки переведено
на українську мову.
Спілка працівників освіти, на відміну від більшості
профспілок,
відзначалась
своїм
українізаційним
спрямуванням. Її ставлення до українізації знайшло
своє відображення у виступі голови Всеукраїнського
комітету профспілки Тарана: «Ми як спілка повинні
немилосердно боротись з кожним викривленням націо
нальної політики в нашому середовищі, насамперед
через виховання освітянських мас, не зупиняючись і
перед засобами організаційними. Не затушковання,
а викриття та боротьба з цими явищами, активна
допомога державі та партії з боку профспілкових органі
зацій у справі проведення українізації...» [5, c. 104].
Необхідно відзначити, що освітяни – члени спілок
неоднозначно ставилися до українізаційної програми,
хоча і не заперечували офіційної політики, але не всі
очевидно брали участь в українізаційних заходах.
Однак більшість, особливо в русифікованих районах,
де за подібні дії могли приклеїти ярлик «націоналіста»,
займала
вичікувальну
позицію,
таким
чином
пристосовуючись до «нового курсу» [1].
Внесок профспілки Робос в процес українізації
варто оцінювати в контексті тих труднощів, які
доводилося долати на шляху українізації шкіл. Однією
з найважливіших проблем була нестача вчителів.
За оцінками 1923 року, щоб задовольнити основні
навчальні потреби, потрібно було100 тис. учителів, тоді
як їх налічувалось лише 45 тис. осіб.
Економічна руїна і голод 1921–1922 pp. також
відлучили педагогів від школи, а відродження кооперації
та приватного підприємництва переорієнтували їхню
систему матеріальних і духовних цінностей: вони стали
рахівниками, засновниками кооперативних товариств,
приватних видавництв, редакторами періодичних
видань. О. Шумський виокремлював антирадянську
налаштованість учительства, яке, за його словами,
почало схилятися на бік радянської влади «ледве чи не в
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минулому році», тобто в 1924 p., оскільки він висловив
цю думку на початку січня 1925 р. О. Шумський
вважав учительство певною групою інтелігенції,
яка почала переходити «від саботажу до допомоги»,
хоча не вважав останню й сільське вчительство, за
функціональними і політичними ознаками, тотожними
соціально–професійними групами. Майже всі бачили
в українському сільському вчителі «часто–густо
провідника ідеї національного визволення» [10, с. 70].
Голова Укрбюро спілки працівників освіти М. До
линко у вересневому 1924 р. виступі на ІІІ Волинському
губерніальному з’їзді робітників освіти наголосив, що
«В. Ленін в свій час цінував вчительство як майбутній
кадр помічників компартії в її праці по утворенню
нових засад життя та по закріпленню нових ідей
поміж масами». Також наголошувалося, що «ще були
наскільки інертні, що не могли самі виявити досить
ініціативи, щоб утворити цю спілку. Тому народилася
вона в стінах наросвіти, де тоді сконцентрувалася
комуністична і краща частина безпартійних вчителів».
Керівні органи спілки складалися переважно з керуючих
робітників наросвіти, й інколи важко було відрізнити,
де закінчуються наросвіта, а де розпочинається спілка»
[9, с. 148].
До І з’їзду Всеукраїнської спілки працівників
освіти, що відбувся в січні 1925 р., українці в низовому
керівництві спілки складали вже 73,4%, в округових
правліннях – 57,9%, а в губернських – 47%. Перед
своїми членами керівництво спілки відверто ставило
завдання «організувати міцну опору дев’ятому валу
капіталізму – організувати комуністичну освіту і
утворити культзв’язок села з містом» і закликало дати
«опір намаганню куркуля робити наступ на сільському
фронті». Так у резолюції зібрання робітників освіти
міста Павлограда на результати І Всеукраїнського
вчительського з’їзду (січень 1925 р.) зауважувалося:
«Цей з’їзд підвів остаточно червону рису під минулим,
коли вчительство не розуміло ролі пролетаріату в будові
нового життя і йшло іншими шляхами, перешкоджаючи
йому у цій великій роботі»[10, с. 21].
Потрібно зауважити, що більшовицька влада
вбачала у спілці робітників освіти опору поширення
впливу на народні маси, тому намагалася перетворити
її на слухняний механізм виконання своїх планів.
Недаремно, О. Мізерницький у 1925 р. наголошував, що
«народившись в кабінеті наркому освіти, перші кроки
свої спілка Робос справляє шляхом наркомосівської
роботи»[18, с. 4].Так у 1925р. П. Солодуб називав цифру
50 тис. учителів, які підтримували платформу радянської
влади. О. Мізерницький, спираючись на статистичні
підрахунки, визначив 52% сільських педагогів, які
активно підтримували радянську владу [10, с. 71].
О. Шумський у січні 1925 p., виступаючи на з’їзді
вчителів, наголосив, що «ми накреслюємо проведення
в життя нашого головного завдання – заміни родинного
виховання вихованням соціальним». Досить важлива
роль у цьому вихованні належала освітянській проф
спілці. Враховуючи той факт, що й далі на професійних
з’їздах та зібраннях освітян піднімалися досить
гострі питання, можна зробити висновок про те, що у
1920–х рр. вчительство було не лише об’єктом, але й
суб’єктом владної політики. Більшовицьке керівництво,
усвідомивши об’єктивну необхідність учительської
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профспілкової організації, вирішило: конфліктувати з
нею не можна, а відтак її необхідно очолити. Такий
підхід до діяльності вчительської профспілки приніс
вагомі дивіденди новій владі. Навіть політична
перепідготовка йшла під прапором профспілки, не
кажучи вже про інші традиційно профспілкові справи,
які були під повним контролем більшовицької влади.
Таким чином, велике значення у формуванні
вчительства у 1920–ті рр. мали профспілки освітян.
Радянська влада розуміла важливість її підтримки
з боку вчительства, особливо сільського, яке мало
значний авторитет і було основною частиною освіченого
населення. Однак, з боку окремих радянських партійних
керівників проводилася не завжди виважена політика
стосовно педагогічних кадрів, що проявилась в
упередженій оцінці вчительства як контрреволюційної
та націоналістичної сили. Організовуючи партійні
вчительські союзи, влада штучно знесилювала
загальноучительські професійні організації. Нова
професійна організація – спілка працівників освіти і
соціалістичної культури та її місцеві осередки – були
повністю підконтрольні владі. Потрібно відзначити, що
у першій половині 1920–х рр. радянське керівництво
намагалося політизувати профспілковий рух, перетво
рити профспілкові структури освітян УСРР підзвітними
і підконтрольними загальносоюзним, про що свідчать
інструкції та розпорядження. При цьому більшовики
використовували наступні методи: по–перше, ліквідація
профспілкових організацій, спрямованих проти радянсь
кої влади, створення єдиної спілки робітників освіти та
соціалістичної культури, підпорядкованої більшовицькій
владі; по–друге, здійснення програми українізації,
формування кадрів нової інтелігенції, до яких активно
залучали профспілку освітян; по–третє, заміщення
комуністами ключових посад освітянської профспілки
і як результат перетворення профспілки на організацію
комуністичного виховання населення.
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Educational union in USSR in the early 1920s:
subordination of Bolshevik power
The article deals with the problem of the attitude of the Soviet authorities to
educational unions in Ukrainian SSR in the early 1920s, showing the activities of the
trade union apparatus, which was charged with the politicization of educational trade
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subordination of education unions in early 1920–s, Soviet power conversion union
structures educators accountable for SSR and controlled–Union.
Keywords: Education, teachers, union ROBOS, functions of trade unions, state
policies.
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Відображення організаційного становлення
системи сільськогосподарського кредиту
у науковому доробку економістів–аграрників
доби непу
Досліджено науковий доробок вчених–аграрників у період нової економічної
політики (1921–1929 рр.) у формуванні системи сільськогосподарського
кредиту. Показано відображення організаційного становлення системи
сільськогосподарського кредиту доколгоспного періоду у працях таких відомих
економістів–аграрників 20–х рр. XX століття, як А. Лозовий, В. Качинський,
П. Височанський, І. Подольський, О. Макаровський, Т. Німчинов, М. Гуревич.
Констатується, що незважаючи на деяку вузьку проблематику робіт
вищезгаданих вчених, їх історіографічна цінність визначається високим
професіоналізмом та критичним підходом при оцінці процесів, що відбувалися
у кредитній кооперації при радянській владі. Доводиться, що у радянську добу
система кредитування села пройшла кілька етапів, що відрізнялися якісною
своєрідністю та пов’язаних зі змінами соціально–економічної політики
радянського уряду.
Ключові слова: аграрники, вчений, господарства, дослідження, дослідник,
кооперативи, кредитування, селянські господарства, сільськогосподарська
кооперація.

У свій час до порушеної нами проблеми у ході
власних наукових пошуків зверталися такі відомі україн
ські дослідники, як С. В. Кульчицький, А. Г. Моро
зов, В. І. Марочко, В. М. Лазуренко [1]. Ми спробували
подати власне бачення на підняту нами проблему з
історіографічної токи зору.
Метою статті є висвітлення проблеми організа
ційного становлення системи сільськогосподарського
кредиту на теренах України у доколгоспний період у
працях економістів–аграрників 20–х років XX століття;
об’єкт дослідження – праці вчених–аграрників 1920–х рр.
з проблем сільськогосподарської кооперації; предме
том дослідження є наукова спадщина економічної думки
1920–х рр., що знайшла своє відображення у працях
вітчизняних вчених–аграрників досліджуваного періоду.
Завдання дослідження: виявити та систематизувати
погляди вчених по теорії кооперативного кредиту з
позицій впливу сільськогосподарського кредитування на
розвиток селянського господарства.
У дореволюційний період сільськогосподарська кре
дитова кооперація являла собою найбільш ефективний
та потужний фінансово–господарський механізм з
обслуговування потреб сільського господарства, побудо
ваний на принципах самодіяльності та самостійності.
Встановлення радянської влади поклало початок корін
ним змінам в організаційній структурі, методах та
принципах роботи кредитової кооперації, її соціальної
сутності.
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Уже у 1920–ті рр. почали з’являтися дослідження,
в яких узагальнювався досвід вітчизняних сільсько
господарських кооперативних організацій, роботи
сільськогосподарського кредиту. Переважно це були
представники української кооперації, які брали участь
у безпосередній роботі кредитних кооперативних
структур. Як вказував вчений–аграрник О. Лозовий,
сільськогосподарська кооперація могла впоратися з
поставленими перед нею виробничими завданнями з
покращення технікою сільського господарства та інтен
сифікації селянських господарства лише при організо
ваному сільськогосподарському кредиту [2, с. 175].
У радянську добу система кредитування села
пройшла кілька етапів, що відрізнялися якісною
своєрідністю та пов’язаних зі змінами соціально–
економічної політики радянського уряду.
У донепівський період кредитна кооперація
пережила й пік свого розвитку по кількісним пара
метрам, пов’язаний з поступальними тенденціями
попередньої еволюції, і момент практичного знищення
у ході об’єднання у 1920 р. з практично державною
споживчої кооперацією, що випливали з більшовицької
доктрини побудови централізованої безтоварної еко
номіки.
Поставлений політикою «воєнного комунізму» на
межу економічної та політичної катастрофи, радян
ський уряд змушений перейти до використання
товарно–грошових відносин для побудови соціаліс
тичного суспільства. Таким чином, перехід до непу
та необхідність створення дієвої системи сільсько
господарського кредиту змусило державно–партійне
керівництво до відновлення інституту кооперативного
кредиту. Однак його відродження, як і будівництво
системи сільськогосподарського кредиту проходило
під жорстким партійним та державним контролем.
Збереження колишніх ідеологічних установок, що
відносно сільського господарства означали його
переведення на колгоспні рейки, а також фактичне
збереження «воєнно–комуністичних» методів, визначили
потворність та аномальність непівської моделі кредитної
кооперації.
Дані протиріччя проявилося у працях вчених–
аграрників, які присвячувались теоретичним проблемам
розвитку радянського сільськогосподарського кредиту.
Процес відновлення сільськогосподарської кредитної
кооперації та пошуку шляхів та методів кредитування
селянства у 1921–1922 рр. отримав в цей період лише
фрагментарне висвітлення. Лише у 1923–1925 рр.
почали з’являтися дослідження, в яких робилася спроба
на фактичному матеріалі виявити та узагальнити
досвід будівництва сільськогосподарської та кредитної
кооперації на шляхах непу.
Переважно праці даного періоду присвячувались
різним
аспектам
безпосередньої
організаційно–
господарчої кредитної роботи [3, с. 7].
Велике значення для визначення основних напрямків
систематичного дослідження питань становлення та
функціонування системи сільськогосподарського кредиту
мали наукові доробки В. Качинського [4]. Вчений
сформулював загальні засади діяльності кредитно–
кооперативної системи, яка мусила забезпечувати
потреби індивідуальних селянських господарств у
різних формах виробничого кредиту [3, с. 7]. В. Качин
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ський доводив необхідність подальшого вивчення
та дослідження проблем залучення власних коштів
селянства у систему сільськогосподарського кредиту.
Вчений наводив власне бачення перспектив поєднання
фінансових джерел держави, місцевих бюджетів та
селянських накопичень.
Особливої уваги заслуговує ґрунтовне дослід
ження П. Височанського [5], в якому основна увага
була приділена фінансово–економічним проблемам.
У монографії вчений подає аналіз теорії сільсько
господарського кредиту. П. Височанський, аналізуючи
значення сільськогосподарського кредиту, вказував, що
в умовах селянського дрібного господарства кредит
допомагає господарству розвиватися та розширюватись,
сприяє відновленню основного та оборотного капіталу,
допомагає у збуті продукції та постачанні сировини
[5, с. 31]. Вчений зазначав, що впливаючи позитивно
на розвиток окремих господарств, кредит тим самим
набував і народногосподарського значення, адже
сприяв збагаченню країни та матеріальному зміцненню
мільйонів дрібних виробників, що в свою чергу вело
до зростання їх купівельної спроможності і, відповідно,
розширенню ринку збуту продуктів промисловості
[5, с. 35].
П. Височанський вказував, що нормальну систему
кредитових союзів та їхній центр можна було
утворити лише на базі міцних низових товариств. На
думку вченого, кооперативна система могла існувати
та була раціональною тоді, коли утворювалась
на мобілізованих у селян коштах, коли вона була
регулятором серед кооперативних грошових засобів.
Однак такого становища в часи народження радянського
кооперативного кредиту не було, а кредитова коопе
рація відродилася на ті кошти, що їх виділяла
держава [5, с. 220]. Це разом з прагненням держави
безпосередньо
розпоряджатися
та
контролювати
кошти, що вона виділяла на кооперацію, на думку
вченого й визначили державний характер системи
кредитової кооперації. Цінним дане дослідження
є й з тієї точки зору, що у даній роботі знайшли
відображення висвітлення питань історії розвитку
сільськогосподарського кредиту у межах Російської
імперії та України.
Внесок у вивчення питань розвитку сільсько
господарської кооперації зробив український вчений
І. Подольський, який проаналізував стан кооперативного
кредиту та його значення для відновлення сільського
господарства. І. Подольський користуючись величезним
масивом статистичних матеріалів доводив, що зведений
баланс радянської системи сільськогосподарського
кредиту у 1926 р. дорівнював 1 228,2 млн. крб., що
у порівнянні з балансом Держбанку становило 30%.
Розпочавши роботу з мізерних сум – у 1923 р. – лише
15,2 млн. крб. – система сільськогосподарського кредиту
поступово зайняла друге місце серед інших банків
[6, с. 109].
І. Подольський вказував, що установи сільсько
господарського кредиту мали порівнюючи найменшу
касову готівку, що зумовлювалось найменшою роллю
в системі сільськогосподарського кредиту вкладів та
поточних рахунків. Але щодо дисконтно–позичкових
операцій, то тут до системи сільськогосподарського
кредиту наближалася лише система комунальних банків.
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Відносно власних коштів, то виключаючи Держбанк,
як емісійний інститут, вченим зазначається, що власні
кошти більшу, ніж у системі сільськогосподарського
кредиту роль відіграють лише в системі акційно–
комерційних банків [6, с. 110].
Спираючись на численні відомості, І. Подольський
доводив, що основна маса позичальників установ
сільськогосподарського кредиту була середняцько–
бідняцькими прошарками селянства [6, с. 114].
Вчений вивчав й соціальний склад членів товариств,
використовуючи офіційні дані досліджень Укрсельбанку
та Центрального статистичного Управління України.
Відповідно, вчений підсумовував, що члени товариств
у деякій мірі були краще забезпечені засівною площею,
ніж інші. Проте масу членів сіткових товариств системи
сільськогосподарського кредиту складали ті самі
бідняцько–середняцькі прошарки селянства, що взагалі
складають основну масу українського селянства.
У той же час І. Подольський вказує на таку
обставину, що за всіма ознаками господарства членів
виявлялися в деякій мірі міцнішими за загальну масу
селянських господарств. Вчений аналізує динаміку
статистичних даних щодо розподілу селянства за
групами, що володіють різними посівними площами і
зазначає, що помітною ставала тенденція до зменшення
бідняцьких шарів селянства й поширення середняцького
сектору села [6, с. 115].
Подібні зміни спостерігалися й тоді, коли
розподіляти й порівнювати селянські господарства за
різною забезпеченістю робочою худобою. І. Подоль
ський зазначав, що враховуючи той факт, що система
сільськогосподарського кредиту задовольняла не більше
як 25–30% усього селянського попиту на кредит, було
б зарано приписувати всі позитивні зміни цілком за
рахунок системи сільськогосподарського кредиту,
однак під сумнів не ставився певний позитивний
вплив системи сільськогосподарського кредиту на ці
процеси.
Для аналізу ефективності сільськогосподарського
кредиту вчений використовує дані вибіркового обсте
ження, проведеного у 1926–1927 рр. сільбанками з
пропозиції Центросельбанку, в результаті якого було
обстежено 10 227 позик, одержаних 4485 позичаль
никами. Вчений відстежував зміни у в селянських
господарствах позичальників, що відбулися та прояви
лися у наступних показниках: оранка збільшилася
з 5120 до 7251 дес. або на 42%, осадженням у сумі
41 тис. крб. на найманні робочої сили утворена
можливість стороннього заробітку на суму понад
28 тис. крб. та дозволило одержати нові прибутки на
суму 92 тис. крб. або на 33% від суми одержаних позик.
Крім того, було встановлено, що у 1517 господарствах у
наслідок одержання позик збільшився збут продукції на
158 тис. крб. або на 51% від загальної суми одержаних
позик [6, с. 118].
Техніка кредитування населення на купівлю
сільськогосподарських машин давала змогу селянинові
додавати до «машинового кредиту» тільки незначну
частину власних коштів, чим і пояснювалось порівняно
незначне вкладання на цю мету власних коштів
позичальників. Проте, на купівлю робочої худоби
вкладення власних коштів позичальників досягло 48%
позичених коштів. Головними чинниками збільшення
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товарної частини продукції, на думку дослідника, були
машини (64%) та насіння (105%).
І. Подольський зазначав, що не відмовляючись
від визнання важливості призначення кредиту, воно
не може бути само по собі надійним матеріалом для
визначення ефективності сільськогосподарського кре
диту. Адже придбання коня чи плуга за рахунок
одержаної селянином в товаристві позики не може
бути однозначним. В одному випадку це могло бути
вигідним, рентабельним, тобто могло викликати
позитивний ефект, в іншому випадку це могло стати
навіть тягарем для селянина–позичальника, коли
кінь чи плуг не могли бути використані належним
чином, рентабельно [6, с. 119]. Натомість вчений
підкреслював необхідність досягнення явища «підви
щення загального добробуту позичальників установ
сільськогосподарського
кредиту,
явище
переходу
бідняцьких господарств у щабель середняцьких», що
свідчило б про господарський ефект. І коли ці явища
були наслідками впливу сільськогосподарського кредиту,
тоді можна було б говорити про ефективність кредиту.
І. Подольський вказував, що для того, щоб як слід
допомогти селянству кредитом, не можна покладатися
на формальний бік справи (певне призначення
кредиту), а необхідно якнайдосконаліше вивчати кожне
селянське господарство, якому потрібний кредит.
Кредит не розглядався вченим як панацея, що може
боронити селянство від усіх злиднів – тому кредитові
заходи необхідно вживати одночасно і координовано з
організаційно–технічними заходами (насамперед агроно
мічними), з заходами дійного кооперування населення,
з заходами страхування худоби, будівель, хліба, та й
самого господаря (адже кредитова установа ніколи
не зможе замінити собою роль страхової установи)
[6, с. 160].
На початковому етапі створення загальноукраїнської
системи кооперативного сільськогосподарського кредиту
виходять дослідження, в яких вчені намагалися широко
висвітлювати основні функції кредитної сільськогоспо
дарської кооперації та народногосподарського значення
її діяльності.
О. Макаровський також досліджував історію
сільськогосподарського кредиту, відводячи йому місце
головної форми масового об’єднання села. Дослідник
звертався
до
вивчення
організаційно–фінансової
діяльності всіх ланок кредитної сільськогосподарської
кооперації, висвітлював питання, пов’язані з ефек
тивною організацією практичної щоденної роботи
кредитної сільськогосподарської кооперації, а також
ділових стосунків її осередків з селянським госпо
дарством та державними органами [3, с. 12].
Вчений у своїх працях пояснював й форми кредиту.
Так, за формою одержання реальних цінностей він
поділяв їх на грошові та товарні кредити, за строками –
на довготермінові та короткотермінові. Обидві форми
кредиту розвивалися та займали відповідне місце в
оборотах та балансі товариства залежно від розвитку
двох його форм роботи: кредитної та торгівельно–
посередницької. Однак, як вказував вчений, у
процесі роботи ці форми кредиту перепліталися при
їх використанні, що давало кращий результат для
кредитової та торгівельно–посередницької роботи.
Зокрема, щодо довготермінових товарних кредитів
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товариство могло розвивати свою позичкову операцію і
тим самим збільшувати ті кошти для кредитової роботи,
що одержувалися лише в грошовій формі [7, с. 109].
І навпаки – частину коштів, які товариства змушені
були використовувати на кредитову роботу, воно могло
виділити на розвиток торгівельно–посередницьких
операцій [7, с. 110].
О. Макаровський звертає увагу на значення
довготермінового кредитування для сільського госпо
дарства. Адже більшість заходів, що їх впроваджувало
селянське господарство для свого розвитку, заходів, що
потребували великих затрат як придбання реманенту,
робочої худоби, потребували довготермінового кредиту,
адже їх не можна було покрити за один сільсько
господарський рік коштом товарних лишків селянського
господарства. Як відмічав О. Макаровський, чим
слабшим було господарство, тим важче йому було
здійснювати всі заходи без довготермінового кредиту
[7, с. 111].
Вчений підкреслював, що видача групам села,
які закінчували свій рік з мінусом, без товарних
лишків, не довготермінового, а короткотермінового
кредиту вела товариство на шлях прострочення
членами своїх зобов’язань і масового відтермінування
позичок, що далі призводило до руїни ті господарства,
які нерозумно скористалися з короткотермінового
кредитування, в той час, як вони не могли в процесі
сільськогосподарського року покрити свої зобов’язання
коштом прибутків свого господарства [7, с. 117].
Таким чином, О. Макаровський приходив до
висновку, що невеликий розвиток довготермінового
кредитування погіршував розвиток та корисність
для господарства кредитових операцій, особливо для
незаможної частини села. Тому за основне завдання
сільськогосподарських кредитових товариств та їх
союзів у справі правильного постановки кредитових
операцій вчений називав боротьбу за збільшення
довготермінових кредитів [7, с. 117].
Виходили й узагальнюючі роботи, в яких
дослідники на основі накопиченого у 1920–ті рр.
матеріалу намагалися проаналізувати та підсумувати
досвід становлення та функціонування системи
сільськогосподарського кредиту на рейках непу. Так,
О. Лозовий відстежував становлення системи сільсько
господарського кредиту, його ролі у відновленні
селянських господарств. Вчений відмічав, що система
сільськогосподарського кредиту була збудована на
принципах, що забезпечували їй можливість сукупного
впливу на селянське господарство. Переважно система
була збудована у середній ланці. О. Лозовий звертав
увагу на те, що спочатку положення про будівництво
товариств сільськогосподарського кредиту визначало,
що держава брала участь своїми капіталами у
половині їх засобів, тобто мала половину впливу
на справи товариства. місцеві організації, включно
з місцевими радами, місцевими кооперативними
організаціями та селянами, яких залучали через паї,
брали участь у половині капіталів товариств і тому
розділяли з державою вплив на другу ланку системи
сільськогосподарського кредиту [2, с. 184]. Цим
визначалася можливість для держави через цю ланку
впливати на розвиток селянського господарства, але у
той же час і максимальна наближеність її до місцевих
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інтересів, місцевої агрономії, місцевих планів з розвитку
місцевого господарства.
Далі побудова йшла таким чином, що були
вказані основні канали, через які товариства
сільськогосподарського кредиту мали наближатися
до селянського господарства – низова кредитна
кооперативна мережа. З іншого боку було збудована
вища ланка системи – республіканські банки, які
очолював центральний сільськогосподарський банк.
Система сільськогосподарського кредиту, на думку
вченого–аграрія О. Макаровського, була збудована у
такий спосіб, щоб надати максимальний вплив державі
через всі ланки цієї системи на розвиток селянського
господарства, адже держава стояла на чолі в особі
центрального сільськогосподарського банку та шляхом
участі в усіх основних капіталах перших двох ланок
системи сільськогосподарського кредиту. А з іншого
боку, залучення низової кооперації і поступове
її перетворення на справжню мережу кредитної
кооперації забезпечувало, на думку вченого, справжню
наближеність системи сільськогосподарського кредиту
до інтересів на місцях та достатню можливість для неї
впливати на кооперування селянських господарств,
їх постачання та збут і на самі напрямки розвитку
селянського господарства [2, с. 185].
З цього О. Лозовий робив висновок, що для
того, щоб виконати завдання побудови кооперації в
селянському господарстві так, щоб вона охоплювала
основні процеси селянського господарства, а, з іншого
боку, щоб збудувати систему сільськогосподарського
в такий спосіб, щоб вона дійсно стала основним
важелем, через який можна впливати на розвиток
селянського господарства, слід було прагнути до того
щоб темп зростання системи сільськогосподарського
кредиту та темп зростання кооперування селянського
господарства не відставали від темпу зростання селян
ського господарства, а навпаки, випереджали його. Нато
мість, вказував дослідник, співвідношення кооперування
селянського господарства до розвитку у ньому індиві
дуальних процесів був гіршим за довоєнний [2, с. 186].
Вчений–аграрій О. Лозовий наголошував, що
система сільськогосподарського кредиту повинна мати
більш чи менш однорідну кооперативну мережу, на
яку мала спиратися, однак, якої, на думку вченого,
не вдалося збудувати. Дві третини низової мережі
являли собою тип змішаних кооперативних одиниць,
в яких поєднувались кредитні операції та торгівельні
операції за свій рахунок та посередницькі операції та
торгівля споживчими товарами. Цим, на думку вченого,
створювалась небезпека використання кредитних коштів
не з метою кредитування селянського господарства,
не на цілі дрібного селянського кредитування, а
ці засоби зав’язувались у товарному обороті, що
заважало можливості правильного обороту засобів для
селянського кредитування [2, с. 186].
Ідеальними товариствами низової мережі О. Лозовий
називав кредитові товариства, в яких основними
операціями мали бути саме кредитові операції та
операції з прийому вкладів від селянського населення,
в яких на другому місці мали стояти посередницькі
операції, тобто операції зі збуту селянської продукції
і з постачання селянського господарства засобами
виробництва [2, с. 187].
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Проблемі пошуку кращих організаційних форм
первинної ланки системи сільськогосподарського
кредиту – кредитного сільськогосподарського товариства
та налагодженню механізмів його повсякденної
діяльності були присвячені роботи Т. Німчинова [3].
Вивчаючи ефективність сільськогосподарського кредиту
для бідняцько–середняцьких господарств, Т. Німчинов
основну свою увагу приділяв аналізу приросту вартості
основних фондів, забезпеченості сільськогосподарським
реманентом, робочою та продуктивною худобою,
розмірів посівної площі, врожайності, товарності
господарств, які кредитувалися товариствами. Вчений
приходив до висновку про вирішальну роль сільсько
господарського кредиту у піднятті та подальшому
зростанні селянських господарств.
Т. Німчинов у своїх роботах звертав увагу на
важливість врахування особливостей району діяльності
сільськогосподарського кредитового товариства, підкрес
люючи, що це одна з передумов правильної постановки
роботи товариства. З практики діяльності кредитових
товариств вчений наголошував, що товариство найбільш
ефективно могло розвивати свою діяльність, охоплюючи
райони з 1000 – 1500 селянських господарств. Крім
числа господарств важливим фактором мала площа
району та віддаленість окремих пунктів від місця
перебування правління [8, с. 11–12].
Т. Німчинов вказував, що характер, напрям і розміри
роботи сільськогосподарського кредитового товариства
як організації, що мала задовольняти господарчі потреби
своїх членів, у значній мірі залежали від економічних
умов, в яких перебували селянські господарства. До
них Т. Німчинов відносив відомості про стан сільського
господарства, а саме засівна площа, головні культури,
забезпеченість господарств робочою худобою та
реманентом, а також дані щодо окремих селянських
господарств [8, с. 14].
Важливе значення для аналізу роботи сільсько
господарського кредитового товариства вчений надавав
даним про товарність сільського господарства. Адже
організація збуту продуктів сільського господарства
членів відносилось до одних з основних завдань
товариства. таким чином, вчений наголошував, що
розміри товарних лишків за окремими культурами та
галузями сільського господарства показували можливі
розміри роботи товариства в даному напрямку, а
порівняння фактично проведеної товариством роботи
дозволяв визначати процент охоплення нею товарної
сільськогосподарської продукції [8, с. 17].
Т.
Німчинов
розглядав
сільськогосподарське
кредитове товариство не як відокремлену організацію,
що самостійно здійснювала свої операції, адже
роботі воно було зв’язане з цілою системою сільсько
господарської кооперації, яка в свою чергу зв’язувалась
з усім народним господарством. Відповідно, всі заходи
товариства щодо піднесення та розвитку сільського
господарства, на думку вченого, мали бути тісно
пов’язаними із заходами всієї системи сільсько
господарської кооперації та заходами держави, яка
регулювала розвиток всього господарства [8, с. 24].
Вчений зазначав, що сільськогосподарське кредитове
товариство у своїй роботі мало прагнути до охоплення
своєю роботою найголовніших галузей – основних для
більшості населення свого району. Тобто товариство
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не повинно було розкидатися в своїй роботі, інакше її
ефективність була б незначною.
На основі накопиченого досвіду у роботі Т. Нім
чинова надавалися практичні поради по побудові
здорового балансу, прискорення обороту товарів
та кредитних коштів, рекомендувалися перевірені
методи аналізу господарчо–фінансового стану кредит
них сільськогосподарських товариств. Аналізувалися
можливі перспективи та обсяг збутових і постачаль
ницьких операцій [3, с. 12].
Аналіз цілого комплексу економічних питань,
пов’язаних
з
господарським
обігом
коштів
селянських господарств, їх вплив на обсяги та темпи
формування
фінансового
потенціалу
кредитних
сільськогосподарських товариств, подавався у роботі
М. Гуревича [9]. Вчений відзначав нестабільність
грошових надходжень та виробничих витрат селянського
господарства, здійснив спробу віднайти критерії для
об’єктивного визначення економічного стану селянських
господарств. До них він відносив грошові надходження
від занять промислами та заробітки поза сільським
господарством, аналізуючи які вивчав динаміку
здачі і оренди землі – основний чинник селянського
господарства [3, с. 16].
Цінність даних робіт полягала на лише у
спробі обґрунтувати власні погляди на теорію
сільськогосподарського кредиту, але й у тому, що їх
автори, беручи участь у керівництві практичної роботи
сільськогосподарської кооперації та кредиту, могли
відчувати та визначати економічні тенденції, в яких
відбувався розвиток системи кооперативного кредиту
в цілому. Також важливою була й можливість вчених
використовувати свіжі та достовірні статистичні
матеріали та зведення, значна частина яких не
збереглася до наших днів [3, с. 16].
Вже з другої половини 1920–х рр. спроби
об’єктивного аналізу ситуації в області кредитування
села всі більше поступалися місцем апології класової
спрямованості в діяльності товариств, псевдонаукових
доказам соціально–економічної ефективності сільсько
господарського кредиту для незаможницьких прошарків
села. Особливо це стосувалося робіт, які виходили у
1928–1929 рр.
Реалізація курсу на масову колективізацію села та
пов’язана з цим реорганізація системи сільськогос
подарського кредиту та переслідування кооперативних
та кредитних працівників знайшли відображення у
ряді робіт, які виправдовували та прикрашали процеси
одержавлення кредитної кооперації та чистки її членів.
Таким чином, характерною особливістю робіт
1920–х рр. стала їх гостра полемічна спрямованість,
відстоювання авторами точок зору тієї системи, в
які вони працювали – товариств сільгоспкредиту,
наркомзему, ЦСУ та інших. Однак в роки непу партійна
диктатура привела до панування в історіографії
концепції, що повністю схвалювала політику кому
ністів у сфері сільськогосподарського кредиту. Тому спе
ціалістам з дореволюційним стажем для відстоювання
кооперативних принципів доводилося застосовувати
двозначність, ряд з них обмежувався лише констатацією
та аналізом окремих параметрів роботи різних
ланок сільськогосподарського кредиту, уникаючи їх
оцінки.
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Та все ж ряд дослідників при узагальненні досвіду
діяльності сільськогосподарського кредиту відстоювали
ту точку зору, що головними факторами слабкості
радянської кредитної кооперації були адміністративно–
командні методи управління кооперацією державними
органами, зростання недовіри селянства до товариств,
бідняцька спрямованість фінансування села.
Отже, українські вчені–аграрники у своїх дослід
женнях, що побачили світ у період непу, розглядали
різні параметри діяльності кредитних союзів та
товариств, обговорювали питання теорії кооперативного
кредиту, розглядали окремі події, пов’язані з роботою
кредитної кооперації, давали оцінки діям радянської
влади. Незважаючи на деяку вузьку проблематику цих
робіт, їх історіографічна цінність визначається високим
професіоналізмом та критичним підходом при оцінці
процесів, що відбувалися у кредитній кооперації при
радянській владі.
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Mapping the institutional development of the system of
agricultural credit in the scientific heritage of agricultural
economists of the era of NEP
Examines the scientific heritage of the scientists–agrarians of the new economic
policy period (1921–1929) the formation of a system of agricultural credit. Shows the
reflection of the institutional development of the system of agricultural credit local
hostname period in the works of such famous economists–agrarians of the 20–ies of
XX century as A. Lozovoi, Kaczynski, P. Vysochanskii, I. Podolskiy, V. Makarov, T.
Nemchinov, M. Gurevich. It is stated that in spite of some narrow perspective of the
work of the above scientists, their historiographical value is determined by the high
professionalism and critical approach in the evaluation of processes taking place in
the credit cooperative societies under Soviet rule. We have that in the Soviet era system
of rural credit has gone through several stages, distinguished by the originality and
quality associated with changes in socio–economic policy of the Soviet government.
Keywords: agricultural, scientist, agriculture, research, researcher, cooperatives,
lending, farms, agricultural cooperation.
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Роль вищого державно–політичного
чиновництва в експлуатації
природного потенціалу України
під час індустріалізації 1930–х рр.
(на прикладі О. Шліхтера)
Виконавцями індустріалізації в СРСР були чиновники на місцях.
О. Шліхтер – впливовий функціонер і керівник науково–дослідницьких
установ був одним із них. Вивчення його діяльності розширить уявлення про
індустріалізацію та про типовий портрет партійця УСРР 1930–х рр. Тому,
мета роботи – дослідити роль вищого чиновництва в експлуатації природного
потенціалу України під час індустріалізації на прикладі О. Шліхтера.
Подібних досліджень на сьогодні не існує. О. Шліхтер будував вигідний
партії взаємозв’язок державних та наукових закладів, не враховуючи
інтереси окремих республік та галузей. Цим сприяв експлуатації природного
потенціалу і ресурсів України. Яскравим підтвердженням цього є його роботи.
Більшість повторюють рішення, плани, директиви ВКП(б) та Радрнаркому.
Це – основний доказ, що цей та інші діячі були провідниками більшовицького
плану індустріалізації в Україні з її нелюдськими методами та часто
катастрофічними наслідками.
Ключові слова: О. Шліхтер, індустріалізація, АН УСРР, концепція
Великого Дніпра, Рада по вивченню продуктивних сил України, Головнафта,
корисні копалини, п’ятирічний план, Комісія науково–культурної пропаганди.

Індустріалізація в СРСР у 1930–х рр. – важливий,
складний та неоднозначний процес в історії. Її авторами
стали провідники більшовицького режиму. За їх
вказівками розроблялися проекти, що мали задовольняти
потреби
наддержави.
Звісно,
кілька
десятків
чиновників з Кремля не могли самотужки здійснити
індустріалізацію. Безпосередніми її втілювачами стали
функціонери на місцях, цілком підпорядковані центру та
керовані його настановами.
Одним з таких чиновників був Олександр Шліхтер.
Він був українцем за походженням, перебував на
різноманітних вищих державних посадах в УСРР
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починаючи з 1919 р. На момент старту індустріалізації
обіймав посаду Народного комісара земельних справ
УСРР та був членом ЦК КП(б)У. Одночасно – віце–
президентом Академії Наук УСРР (далі АН УСРР),
директором
Комуністичного
інституту
Артема,
Українського інституту марксизму–ленінізму (з 1931 р. –
Всеукраїнської асоціації марксо–ленінських інститутів).
Тобто він безпосередньо брав участь в проведенні
індустріалізації на законодавчому, виконавчому та
науково–технічному рівнях. Дослідження його поглядів,
робіт та діяльності дозволить розширити уявлення про
цей процес в Україні, його особливості, характерні риси.
Ми маємо можливість подивитися на неї крізь призму
особистості. Аналізуючи, як окремо взятий державний
функціонер розглядав розвиток України в складі СРСР,
можемо реконструювати типовий портрет партійного
чиновника УСРР та його роль в експлуатації природних
ресурсів України.
Аналіз історіографії засвідчує, що дана проблема у
визначеному контексті не розглядалася ні радянською,
ні сучасною українською історіографією. Історики
радянського періоду в роботах про О. Шліхтера лише
побіжно згадували про його керівництво провідними
науковими установами і не пов’язували різні сфери
його активності між собою [1; 2]. Звісно, ці праці
написані з позицій марксо–ленінських вчень, де цей діяч
оцінюється лише позитивно. Такі роботи містять чимало
фактажу, якого не можна віднайти в інших джерелах, що
і становить їх головну цінність. Звичайно, до них варто
ставитися критично при оцінці.
В сучасній українській історіографії дослідники
схильні більш критично оцінювати О. Шліхтера.
М. Дорошко [3], Н. Блажевич [4] та ін. вважають його
одним із впроваджувачів тоталітаризму в України.
Разом з тим, більшість з них розглядають діяльність
подібних функціонерів без взаємозв’язку різних сфер їх
впливу [5]. Такий підхід зручний при вивченні певного
напрямку діяльності чиновника, але не дає змогу
побачити специфіку тодішньої управлінської системи, не
дозволяє повністю розкрити процеси, що відбувалися в
країні.
Найцінніший масив джерел міститься у фондах
Центрального державного архіву громадських об’єднань
України [6; 7], Центрального державного архіву вищих
органів влади і управління України [8] та Наукового
архіву Президії Академії наук України [9; 10]. В них є
та інформація, яка допомагає з’ясувати роль державно–
чиновницького апарату загалом, та О. Шліхтера
зокрема у використанні природних ресурсів під час
індустріалізації.
Не менш важливу частину джерельної бази
становлять роботи самого О. Шліхтера (наукові праці,
виступи, публікації в періодичних виданнях та ін.) [11;
12; 13; 14]. Вони дають уявлення про його погляди,
ступінь участі та вплив в процесах індустріалізації
в УСРР. Подібного аналізу ще не проводилося. Тому
мета даної роботи – дослідити роль вищого державно–
політичного чиновництва в експлуатації природного
потенціалу України під час індустріалізації 1930–х рр.
на прикладі О. Шліхтера.
Приклад О. Шліхтера є типовим прикладом
зрощення законодавчої, виконавчої влади та наукової
сфери. На законодавчому рівні він ухвалював плани,
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стратегію розвитку країни і т.д. На виконавчому рівні –
сприяв втіленню цих планів в життя. В наукових
установах – керував роботою вчених відповідно
до «генеральної лінії партії». Керівництво СРСР
великої уваги надавало пропаганді та легітимізації
своєї діяльності. Тому чиновники на місцях не
лише впроваджували директиви, але і проводили
пропагандистку роботу серед населення. Вона
працювала в двох напрямках – чиновник розказував,
як держава піклується про республіку і робітників та
демонстрував тотальну підтримку партії населенням.
Держава нещадно експлуатувала природні та людські
багатства республіки, а чиновники допомагали
легітимізувати її дії, створюючи ілюзію суцільної
підтримки. Будь–який натяк на хибність, на необхідність
розглядати індустріалізацію не лише в масштабах всього
Союзу, але і в межах окремих регіонів, розцінювався
як антирадянський виступ, що підлягав нищівній
критиці. Яскравим прикладом є М. Волобуєв. Він
був звинувачений в українському націоналізмі після
публікації статті, де науково обґрунтував необхідність
окремішнього
промислового
розвитку
України.
Його було дискредитованого як вченого, радянська
пропагандистська машина зробила його очільником
цілого руху – «волобуєвщини» [21].
Не дивно, що більшість вчених не висловлювали
своїх думок відносно індустріалізації відверто. В
цей час держава потребувала розробки і створення
вітчизняних прототипів обладнання, техніки, новітніх
технологій та пошуку сировини для промисловості. Для
контролю за діяльністю науковців на керівні посади
в науково–дослідні установи і були поставлені вищі
партійні чиновники, подібно до О. Шліхтера. Всі вони
були включені до великих комплексних державних
програм та п’ятирічних планів. О. Шліхтера, наприклад,
обрано керівником більшості спеціалізованих комітетів,
груп, створених в підпорядкованих йому установах.
Найвідомішими і найпродуктивнішими стали програми
пов’язані із проблемами «Великого Дніпра», пошуком
нафти, «Великого Донбасу». Вони вимагали участі
багатьох академічних установ та акумуляції знань
багатьох вчених.
У 1934 р. О. Шліхтер очолив Раду по вивченню
продуктивних сил України при АН УСРР (далі Рада).
Вона проводила економіко–географічні дослідження
окремих районів України. Окреслена О. Шліхтером мета
діяльності Ради відповідала потребам індустріалізації.
Робився наголос на надіндустріалізації, промисловому
гігантизмі. Але ніде не йшлося про потенційні наслідки
такої нещадної експлуатації ресурсів України.
Одним з пріоритетних напрямків Ради став проект
використання водних ресурсів – концепція «Великого
Дніпра». Нею передбачалось вирішення в центральній
європейській частині СРСР комплексу транспортних,
енергетичних та ряду інших завдань шляхом
створення по Дніпру каскаду гідроелектростанцій з
водосховищами. Цей комплекс мав стати складовою
частиною Чорноморсько–Балтійського водного шляху.
Для наукового дослідження концепції при Раді створено
Комітет по Великому Дніпру, очолюваний О. Шліхтером
[1, с. 339]. Сама ідея Великого Дніпра була висунута
російським вченим О. Вінтером на початку 1930–х
рр. Керуючись нею, О. Шліхтер окреслив потенційну
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його територію: «… увесь басейн ріки Дніпра, …
близько 530 тис. кв. км, включаючи сюди всю БСРР,
західну область і чималу частину УСРР в межах
областей Чернігівської, Київської, Дніпропетровської,
Одеської, Харківської тощо» [11, с. 638]. Тож, план
виходив далеко за межі басейну самого Дніпра.
Цю територію він умовно розділив на три групи
районів – Верхнього, Середнього та Нижнього Дніпра.
Щоправда, без чіткого розмежування. Передбачалось,
що це буде зроблено пізніше. Відображаючи
позицію урядового інституту Гідроенергопроекту, а
не очолюваної ним Ради, О. Шліхтер до Нижнього
Дніпра включив машинобудівний і металургійний
вузол Дніпропетровщини, Запоріжжя, Криворізький
рудний басейн, Нікопольський марганцевий басейн з
металообробною промисловістю Нікополя, Херсон,
Миколаїв, Зінов’євськ, весь зрошувальний масив степу
України та Північного Криму (орієнтовно до 4 млн.
гектарів) [12, с. 28–29]. Сюди ж він включав і територію
від Дніпропетровська до Києва, але без самого Києва [8,
арк. 136].
Пріоритетними напрямками в розвитку Середнього
Дніпра він визначив машинобудівну галузь, точну
механіку в Києві. Харчова промисловість, сільське
господарство на основі осушувальної меліорації та
вирощування технічних культур також посідали чільне
місце. Сюди входили: більша частина Київської області,
частина Вінницької, практично все Правобережжя
лісостепу і Полісся, західна частина Харківської області.
В перспективі передбачав залучення Чернігівської
області.
До території Верхнього Дніпра О. Шліхтер
зарахував: Білорусію, західні області України та частину
Полісся. Пріоритетні галузі: хімічна, машинобудівна,
металургійна, що базувалася на місцевій сировині.
Меншого значення, ніж на території Середнього Дніпра,
надавав сільському господарству, хоча не відкидав
можливості вирощування технічних, городніх, кормових
культур, молочного господарства.
О. Шліхтер передбачав: після втілення в життя
проекту Великого Дніпра, він буде пов’язаний з
Донбасом, Ленінградом та промисловими центрами
Росії. І завдяки цьому, Україна стане основним
постачальником сировини (перш за все металу і палива)
до цих регіонів [4, с. 29–34].
Після оформлення ідеї «Великого Дніпра» в
теоретичних роботах, її було ухвалено в керівних
органах. 16 жовтня 1931 р. це питання обговорено в
Держплані СРСР на конференції, а 13 квітня 1932 р.
створено Техніко–економічну раду з реконструкції
Дніпра при Держплані СРСР. Остання доручила
українському відділу Інституту «Гідроенергопроект»
(Укргідеп) скласти робочу гіпотезу комплексного
використання Дніпра [8, арк. 129]. А постанова Ради
праці і оборони від 31 серпня 1932 р. координувала
проведення проектно–пошукових робіт [7, арк. 7].
До цього етапу були залучені науковці АН УСРР.
На засіданні академії 4–9 березня 1933 р., основні
положення ідеї розвитку проекту «Великого Дніпра»
було схвалено. У липні 1933 р. відбулася Перша
конференція
«Великого
Дніпра»,
де
виступив
О. Шліхтер. За цією доповіддю було ухвалено
резолюцію. Вона передбачала: визнавати керівну роль
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важкої промисловості, що вимагало розміщення таких
підприємств якомога ближче до джерел сировини;
протилежності між містом і селом мали бути
ліквідовані. Основна мета перетворень – підвищення
обороноздатності держави та її економічна незалежність
[4, с. 43–44].
Характерно, що концепція надавала значної уваги
транспортному питанню: а саме, використанню річок як
шляхів пересування і транспортування. Вважалося, що
в майбутньому Дніпро та інші річки стануть частиною
єдиного водного шляху між Чорним і Балтійським
морями [22, с. 498]. Для цього Дніпро необхідно було
перетворити на суцільну судноплавну річку з виходами
до Балтійського та Білого морів, вглиб Донбасу, до
Харкова та на Дон. Так, найбільша річка України з
притоками мала становити частину єдиної системи
водних шляхів європейської частини СРСР. На ній мали
опинитися Донбас і Харків. Передбачалося, що Харків
перетвориться на великий порт, звідки можна буде
потрапити до Чорного моря, Москви й Ленінграду.
Не менш важливої ваги надавалось О. Шліхтером
енергетичному, меліораційному та ресурсному вико
ристанню водного потенціалу України. А починаючи
вже з 1936 р., коли більшість чиновників зрозуміла,
що створення єдиної водної транспортної системи
в вище окреслених масштабах більше схожа на
фантастику, пріоритет почав надаватися енергетичному
використанню річок України [7, арк. 10–11]. О. Шліхтер
пропонував звертати увагу не лише на великі річки, але
і малі, для використання їх «як джерел електроенергії
для місцевих потреб, як шляхів дешевого місцевого
водного транспорту … води для зрошення та
водопостачання» [11, с. 654]. До списку таких річок
він включив: Снов, Сейм, Сула, Удай, Псьол, Хорол,
Ворсклу, Орель, Самару, Уж, Тетерів, Случ, Рось,
Вільшанку, Тясмин, Південний Буг, Синюху, Сіверський
Донець, Оскіл, Айдар, Лугань. Разом з тим, раціонально
аналізуючи ситуацію України, він прогнозував, що
водний транспорт не перетвориться тут на пріоритетний,
оскільки тоді Україна вже мала густу сітку залізничних
доріг. На 1 січня 1935 р. на малих річках УСРР
функціонували 601 гідроустановка, що обслуговували
сільське господарство. Цього було явно недостатньо для
масштабів країни. О. Шліхтер пропонував застосовувати
ряд заходів для прискорення та здешевлення будівництва
нових станцій. Наприклад, виготовляти серійно турбіни,
розробити спеціальне устаткування для малих ГЕС,
а не механічно переносити інженерію з великих,
зменшивши їх в розмірі. Одночасно пропонував досить
дивні недалекоглядні ідеї, втілення яких і сьогодні
відчувається:
використання
старого
обладнання,
осушення боліт, створення водоприймачів, що призвело
до змін екосистем цілих регіонів.
Ще одним напрямком діяльності Ради став пошук
корисних копалин на території України, зокрема
нафти. У 1934 р. Раді надано асигнування від
уряду на розвідування нафтових родовищ на основі
досліджень професора М. Шатського на Полтавщині
[20, с. 7–8]. Роботи проводилися протягом 1934–1936
рр. внаслідок чого закладено дві свердловини. Але в
середні 1936 р. Раді наказано передати ці свердловини
зі всіма науковими розробками в підпорядкування
Головнафті [6, арк. 49]. Це негативно позначилося на
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їх розвитку. Справа в тому, що Головнафта перебувала
в підпорядкуванні уряду і не мала такого потужного
наукового потенціалу, як Академія наук. Вона
спеціалізувалася не на пошуку, а на видобутку сировини.
Виступаючи на конференції по нафті, що проходила
у Києві в квітні 1938 р., О. Шліхтер наголошував на
необхідності розмежування компетенції між Академією
наук та Головнафтою. Він пропонував, щоб Академія
зосередилася на науково–дослідних питаннях, а
Головнафта – на геологорозвідувальних [20, с. 8–9].
Відповідно до його зауважень, 8 лютого 1938 р.,
Раднарком УРСР видав постанову, якою затвердив план
геологорозвідувальних робіт та доручив АН УСРР
загальний нагляд за роботами [11, с. 704–707].
Окрім нафти, Рада займалася також пошуком інших
корисних копалин, яких потребувала індустріалізація.
Постанови ХVІ з’їзду ВКП(б), у 1930 р. та ЦК КП(б)
У зобов’язали Академію займатися пошуком лише
тих корисних копалин, яких на той час потребувала
економіка [23, с. 156]. А керівництво Академії
звинувачене в недостатньому «зв’язку з виробництвом,
з галузевими інститутами та організаціями АН СРСР»
[6, арк. 15]. Від цього моменту всі твори і виступи
О. Шліхтера переконували у необхідності комплексного
використання ресурсів. Як голова Ради він наказував
підпорядкованим йому науковцям–геологам розробляти
тільки необхідні державі напрямки та забороняв
розробляти будь–які інші. Паралельно держава дедалі
більше підпорядковувала наукові установи своїм
інтересам. Остаточно це було закріплено постановами
РНК СРСР від 27 березня та 17 листопада 1937 р.
Ними всі дослідження було об’єднано у Всесоюзному
геологічному управлінні при Народному комісаріаті
важкої промисловості СРСР та створено єдиний
Всесоюзний геологічний фонд [11, арк. 685–687].
Важливим наслідком діяльності Ради під керів
ництвом О. Шліхтера стало створення «Основного
фонду корисних копалин УРСР». Він ставив на облік всі
родовища корисних копалин. Протягом 1934–1936 рр.
було зареєстровано 10 278 таких родовищ, а в 1938 р. –
вже 17 000 [11, с. 677–680]. Цей фонд став основою
підготовленого довідника–покажчика корисних копалин
УСРР.
Однією зі складових діяльності О. Шліхтера в
Академії наук стала пропаганда. Він мав показувати, що
форсована індустріалізація підтримується науковцями
та громадськістю. Для цього у 1929 р. створено Комісію
науково–культурної пропаганди в Академії наук.
Відтепер пропагандистка робота стала обов’язковим
елементом
планування
будь–якої
дослідницької
діяльності без права відмовитися від цього пункту
[11, с. 697–698].
Отже, в результаті дослідження з’ясувалося, що
ми не маємо праць, які б аналізували діяльність
окремого чиновника комплексно. А це особливо
важливо для вивчення періоду 1930–х рр., коли держава
підпорядкувала своїм інтересам всі сфери та ресурси,
перетворивши їх, по суті, на обслуговуючі. О. Шліхтер
як типовий представник свого класу, ніколи не відступав
від партійних настанов. Він та його колеги побудували
такий взаємозв’язок державних та наукових установ,
який був найбільше вигідним державі і не враховував
інтереси окремих республік та галузей. Цим вони
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сприяли розвитку експлуатації природного потенціалу
України, безвідповідальному використанню її ресурсів.
Яскравим прикладом цього є роботи О. Шліхтера.
Більшість з них є повторенням затверджених ВКП(б)
і Раднаркомом документів, директив і планів. В своїх
працях, розпорядженнях, виступах він, якщо не
дослівно, то близько за змістом повторював їх. Цей факт
є основним доказом того, що цей та інші діячі були
провідниками більшовицького плану індустріалізації
в Україні з її нелюдськими методами і часто катастро
фічними наслідками.
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The role of higher state and political officialdom in the natural
potential of Ukraine exploitation during the industrialization
of the 1930s (in the case of O. Schlichter)
The industrialization executors in the USSR were officials in the fields.
A. Schlichter – an influential official of the USSR and the head of research institutions
is one of them. His activity study will expand the ideas about industrialization and
typical portrait of the USSR Party member of the 1930s. Therefore, the work objective
is to investigate the higher officialdom role in the natural potential exploitation of
Ukraine during the industrialization in the case of A. Schlichter.
There are no similar studies nowadays. A. Schlichter built an advantageous for
the state correlation – between the state and scientific institutions, without taking into
account the interests of individual republics and branches. In this way he supported
ruthless exploitation of Ukrainian natural potential and the irresponsible natural
resources using. A clear evidence of this is his works. Most of them repeat decisions,
plans, and directives of the CPSU (b), and the Economic Council. This is the main
evidence that this and other figures were the guides of the Bolshevik industrialization
plan in Ukraine, with its inhuman methods and often disastrous consequences.
Keywords: A. Schlichter, industrialization, Ukrainian Academy of Sciences of the
Ukrainian SSR, the Great Dnieper concept, the Council for the Study of Productive
Forces of Ukraine, Main Directorate of Petroleum Industry, useful fossils, five–years
plan, scientific and cultural propaganda Commission.
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Залізничний комплекс Української РСР
у період його відбудови (1943–1950 рр.)
Охарактеризовано особливості відбудови залізничної галузі УРСР у
повоєнні роки, показано динаміку розвитку її матеріально–технічної бази,
з’ясовано досягнення і прорахунки в організації відбудовчого процесу.
Ключові слова: повоєнна відбудова, залізничний комплекс, транспортна
мережа, вантажообіг.

Наприкінці радянсько–німецької війни розпочався
перехід економіки на виробництво мирної продукції.
Цілі галузі колишньої оборонної промисловості,
що випускали військове озброєння та боєприпаси
перейшли
на
виробництво
сільськогосподарської
техніки, мінеральних добрив тощо. Значну роль у цьому
відігравало матеріально–технічне співробітництво між
регіонами країни, що здійснювалось насамперед завдяки
залізничному транспорту. Однак, подальше зростання
вантажообігу та перевезень обмежувалось недостатньою
пропускною здатністю залізничних ліній, вузлів і
станцій в УРСР. Тому в післявоєнний період значна
увага приділялась відбудові залізничного транспорту на
новій технічній базі.
Варто зазначити, що в радянський період історія
становлення та функціонування залізничного транс
порту, зокрема у період його відбудови, певною
мірою, висвітлювались у монографічних працях
В. Столбового [1], Л. Володарського [2], П. Зведенюка
[3] та інших. Однак зазначена література носила
специфічний характер, оскільки реалії післявоєнних
років розглядались у контексті марксистсько–ленінської
ідеології. Окремі праці, що вийшли в роки незалежної

67

Випуск 115

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

України, за авторством А. Хахлюка [4] та В.Зінченка
[5] розробляли проблеми виробничих сфер розвитку
залізничного транспорту: технічного удосконаленню,
транспортного будівництва, оновлення рухомого складу.
Однак, у сучасній історіографії відсутні дослідження
присвячені
безпосередньому
процесу
відбудови
залізничної галузі, що й зумовлює актуальність даної
статті.
Мета статті – проаналізувати особливості після
воєнної відбудови залізничної галузі УРСР і з’ясувати
причини та труднощі, які супроводжували вказані
процеси.
Основою
магістральної
транспортної
мережі
УРСР у довоєнний період були залізниці, які відігра
вали провідну роль у вантажних та пасажирських
перевезеннях. Напередодні війни вантажообіг заліз
ничного транспорту характеризувався високою концент
рацією вантажів, що було пов’язано з відповідним
розміщенням промислових районів. Вантажопотоки
концентрувалися на основних залізничних магістра
лях. Найбільш вантажонапруженими в Україні були
магістралі Донбасу та Криворіжжя. Вантажообіг
на залізницях України у передвоєнні роки зростав
швидкими темпами. Зокрема, у 1940 р. залізницями
республіки було перевезено 235,3млн. тонн вантажів,
або 40,6 млрд. т./км. Головне місце у вантажообігу
займали вантажі промисловості – вугілля, кокс, руда,
чорні метали, будматеріали, нафта, машини, технічне
устаткування, а також лісові вантажі та продукція
сільського господарства [1, с. 34–39].
За роки війни транспорт республіки майже
повністю був знищений і потреби багатьох районів у
транспортуванні вантажів і налагодженні сполучення
не задовольнялися. Підвезення будматеріалів до буді
вельних майданчиків, перерозподіл палива, обладнання
та інших вантажів наштовхувались на труднощі, які
зривали всі терміни відновлення галузі та гальмували
повернення до нормального життя [6,с. 1].
Матеріальна й експлуатаційна складові залізничного
транспорту зазнали значних руйнувань внаслідок
бойових дій. Було знищено близько 50% залізничних
колій, 670 великих і середніх залізничних мостів,
900 станцій, паровозних депо, ремонтних заводів
і заводів залізничного машинобудування. Великих
збитків і руйнувань зазнали вокзали, служби, житлові й
культурно–побутові споруди. На багатьох ділянках рейки
другої колії було демонтовано та вивезено до Німеччини
[4, с. 138]. Масштабна руйнація охопила всі залізничні
мости через річки, у тому числі на Дніпрі, Десні,
Південному Бузі [1, с. 35]. Окрім повного руйнування
металевих споруд, мостів, значною мірою постраждали
надводні та підводні опори, що значно ускладнювало
подальше відновлення залізничних мостів і руху ними
залізничних поїздів [4, с. 138].
Загалом збитки, заподіяні залізничному транспорту
УРСР обчислювалися сумою у понад 10 млрд. крб.
[1, с. 36]. При цьому значних втрат зазнала виробнича
база
по
забезпеченню
дорожньо–будівельними
матеріалами: всі кар’єри були затоплені або зруйновані,
а обладнання та механізми вивезені або зруйновані
[7, с. 58]. Це призвело до значного погіршення
економічних показників і технічного стану залізничного
транспорту.
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Отже, в післявоєнні роки гостро постала проблема
ліквідації транспортного колапсу в УРСР. Тому швидке
відновлення роботи залізниць повинно було проде
монструвати здатність керівництва держави впоратися
із ситуацією та забезпечити належний рівень соціально–
економічного розвитку.
Відновлення роботи залізниць розпочалося одно
часно з визволенням території від окупантів. Вже
21 серпня 1943 р. Раднарком СРСР та ЦК ВКП(б)
прийняли постанову «Про невідкладні заходи по відбу
дові господарства в районах, визволених від німецької
окупації» [4, с. 138].
Високих темпів відбудовних робіт керівництво
держави та й саме життя вимагали саме на транспорті,
і на залізницях зокрема. Адже від здатності залізниць –
основного вантажоперевізника – забезпечити зростаючі
потреби народного господарства в перевезеннях
залежали темпи та характер відбудови й розвитку
промисловості, сільського господарства та самого
транспорту.
Навесні 1943 р. одним з перших залізничних
підприємств, яке повернулося до роботи, став
Ворошиловградський паровозобудівний завод, на якому
за 2 роки, постійно нарощуючи темпи відбудовних
робіт, машинобудівники ввели в дію 25% довоєнних
виробничих потужностей. Тут почали випускати
шахтні машини, ремонтувати паровози. Інший паро
возобудівний завод – Харківський – вже у вересні
1943 р. випустив перший після визволення міста
відремонтований паровоз. У 1943 р. також запрацював
Дніпродзержинський вагонобудівний завод, який вже у
наступному році випустив 50 вузькоколійних платформ
вантажопідйомністю 8,2 т., 10 шістдесятитонних гондол
і 1 бітумний вагон, відремонтував 218 чотиривісних
вагони [4, с. 139–140].
Незважаючи на низький рівень матеріально–
технічного забезпечення, дефіцит необхідних інстру
ментів, часті збої у постачанні електроенергії,
керівництву залізниць вдалося мобілізувати наявні
матеріальні та людські ресурси для виконання
виробничих планів. Уже в 1944 р. в Україні було
відновлено близько 60% загальної кількості зруйнованих
колій. У 1943–1945 рр. залізничники відновили двоко
лійний рух на низці важливих напрямів Південно–
Західної, Південної, Сталінської, Одеської та Львівської
залізниць. На таких залізничних вузлах, як Червоний
Лиман, Дебальцеве, Дарниця, Козятин, Запоріжжя,
Верховцеве проводились роботи не тільки з відбудови,
а й розширення мережі залізничних шляхів сполучення
[4, с. 141]. До осені 1945 р. було забезпечено роботу
80% залізничних колій і відбудовано майже всі депо й
майстерні [8, с. 24].
Основні відновлювальні роботи на залізничному
транспорті в першу чергу проводились на вантажо
напружених лініях, що пов’язували Донбас із
Придніпров’ям, Москвою, Ленінградом, Кавказом,
Лівобережну та Правобережну Україну. На початку
1946 р. довжина залізничної сітки УРСР в її межах
становила 20,3 тис. км або 18% від союзної сітки.
Середня густота залізничних ліній на кожну тисячу кв.
км території республіки перевищила 37 км [1, с. 39].
Колективи заводів залізничного машинобудування
України сумлінно працювали на відбудові своїх
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підприємств. Лише в неробочий час робітниками галузі
було відпрацьовано у 1943 р. – 4,3 тис. людино–днів,
у 1944 р. – 8,2 тис., 1945 р. – 13,3 тис. Відбудовним
процесам на залізничному транспорті також сприяла
реевакуація. З евакуйованих на Урал і до Сибіру
заводів поверталися кадри спеціалістів, устаткування,
інструмент, технічна документація [4, с. 140].
Подальший розвиток залізничної галузі багато
в чому був пов’язаний із виконанням п’ятирічного
планувідбудови УРСР у 1946–1950рр. Зокрема
він передбачав відбудову й розширення існуючої
транспортної сітки, розвиток вузлів і станцій,
будівництво під’їзних колій, підвищення ефективності
рухомого складу, електрифікацію залізничних ліній
та інше. Одним з важливих елементів відбудови
й реконструктивних робіт на залізницях мав
стати розвиток вузлів і станцій. П’ятирічний план
передбачав також піднесення рівня механізації
вантажно–розвантажувальних робіт на залізничному
транспорті до 75% від їхнього загального обсягу,
що б допомогло скоротити простої вагонів під
вантаженням та розвантаженням [1, с. 47–48]. Поряд з
цим передбачалося збільшення парку локомотивів на
залізницях на 6165 паровозів, 555 електровозів, 865
тепловозів, парку вантажних вагонів – на 472 тис. у
двовісному обчисленні [4, с. 142]. Капітальна відбудова
залізниць мала завершитися вже у 1948 р. [1, с. 40].
Широка програма відновлювальних та будівельних
робіт
логічно
вимагала
значного
збільшення
капіталовкладень. Загалом на відбудову й розвиток
залізничного транспорту СРСР було виділено 40,1 млрд.
крб., що становило 16% від усіх капіталовкладень у
народне господарство. У 1946–1950 рр. асигнування
на залізницю були збільшені в 1,8 разів у порівнянні
з воєнним періодом та досягли 5,8 млрд. крб. Лише
Північно–Донецька та Придніпровська залізниці мали
отримати державну допомогу у розмірі 1615 млн.
крб. [9, с. 19], а вартість робіт із відбудови й розвитку
залізниць Південно–Західної округи визначалася в
межах в 2,4 млрд. крб. [1, с. 45].
Під час розподілу одночасних витрат на залізничну
галузь перевага надавалася відновлювальним роботам,
оскільки потрібно було якомога швидше ліквідувати
наслідки воєнних руйнувань. Тому для відновлення
роботи залізниць було витрачено приблизно 2/3 від усіх
асигнувань у галузь. У майбутньому передбачалося
будівництво 7230 км нових і 12500 км других
залізничних колій. Загальна довжина сітки залізничних
колій у 1950 р. повинна була сягнути 123 тис. км
[1, с. 40].
Відповідно до плану відбудови транспортного
комплексу
УРСР
розгорнулось
повномасштабне
залізничне будівництво. Різнобічний характер відбу
довчих робіт вимагав створення спеціалізованих
управлінь та трестів, які б мали координувати
відновлення роботи заводів (УБВЗ), реконструкцію
мостів тощо. При залізничному відомстві були
створені
управління
будівельно–відновлювальних
робіт (УБВР). Крім цього наказом Міністерства шляхів
сполучення у 1947 р. були утворені будівельно–
монтажні контори «Дорбуд» при залізницях. Центральні
майстерні «Дорбуду» повинні були забезпечувати
будівельні ділянки столярними виробами, бетонними,
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залізобетонними та металевими конструкціями, а також
на великих об’єктах виконувати санітарно–технічні та
електромонтажні роботи [10, с. 32–38].
Проте часто за красномовними цифрами прихо
вувалися значні матеріально–технічні й організаційні
труднощі з одного боку та неймовірні потуги
виконавців запланованих робіт із іншого. Така
ситуація зумовлювалася тим, що відбудова народного
господарства в цілому та залізничного транспорту
зокрема відбувалася в умовах повоєнної розрухи.
Відсутність належного матеріального забезпечення
капітального будівництва, яке відчувала країна, і
залучення величезних коштів насамперед на відновлення
залізниць не дозволили у перші післявоєнні роки
розгорнути спорудження нових ліній. Нові залізниці в
основному забезпечували транспортне обслуговування
і створення Каховської, Київської, Кременчуцької
ГЕС, Калуського калійного комбінату, Іллічівського
морського порту й інших підприємств [9, с. 19]. У
цілому перші роки п’ятирічки були для залізничників
особливо важкими. Як відзначалося у наказах наркому
транспортного машинобудування про підсумки роботи
заводів наркомтрасмашу, заводи галузі успішно
виконували лише плани випуску воєнної продукції, але
виявилися «непідготовленими до серійного виробництва
паровозів та вагонів» [4, с. 143].
Значне місце у роботах колійного господарства –
однієї
з
найважливіших
галузей
залізничного
транспорту – займало укладання важкого типу рейок
і щебеневого баласту. Природні ресурси республіки,
багатої на камінь, давали можливість здійснювати заміну
низькоякісного піщаного баласту на щебінь. Відбудова
других колій на залізницях України, враховуючи ступінь
руйнувань, була рівнозначною новому будівництву.
Лише на залізницях Донбасу й Криворіжжя планувалося
спорудити 2813 км других колій [1, с. 46].
Про помітні успіхи у відновленні залізничної галузі
УРСР свідчила експлуатаційна довжина залізниць, яка
досягла довоєнного рівня вже в 1947р. До 1948 р. була
в основному завершена капітальна відбудова залізниць
у Донбасі та Криворіжжі. Одночасно були введені в
експлуатацію на повну потужність магістралі «Донбас–
Центр», «Донбас–Поволжя», «Донбас–Кавказ» . Цього
ж року вдалося відновити рух поїздів на 15 тис. км
залізниць, які зв’язували Придніпров’я і Донбас з
Москвою і Ленінградом, промисловими центрами
й Кавказом та збудувати нові мости через Дніпро
[11, с. 201]. У 1948 р. було виконано значний обсяг
робіт та досягнуто вагомих результатів: відновлено
капітальні мости через Дніпро та інші річки; приведена
до ладу залізнична інфраструктура Донбасу; введено
в дію другі колії між Харковом та Курськом, що
дозволило досягнути довоєнного рівня пропускної
спроможності магістрального напрямку, що з’єднував
Москву з Кавказом та Кримом; завершено відбудову
електрифікованої дільниці Долинцеве–Нікополь на
Придніпровській залізниці та завершено відновлення
залізниць у Донецькому та Криворізькому басейнах і
у напрямку Москви [4, с. 145]. Завдяки таким роботам
протяжність магістральних залізниць уже в 1950 р.
складала 20,2 тис. км, що перевищувало довоєнний
рівень на 0,1 тис. км [9, с. 19]. Було відбудовано
й вантажне господарство, у тому числі вантажно–
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розвантажувальні платформи, складські приміщення,
впорядковано вагове господарство. На великих вузлах
будувалися механізовані склади. Також поширювалась
мала механізація внутрішньоскладських робіт –
самохідні візки, автокари тощо [1, с. 48].
В цілому залізничний вузол за своєю структурою
та розміром нагадував велику корпорацію. Наприклад,
Київський залізничний вузол об’єднував 110 під
приємств, будівництв і заводів та більш як 30 000 робіт
ників і службовців [12, с. 10].
Високий темп відбудовчих робіт підтверджував той
факт, що вже на початку 1948 р. було відновлено 1700
штучних споруд, близько 100 вагоноремонтних пунктів і
вагонних депо, майже 500 стійл паровозного депо. Крім
реконструкції та розвитку депо значна увага приділялась
відновленню об’єктів водопостачання, естакад, пунктів
подачі піску та завершенню будівництва великих
капітальних мостів через Дніпро, Дон, Буг, Сіверський
Донець та Березину. Всього ж у 1946–1950 рр. було
відбудовано 2734 великих мости [12, с. 10].
Важливим напрямом відновлення залізничної
інфраструктури були ремонт і модернізація самого
транспорту. Зусиллями фахівців вдалося капітально
відремонтувати пошкоджені вагони та переробити на
широку колію частину трофейних вагонів. Конструкція
вагонів промислового виробництва була покращена за
міцністю, ємністю, обладнанням зчеплення та галь
мування. Зросла питома вага вагонів із автоматичним
зчепленням та автоматичним гальмуванням. У 1940 р.
такі вагони складали 31,2% та 68,7% від загальної
кількості, в 1950 році – 52% та 80%. Збільшення
поставок та випуску в основному чотирьохвісних
вагонів дало змогу збільшити вантажомісткість вантаж
ного вагонного парку в 1950 р. на 44% у порівнянні з
довоєнним часом. У 1947 році в СРСР був випущений
перший радянський пасажирський цільнометалевий
вагон [4, с. 147].
Широкого розповсюдження набули ініціативи
залізничників щодо зниження простою вагонів і поїздів
на станціях. Наприклад, на Південній залізниці був
застосований метод безвідчіпного розвантаження
вагонів, який дозволив значно скоротити час обробки
поїздів на станціях. На всіх залізничних шляхах УРСР
впроваджувалися нові більш раціональні графіки руху
поїздів [4, с. 147].
Незважаючи на труднощі відбудовного періоду,
у 1946 р. всі паровозо– і вагонобудівні заводи
України приступили до серійного випуску паровозів
і вагонів [11, с. 143]. У цьому ж році транспортне
машинобудування випустило в 30 раз більше
вантажних вагонів і магістральних паровозів ніж у
попередньому. Локомотивний парк залізниць країни
поповнився новими товарними паровозами серії «Л»,
тепловозами ТЕ–1 і ТЕ–2. Вагонний парк у певній мірі
був оновлений за рахунок удосконалених товарних
вагонів [11, с. 201]. Вже у 1948 р. Дніпродзержинський
та Крюківський вагонобудівні заводи, випустивши 10,7
тис. вагонів, досягли довоєнного рівня виробництва
(1940 р. – 10,3 тис.), а в наступні роки п’ятирічки значно
перевершили його. У 1950 р. 65% вагонного парку було
обладнано автозчепленням (39% у 1940 р.) та 83% –
автоматичними гальмами (69% у 1940 р.) [4, с. 144–148].
Всього до 1950 р. заводи УРСР дали залізничному
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транспорту 1 тис. нових паровозів і тепловозів і
55 тис. (38% від кількості в СРСР) вагонів [1, с. 46].
Найбільшим у республіці щодо випуску вантажних
магістральних тепловозів став Харківський завод
транспортного машинобудування ім. В. Малишева, який
за роки четвертої п’ятирічки випустив 347 тепловозів
[4, с. 143].
Відмінною рисою відбудовчого періоду були також
високі темпи розвитку нових, прогресивних технічних
засобів. Виробництво паровозів за абсолютними
показниками в 1950 р. перевищило рівень 1940 року на
7%, виробництво електровозів – більш, ніж в 10 раз, а
магістральних тепловозів – у 25 разів. Суттєвий приріст
пропускної можливості ліній було досягнуто за рахунок
їхнього переобладнання на автоматичне блокування з
одночасним застосуванням диспетчерської централізації.
Значно зміцніло господарство сигналізації та зв’язку,
відбудова якого завершилася вже в 1946–1947 рр.
[4, с. 146].
Загалом процес повоєнної відбудови народного
господарства та залізничного транспорту зокрема
проходив у складних умовах, викликаних наслідками
війни. Така ситуація була пов’язана з недостатньою
будівельною
базою
та
матеріально–технічним
забезпеченням, відвертими прорахунками керівництва
галузі. Важко й повільно відбудовувалися цехи й
нарощувались потужності для виробництва рухомого
складу залізниць, не вистачало комплексного устат
кування. Унаслідок проблем, пов’язаних зі зношеністю
шляхового господарства, недостачею рухомого складу
й палива, робота транспортної мережі в перші повоєнні
роки відставала від потреб країни у перевезеннях та
стримувала відбудовні роботи в народному господарстві.
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Просторово–часові виміри повсякдення
педінститутів УРСР доби «відлиги»
(1953–1964 роки) (Ч.4)
Ілюструються проблеми професійного життя освітян УРСР які виносила
на загал профільна преса періоду десталінізації (1953–1964 рр.). Застосування
методу контент–аналізу дозволило проілюструвати тлумачення викладачами
вишів змістового наповнення власного робочого часу; виявити реальне та
бажане в улаштуванні робочого простору, порівняти оцінювання якості
навчально–виховного процесу, ставлення до організації контролю роботи
вишів з боку центральних органів влади, а також змалювати образ студента–
заочника в уявленні педагогів.
Ключові слова: повсякдення, вища педагогічна школа, десталінізація,
робочий час, обладнання, заочна освіта.
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Згадаємо іншу сторону неякісної підготовки
учителів у наявному освітньому просторі педагогічного
вишу – власне студентське небажання і неспроможність
осягнути освітній матеріал. Першою критикою
студентів–нездар була стаття про студентку Львівського
ДПІ Ніну Л. у червні 1953 р. Дівчина, за визнанням
її викладачів, 4 роки списувала на іспитах, проте це
сходило ї з рук. І нарешті студентку не допустили
до державних іспитів, бо вона все–таки попалася на
нечесній грі. Здавалося, мораль публікації мала бути
простою: засудити брехливих студентів та показати,
що якість освіти залежить і від якості індивідуального
ставлення до процесу. Проте, це не був би Радянський
Союз. У підсумку засудили студентський колектив, який
не вплинув на Ніну позитивно [1].
Преса сім років мовчала про роль молоді у якості
власної освіти. Лише з 1960–х дописувачі стали з
новою силою наголошувати на тому, що не лише
викладачі педінститутів, але й самі вихованці причетні
до високих показників в освітньому процесі. У лютому
1960 р. почала пропагуватися практика соціалістичного
змагання між факультетами та інститутами. Приводом
стало обговорення матеріалів ХХІ з’їзду КПРС. У
Київському ДПІ їх, безумовно, одноголосно підтримали.
Відмінниця навчання Тамара Павличенко до того ж
зауважила: «Рішення з’їзду зобов’язує нас, радянських
студентів, викладачів, підвищувати свій політичний і
культурний рівень. Ми викликаємо на соціалістичне
змагання студентів факультету німецької мови, це
допоможе нам значно поліпшити якість навчання й
зміцнити свідому дисципліну» [2]. Така форма роботи
були властива багатьом вишам до кінця десталінізації.
Проте, у пресі про її успіхи не буде більше ні слова.
Натомість нагадали про чергову реформу в освіті
галузі – позачерговий вступ абітурієнтів з виробництва.
У ці дні реформатори були переконані у вищості
студентів з робітничим стажем над тими, хто ніколи
на стояв за верстатом. Таку ж упевненість треба було
виховати в головах широкого загалу. У червні 1960 р.
зразком став Сталінський ДПІ, провели успішну літню
сесію виробничників. Кореспондент наголошував
на високому рівні підготовки таких студентів, серед
яких були учасники війни та демобілізовані. Чи
не найкращим прикладом визнавався колишній
кріпильник шахти №1 тресту «Червоноармійськвугілля»
В. Трощенко [3]. Таке захоплення студентами–
виробничниками скоро стухне, як показали наші
попередні дослідження. Але преса так і не згадала
про всі негаразди, пов’язані з поєднання педагогіки та
промисловості, про які освітяни воліли говорити вголос
на партійних зборах інститутів.
У березні 1961 до питання якісної підготовки молоді
прив’язали проблему профілізації педагогічних вишів.
Кореспондент Б. Хандрос у своїй публікації майже
риторично запитував читачів, чим відрізняються один
від одного 8педагогічні виші України окрім назви міст.
Вони мали у структурі ті ж обов’язкові факультети, хоча
умови навчання та традиції й були різними. Головною
тезою була необхідність кожному педагогічного вишу
мати свій головний напрям. Що мусило стимулювати
молодь до глибшого опанування предметів. Як приклад
кореспондент наводив лекцію з історії західної
літератури на ІІ курсі Черкаського ДПІ. Присутні не
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почули жодної живої думки, а в очах студентів була
лише байдужість і нудьга.
Поруч із питанням зацікавлення навчанням були
й запити щодо якості мовної підготовки молоді.
На зауваження кореспондента з приводу власної
неграмотності, один зі студентів фізмату Черкаського
ДПІ зауважив: «Брось. У нас на факультеті, щитай,
усе так розговаривають». Прикметно, що поруч із
цим прикладом демонструвалися й активні поборники
чистоти мови, як Влад, студент–філолог того ж вишу. На
зауваження свого неграмотного друга він реагував: «Як
так можна? А це без 5 хвилин учитель. У хорі співає, а
мову рідну калічить!» [4].
Проблема неякісного навчання ставала також
наслідком
перевантаження
студентів
кількістю
навчальних предметів. Студенти Черкас, наприклад, не
встигали перечитувати оригінали програмних творів
з курсів вітчизняної та зарубіжної літератури. Тому
проходили ці курси, як порівняв Б. Хандрос, вивчаючи
«літературу без літератури». Уже згадуваний нами
студент–філолог Влад з Черкаського ДПІ познайомився
«Гобсеком» та іншими творами класичної літератури
лише на сторінках конспектів: «На перших кусах не
до читання було. Вічний цейтнот. І доби не вистачало.
Зате все докладно конспектуємо. Зміст твору, ідею. По
конспекту і згадуємо». Наслідком навчання за переказом
ставали такі діалоги, які демонстрували інтелектуальну
обмеженість молоді:
– Чи подобається Вам Бальзак? – запитував
кореспондент студента у коридорі Черкаського педа
гогічного.
– Авжеж, його Маркс любив. Знаю роман, ну, як
його… «Земля».
– «Земля»? То ж твір Золя!
– Так, так. Золя. То я переплутав. Вони у мене в
конспекті поруч. Бальзак і Золя [4].
Не дивно, що у серпні 1963 р. освітяни критикували
прояви наслідків такої неповноцінної освіти, що стали
негативно проявлятися під час державної атестації
студентів. Педагогам набриднули сухі безбарвні
«відповіді–близнюки», завчені по їхнім же конспектам.
Через те, що багато викладачів чудово розуміли,
що якість відповідей студентів була пов’язана з
недосконалістю навчального процесу, студентів часто
відпускали з іспитів без додаткових запитань. Проте,
в кінці «відлиги» така недосконала форма перевірки
рівня знання аж занадто кидала в очі. Тому дописувачі
до «Радянської освіти» вимагали увести у педагогічних
вишах обов’язкове правило задавати питання під час
іспитів, як це було звично у вузах РСФСРР. Усіх, хто був
проти, намагалися переконати, що це була «не фатальна
процедура для студентів», а корисна для активізації
їхнього потягу до читання нового. Виявлялося, що
у 1963 р. лише 1 з 92 студентів Київського ДПІ зміг
застосувати літературний приклад з «Піднятої цілини»
М. Шолохова, даючи відповідь на запитання про
колективізацію, і лише 2 студенти навели цитати з
«Педагогічної поеми» А. Макаренка на екзамені з
педагогіки [5].
В останній рік «відлиги» педагоги Вінницького ДПІ
заговорили про необхідність змінити форму контролю
знань студентів, бо стара вже не дозволяла перевірити
якість
підготовки.
Викладачі
зауважували,
що
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контрольні роботи як форма перевірки знання відживали
себе, бо вже давно не мали самостійного характеру [6].
Самі ж студенти теж не обходили питання контролю.
Правда, вони скаржилися, що після невисоких оцінок
групи на сесії чули лише докір агітаторів на засіданнях
парткому, а й більше нічого. Виявлялося, що якість
навчання цікавила їхніх наставників лише у межах
статистичної похибки для звітів [7].
У просторі вищого навчального закладу не можна
жити, не замислюючись про питання контролю за
власною діяльністю. І якщо студенти звикли до таких
форм цього процесу як сесії та практичні заняття,
викладацький склад жив в інших реалія перевірок.
У січні 1953 р. на сторінках освітянської преси
з’явилася стаття на передовиці, у якій піддавалося
критиці ставлення педагогів до вказівок та контролю
з Міністерства освіти. Преса засуджувала працівників
шкіл та вишів за те, що вони зводили свою роль до
простих виконавців розпоряджень згори. Ініціатива
через це занепала, і багато працівників освітянської
ниви працювали монотонно, очікуючи вичерпних і
детальних вказівок про заходи поліпшення навчання.
Такий стиль роботи засуджувався як безініціативний та
формальний [8].
Студенти–заочники завжди позиціонувалися як рів
ними молоді і стаціонару. Проте, їхні умови просторово–
часового існування у педінститутах різнилися від тих,
у яких існували їхні колеги, які безвиїзно навчалися у
вишах. Для початку з’ясуємо, чи відрізнялося ставлення
педагогів до студентів заочного відділу. У січні 1957 р.
на сторінках «Радянської освіти» вийшла замітка
про Сумський ДПІ. Викладачі вишу зауважували,
що часто на заочні відділи потрапляли люди, які
не мали відношення до педагогічної роботи. Серед
таких «освітніх зайдів» були студенти, які працювали
в редакціях журналів, у відділеннях банку або в
галузі медицини. Педагоги Сум визнавали, що могли
мати місце окремі випадки, коли в процесі трудової
діяльності людина відкривала в собі здібності з тієї
чи іншої галузі знань. Проте, дивлячись на ситуацію
в освіті доби десталінізації, мова йшла про наявність
великої кількості випадкових людей у педагогічних
інститутах, відірваних від педагогічної діяльності. На
фізматі, за спостереженнями викладачів, було безліч
навіть тих, хто слабо орієнтувався в математиці [9].
Ставлення до студента–заочника намагалися пере
ломити через формування його позитивного образу. У
квітні 1961 р. газета позиціонувала його як невгамовний
трудівник, який приїхав на місяць–півтора до вишу і
по 10–12 годин просиджував у кабінетах і лекторіях,
аби отримати знання. Черкаські освітяни навіть
захоплювалися працелюбністю студентів заочного
відділу, які в гуртожитку навіть в години відпочинку не
припиняли роботи над собою [10].
На противагу цьому критикували дещо зверхнє
ставлення педагогів до таких людей. Негативним
прикладом виступив Луцький ДПІ. Кореспонденти
зауважували, що педагоги закладу дивилися на
студентів–заочників як на бідних родичів, бо головною
фігурою у закладі залишався студент стаціонару.
Методист заочного відділу В. Потапчук взагалі характе
ризувався студентами як «зарозумілий юнак». Вони
зауважували, що той зневажав студентів–заочників,
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міг літній вчительці сказати: «Ви – безсовісна жінка!
Забирайтесь геть!». Так само холодно читали лекції
заочникам й окремі професори. Тому молодь навмисне
прогулювала їхні семінари, бо, на їхню думку, такі
пари не приносили користі. Зразком байдужості
був викладач історії Д. А. Огарін, який за 2 години
семінару вислуховував всього трьох студентів, а
його лекції були голосним читання з конспекту, не
пов’язаним із сучасністю. Свого викладача студенти
називали бездушним спостерігачем, який на парах
їхніх парах навіть не хотів працювати з наявним на
кафедрі унаочненням – картою СРСР, таблицями
виконання першої п’ятирічки, на пальцях пояснюючи всі
економічні плани [11].
Окрім
зверхнього
викладацького
ставлення,
заочники стикалися й з іншими труднощами. У липні
1953 р. уперше за роки десталінізації загадали про
те, що нормальному навчанню заочників заважала
відсутність належних побутових умов. Студенти
Ворошиловградського ДПІ скаржилися не лише на
матеріальну сторону життя. Вони зауважували, що
у виші не піклувалися про задоволення культурних
запитів заочників: освітяни не розробили план
культосвітньої роботи під час сесії, а також не
влаштовували культпоходи, концерти та просвітницькі
лекції [12]. У згадуваному вище Луцькому ДПІ у січні
1959 р. самі студенти нарікали, що їх не забезпечують
навіть тимчасовим житлом, хоча для цього були всі
необхідні передумови. Студентів стаціонару на Волині
відправили на зимові канікули, звільнивши 300 місць
в гуртожитку. Проте заочників туди не пустили, тому
приїжджим довелося жити «на кутках». Окрім цього
здобувачі освітнього ступеня скаржилися на погане
обслуговування в їдальні та буфетах вишу [11].
Забезпечення студента–заочника підручниками нічим
не відрізнялося від стаціонару – книг просто не існувало
у потрібній кількості. Так, у грудні 1953 р. 3 тис. 848
студенти заочного відділу Харківського ДПІ придбавали
власні книги в кіосках педінститут та за передоплатою
«Книга поштою» [13]. Проте, іноді й купити навчальну
книгу було неможливо. Під час зимової сесії 1955 р.
ніжинські заочники просто не знаходили потрібні
підручники в Ніжинському відділенні Чернігівського
культторгу [14]. Проблеми з книгами не розв’язувалися
десятиліттями. В Луганському педінституті навіть у
січні 1964 р. заочник не міг взяти додому підручник з
інститутської бібліотеки через розпорядження дирекції,
а купити власні примірники студенти не мали де.
Тому й скаржилися, що викладачі вимагали знання
матеріалу, проте молодь не мала з чого підготуватися
до заліків та іспитів [15]. Напевне, тому так радісно
вітали запровадження телеуроків у Київському ДПІ у
січні 19*63 р. Заочники одразу назвали це справжнім
подарунком для себе, бо відтоді столичні студенти могли
отримувати матеріал на будь–які теми [16].
Проблеми, які мали стаціонарні відділи із
матеріальним
забезпеченням
практичних
курсів,
заочники відчували вдвічі яскравіше. Це не могло не
відбитися на якості оволодіння знанням. Наприклад,
на зимовій сесії 1954 р. виявили, що з 38 студентів
заочного відділу Черкаського ДПІ лише 2 змогли
зробити опудала птахів і ссавців та виготовити заливні
препарати. І тут винними були не лише виші, які не
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мали матеріалів для експериментів. Студент–заочник ще
працюючи у школі у міжсесійний період так само був у
скруті – школи й поготів не володіли усім необхідним
для набуття практичних навичок обладнанням [17].
Враховуючи такий жалюгідний стан заочної
освіти, влада все ж повернулася обличчям до відділів,
створених, аби допомогти країні швидше просвітити
широкі маси трудящих, не відриваючи їх від вироб
ництва надовго.
Уже у січні 1957 р. преса ніби звітувала про
покращення навчального простору заочника в УРСР.
прикладом був фізмат Сумського ДПІ. Завідувач кафедри
вищої та елементарної математики водив кореспондентів
по приміщенням, спеціально відведеним для проведення
практикумів заочників. Там були окремі робочі місця у
виробничих майстернях, тут же проводили виставки
кращих наочних посібників, зроблених заочниками
під час сесій [18]. У серпні 1960 р. схожими успіхами
хвалився колектив Мелітопольського ДПІ. У здобутки
викладачів зараховувалася чітка організація сесії та
практичних занять за стабільним розкладом. Для
студентів спеціально підготували агробіостанцію, лабо
раторії, читальну залу та бібліотеки. Для підвищення
якості викладання до молоді був запрошений лектор з
Дніпропетровського університету Н. Гришко. Також для
майбутніх учителів організували екскурсію до Кам’яної
Могилу, а також провели польову практику по пішому
маршрут у 120 км для вивчення рельєфу і геологічної
будови Приазов’я [19].
Такі зрушення, вочевидь, стали можливими після
того, як влада звернула увагу на стан заочної освіти
на початку 1960–х. Так, постанови Ради Міністрів
СРСР про пільги для студентів вечірніх та заочних
вузів та учнів вечірніх і заочних середніх спеціальних
навчальних закладів зобов’язувала виші створити
нормальні умови для навчання заочників. Осібне
місце відвели організації роботи учителя–заочника.
Директорам шкіл забороняли навантажувати своїх
студентів уроками у дві зміни. Проте, як зазначали
викладачі Уманського ДПІ у березні 1960 р., на місцях
цього розпорядження не виконували. Таким чином
учитель, який вирішив все ж здобути вищу освіту,
опинявся у лещатах. З одного боку тиснула школа з
уроками, з іншого – виш, який також перевантажував
молодь. Наприклад, в Умані 1960 р. сесія була
дійсно виснажливою. Студенти мали щоденно 8
годин навчання, плюс 6–8 екзаменів та заліків. Часто
восьмигодинний робочий день в інституті навмисне
перетворювали на 12–годинний, щоб вивільнити час
для проведення іспитів у стислі строки сесії. Питання
якості засвоєння знання в таких умова, здається,
нікого не цікавило. Уманці відверто говорили, що
назріла необхідність зменшити кількість заліків.
Наприклад, замість 2 іспитів та 2 контрольних роботи
з історії КПРС та замість стількох же з політекономії
рекомендували залишити лише 2 заліки. А якість знання
перевіряти через заслуховування звітів заочників на
кафедрах шкіл та через інформування педінститутами
шкіл та райвно про навчання учителів–заочників [20].
Такі зауваження були цілком слушними, бо у вишах
УРСР останній рік «відлиги» заочні відділи випускали
більше студентів, ніж стаціонар. Тому у Житомирському
ДПІ у серпні 1964 р. так само переймалися якістю
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перевірки набутого знання і рекомендували усі заліки
заочниками складати очно [21]. Як бачимо, світ
студента–заочника не був кращим від того, у якому
жила молодь стаціонару. У питаннях ставлення вони
навіть програвали своїм колегам. Докладніше про реалії
заочної освіти учителів та повсякдення студентів–
заочників дивіться у наших попередніх розвідках
[22–24].
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Space time dimensions of the daily life of the pedagogical institutes
of the UkrSSR of the «thaw» period (1953–1964) (Part 4)
The article illustrates what problems of the professional life of teachers of
the UkrSSR were covered by the profile press of the period of de–Stalinization
(1953–1964). Application of the method of content analysis allowed to illustrate the
university teachers’ interpretation of substantive content of their own working time; to
identify the actual and the desired equipping of the workspace, to compare the assess
to the quality of the educational process, the attitude towards the organization of the
control over the work of high schools from the side of the central government, as well
as to describe the way of representation of part–time students in the worldview of the
teachers.
Keywords: everyday life, the higher pedagogical school, de–Stalinization, time,
equipment, distance education.
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Військово–політичні відносини
Великої Британії та СРСР у кінці 1970–х –
першій половині 80–х рр. ХХ століття
Досліджено основні напрямки, проблеми та здобутки британсько–
радянських військово–політичних зв’язків у кінці 70–х – у першій половині
1980–х рр. Констатовано нестабільність відносин Великої Британії та СРСР
у цей період із огляду на агресію Радянського Союзу стосовно Афганістану
та грубе втручання СРСР у внутрішньополітичні процеси в Польщі, що
зумовило згортання британсько–радянських відносин. Відзначено, що розуміння
Сполученим Королівством необхідності розв’язання гострих міжнародних
конфліктів та уникнення ядерної війни, сприяло пошуку британським
керівництвом шляхів налагодження двосторонніх відносин. Автором
наголошено, що результатом такої політики стало проведення низки зустрічей
керівників Великої Британії та СРСР, що дало змогу визначити пріоритетні
шляхи співпраці між країнами: роззброєння, знищення ядерної зброї, уникнення
гонки озброєнь, забезпечення балансу сил між державами ОВД та НАТО.
Ключові слова: військово–політичний, відносини, Велика Британія, СРСР.

Проблема двосторонніх відносин Великої Британії
та Радянського Союзу в кінці 70–х – у першій
половині 1980–х рр. є цікавою та актуальною темою
для дослідження в умовах сьогодення. Оскільки,
військовий аспект у політичному розвитку країн світу
впродовж багатьох тисячоліть посідав вагоме місце,
що простежується й нині з претензією на проекцію в
майбутньому.
Враховуючи недостатнє вивчення проблематики
британсько–радянських відносин 1970–1980–х рр.
у вітчизняній та зарубіжній історіографіях, варто
констатувати значний інтерес до визначеної теми
британського науковця К. Кібла, який здійснив значний
внесок у дослідження проблеми витоків співпраці між
керівництвом Сполученого Королівства та СРСР. Серед
радянських дослідників варто назвати І. Щелокову,
Г. Колосова, А. Шеіна та В. Трухановського, у працях
яких значною мірою розкрито проблему наявності
«радянської загрози» для Великої Британії та пошук
британським
керівництвом
шляхів
вирішення
цього питання. У російській історіографії проблемі
британсько–радянських військово–політичних відносин,
як найбільш пріоритетної галузі двосторонніх зв’язків,
присвячені праці О. Золіної. Незважаючи на те, що
проблема британсько–радянських відносин 70–80–х рр.
ХХ століття не була предметом окремого дослідження
науковців України, першопочатки її вивчення були
покладені О. Черевко.
Варто наголосити на тому, що джерельною
базою даного дослідження стали матеріали архіву
Фонду М. Тетчер, мемуарна література та програмні
документи Консервативної партії Великої Британії. Саме
малодослідженість означеної проблеми у наукових колах
не лише України, а й світу, обумовила необхідність
ґрунтовного її вивчення.
Відносини Великої Британії із СРСР у 70–х роках
ХХ століття формувались під впливом низки факторів.
Сполучене Королівство та Радянський Союз належали
до
протилежних
соціально–економічних
систем,
були членами конкуруючих військово–політичних
організацій – НАТО та Організації Варшавського
Договору (ОВД). Ці чинники зумовлювали протиріччя
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у відносинах двох країн [3, c. 11]. Водночас існували
об’єктивні передумови для розвитку співробітництва
між ними в різних галузях. Велика Британія та СРСР
були зацікавлені в тому, щоб уникнути розв’язання
ядерної війни в Європі та в усьому світі, шукаючи,
таким чином, вирішення гострих міжнародних проблем
мирним шляхом [10, p. 12].
Здобувши 3 травня 1979 р. перемогу на
парламентських виборах та ставши прем’єр–міністром
Великої Британії, М. Тетчер, виступаючи із промовою
у Палаті громад британського парламенту, звернула
увагу на низку протиріч у зовнішньополітичному курсі
консерваторів [17]. З одного боку, уряд М. Тетчер
зобов’язувався досягти поліпшення відносин між
Сходом і Заходом, зокрема з СРСР, підтримавши
радянсько–американський договір про обмеження
стратегічних озброєнь (ОСО–2, підписаний Генеральним
секретарем ЦК КПРС Л. Брєжнєвим (1966–1982 рр.),
та США, а з іншого – консерватори, наголошуючи
на необхідності боротьби із «радянською військовою
загрозою», планували підвищення військових витрат,
модернізації британських ядерних сил [8, c. 133].
У Великій Британії під час виборчої кампанії
1979 р. консервативна партія на чолі з М. Тетчер
оголосила про прагнення зайняти позицію активної
протидії Радянському Союзу. У програмному документі
консерваторів наголошувалось, що загроза походила з
боку СРСР: «протягом останніх п’яти років військова
загроза Заходу стрімко зросла у зв’язку з тим, що
комуністичний блок встановив фактичну рівність у
стратегічному ядерному озброєнні та істотну перевагу у
звичайному (малася на увазі вогнепальна, ракетна зброя
та ін.)» [9].
Загалом, до кінця 1979 року британсько–радянські
відносини
залишалися
зовнішньо
коректними.
Британський уряд М. Тетчер відновив відхилене у
1978 р. запрошення Генеральному секретарю ЦК КПРС
Л. І. Брєжнєву відвідати Велику Британію з офіційним
візитом та прийняв запрошення міністра закордонних
справ СРСР А. А. Громика (1957–1985 рр.) про візит у
відповідь.
У свою чергу М. Тетчер, прямуючи до Токіо на
нараду «великої сімки» (жовтень 1979 р.), відвідала
Москву. Такі дії британського прем’єра засвідчили
серйозність її намірів стосовно підтримання ділових
відносин із Радянським Союзом. Однак, починаючи
з другої половини 1979 р. відбувся поворот у світі до
нової Холодної війни.
Виступаючи на конференції консервативної партії
у м. Блекпулі 12 жовтня 1979 р., британський прем’єр
заявляла, що «небезпека війни зараз більша, ніж
будь–коли з 1945 року. Завжди є загроза зі сторони
Радянського Союзу. Вона постійно зростає» [8, c. 133].
З огляду на це, М. Тетчер у промові в м. Люксембурзі
в жовтні 1979 р. закликала країни НАТО прийняти на
своїй території американські ракети «Першинг–2» та
крилаті ракети, здатні, на її думку, «завдати радянському
народові такої ж колосальної шкоди, яку СРСР поніс у
роки Другої світової війни» [16].
Підтримуючи курс Вашингтона на посилення гонки
озброєнь і зміну балансу сил в Європі, М. Тетчер
у жовтні – листопаді 1979 р. відкрито виступила із
закликами «вести розмову з СРСР із позиції сили»
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[15]. Значно посилило антирадянську спрямованість
дій М. Тетчер вторгнення 25 грудня 1979 р. радянських
військ до Афганістану. Після цього британський уряд
відкликав свого посла з Кабулу, розірвавши усі зв’язки
з Афганістаном. Уряд Британії кваліфікував акт СРСР як
агресію, а зовнішню політику СРСР як агресивну, таку,
що загрожує інтересам усіх народів. 29 грудня 1979 р.
М. Тетчер відправила протест радянському керівництву
з приводу афганської акції, а через день заявила про
необхідність перегляду «всього комплексу відносин із
СРСР» [13].
У січні 1980 р. британський уряд почав проводити
в односторонньому порядку заходи, спрямовані на згор
тання британсько–радянських відносин. У галузі полі
тичних відносин урядом М. Тетчер було призупинено
обміни візитами з СРСР, тобто анульовано запрошення
радянського керівника і міністра закордонних справ;
скасовано раніше заплановані двосторонні зустрічі;
жорстко регламентовано контакти співробітників
британських державних установ та відомств із радян
ськими представництвами [8, c. 133].
Як результат подій у Афганістані, британським
урядом було заявлено про «бойкот» Олімпійських ігор
1980 р. у Москві [11]. Першим значним кроком до
протидії радянському супернику було удосконалення на
початку 1980–х рр. британської програми «Шевалін»
(діючої у 1973–1982 рр.), покликаної сприяти проник
ненню британських ракет через радянську оборону.
Згідно цієї програми, ракети мали змогу змінювати
курс польоту, кут входження в атмосферу, збільшувати
швидкість зниження з метою введення в оману проти
ракетних систем противника. Кількість боєголовок на
кожній ракеті було збільшено вдвічі (з трьох до шести).
Саме цей факт суттєво змінив баланс ядерних сил в
Європі, що в свою чергу чинило негативний вплив на
переговори з приводу зменшення ядерного протистояння
на цій території [5, c. 139]. «Програма «Шевалін» мала
забезпечити ефективність британському ядерному
підводному флоту, озброєному удосконаленими раке
тами «Поларіс» до початку 1990–х рр., доки їх буде
замінено американськими ракетами «Трайдент–1» або
«Трайдент–2» [19, р. 180–185].
Загострення
британсько–радянських
відносин
зумовило зміцнення Збройних сил Великої Британії.
Витрати на оборону у 80–ті роки зростали швидкими
темпами: «уряд консерваторів за роки свого правління
зумів збільшити ці витрати з більш як 8 млрд. ф. ст. у
1979/80 фін. р. до 19,2 млрд. у 1988/89 фін. р.» [12].
Влітку 1982 р. уряд Великої Британії виніс на
обговорення парламенту Білу книгу з питань оборони
на 1982–1983 фінансовий рік. У цьому документі
простежувався курс на посилення гонки озброєнь
та загострення конфронтації між Сходом і Заходом.
Згідно матеріалів, загальна сума військових витрат
на цей рік становила 14,534 млрд. ф. ст. – практично
на 13% більше, ніж минулого року [7, c. 36]. Значна
частина цих асигнувань призначалась для розширення
та модернізації ядерного потенціалу, в першу чергу на
підготовку оснащення стратегічного підводного флоту
Великої Британії американськими ядерними ракетами
«Трайдент–2».
Політика Великої Британії щодо СРСР була
незмінною до 1983 року, коли вперше у верхніх
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ешелонах влади Британського Королівства почала
обговорюватись можливість певних змін у ставленні
до Радянського Союзу. Конференція консервативної
партії в м. Скарборо восени 1983 р. засвідчила зміну у
ставленні британського прем’єра до Радянського Союзу.
М. Тетчер відзначала: «Що б ми не думали з приводу
Радянського Союзу, радянський комунізм уже винайдено
і назад дороги немає. …Ми маємо бути готовими до
розмови з радянськими керівниками» [2, c. 118]. Часті
та продуктивні зустрічі М. Тетчер із Головою Комісії
із закордонних справ Ради Союзу Верховної Ради
СРСР, а з 1985 р. – Генеральним Секретарем ЦК КПРС
М. Горбачовим – засвідчили початок порозуміння між
обома лідерами.
Проблема розміщення на території Великої Британії
американських ракет стала предметом переговорів між
членом Політбюро ЦК КПРС, першим заступником
Голови Ради Міністрів СРСР, міністром закордонних
справ СРСР А. А. Громико та міністром закордонних
справ і у справах Співдружності Британії Дж. Хау,
який відвідав Радянський Союз на початку липня
1984 р. А. Громико відзначав, що «розміщення у
Західній Європі нових американських ядерних ракет,
відповідальність за яке мав і уряд Великої Британії,
зумовило зростання військової загрози. Вживання
заходів із метою виведення вже розміщених ракет буде
формувати основу для відновлення переговорів стосовно
ядерних озброєнь» [19, р. 200]. Однак, консервативний
уряд М. Тетчер не бажав визнавати необхідність
прийняття конкретних заходів стосовно обмеження
та скорочення озброєнь. Водночас глава британського
уряду вбачала «завдання ядерної зброї у стримуванні
війни, а не веденні її» [18, p. 466].
У цей час і Радянський Союз посилював свій
ядерний потенціал. На початку 1980–х рр. у СРСР
було розпочато розробку ядерної субмарини «Тайфун»,
яка за своєю тоннажністю (25–30 тис. тонн) значно
переважала американську субмарину «Трайдент» (18,7
тис. тонн) [19, p. 262]. Водночас великий резонанс у
світі спричинило прийняття Радянським Союзом на
озброєння ракет – СС–20 [6, c. 325], які за словами
Міністра Оборони США Гарольда Брауна були «більш
керованими та точними» [19, p. 262].
Досліджуючи
роль
«ядерної
проблеми»
у
британсько–радянських відносинах, варто, водночас,
розглядати політику США стосовно цієї проблеми.
Адже вона була безпосередньо пов’язаною із політикою
Великої Британії та Радянського Союзу. Свідченням
цьому є зустріч прем’єр–міністра Великої Британії
М. Тетчер та Президента Сполучених Штатів Америки
Р. Рейгана 22 грудня 1984 р. у заміській резиденції
президента США Кемп Девіді [14]. Одним із
ключових аспектів перемовин британського прем’єра з
президентом Р. Рейганом та членами його Адміністрації
була ядерна проблема, а саме дискусія навколо
американської
програми
Стратегічної
Оборонної
Ініціативи (СОІ). Незважаючи на те, що Радянський
Союз не брав участі у Кемп Девідських перемовинах,
питання ядерного озброєння вирішувались Лондоном
та Вашингтоном, враховуючи точку зору СРСР на цю
проблему.
М. Тетчер відзначала у своїх мемуарах: «Я приїхала
до Кемп Девіду з метою підсумувати попередні
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переговори із М. Горбачовим» [18, p. 466]. Нагадаємо,
що 15 грудня 1984 р. парламентська делегація СРСР на
чолі із членом Політбюро ЦК КПРС, Головою Комісії
із закордонних справ Ради Союзу Верховної Ради СРСР
М. Горбачовим прибула до Лондона. У своїй промові
перед членами британського парламенту він відзначав:
«ядерний вік диктує необхідність «нового політичного
мислення»; …ми готові до обмеження та скорочення
озброєнь, передусім ядерних» [1, c. 257].
Мета ж президента Р. Рейгана полягала, згідно
його заяв, у досягненні повного звільнення світу від
ядерної зброї. Ще у своїй знаменитій промові про
«імперію зла» від 8 березня 1983 р. Р. Рейган відзначав:
«Ми домовляємося про реальні скорочення всесвітніх
ядерних арсеналів та повне їх знищення» [4]. Проте
зрозуміло, що такі плани керманича США були
розраховані на тривалу перспективу.
Американський президент також у своїй промові
відзначав, що США не шукають переваги, але і не
дадуть досягти її СРСР. На думку Р. Рейгана, «доки вони
[комуністи – В. С.] проповідують всемогутність держави
та її перевагу над особистістю, доки вони вірять у
власну майбутню перевагу над усіма народами Землі,
вони – центр зла у сучасному світі» [4].
Під час цих переговорів М. Тетчер наголосила
на необхідності досягнення військового балансу, що
гарантує безпеку Великій Британії, а не переваги одних
держав або блоків над іншими. Вона також відзначала,
що «уникнення конфлікту – наш громадянський
обов’язок. Ми на Заході, включаючи Сполучені
Штати, визнаємо, що лише це може бути реальною
гарантією цілковитого військового балансу» між двома
конкуруючими блоками – НАТО та Організацією
Варшавського Договору (ОВД) [14].
Присутній на переговорах у Кемп Девіді
Державний секретар США Дж. Шульц наголосив на
відсутності балансу сил станом на 1984 р. між НАТО
та ОВД, оскільки, на його думку, Радянський Союз
мав набагато більше наступальних ядерних систем, що
передбачалося Угодою про обмеження стратегічних
озброєнь (ОСО–1) та Договором про обмеження систем
протиракетної оборони (ПРО) від 26 травня 1972 р.,
ніж США, призначених для боротьби зі стратегічними
балістичними ракетами [19, p. 264–266].
Це викликало занепокоєння і М. Тетчер стосовно
того, що програма СОІ могла стимулювати Радянський
Союз до посилення свого військового потенціалу, що, в
свою чергу, зумовило б нове коло гонки озброєнь між
двома військово–політичними блоками [14]. На жаль,
дискусії у Кемп Девіді не набули практичного втілення
в політиці очільників США, Великої Британії та СРСР.
Підводячи підсумки, варто відзначити, що співпраця
Великої Британії та СРСР у кінці 70–х – першій
половині 80–х рр. ХХ ст. була доволі нестабільною
з огляду на агресію Радянського Союзу стосовно
Афганістану, що, в результаті, зумовило згортання
британсько–радянських відносин. Однак, розуміння
Сполученим Королівством необхідності уникнення
розв’язання ядерної війни в Європі та гострих
міжнародних конфліктів, сприяло пошуку британським
керівництвом шляхів налагодження двосторонніх
відносин. Результатом такої політики стало проведення
низки зустрічей керівних осіб Великої Британії
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та СРСР, які заклали фундамент конструктивного
британсько–радянського співробітництва середини –
другої половини 1980–х рр. Вони дали змогу не лише
ближче познайомитися керманичам обох держав, але
й визначили пріоритетні шляхи співпраці обох країн:
роззброєння, зокрема, ядерне; забезпечення балансу сил
між державами ОВД та НАТО.
Варто наголосити на важливості британсько–
американських перемовин у Кемп Девіді 22 грудня
1984 р., результатом яких стало декларування Великою
Британією та США прагнення максимального посилення
ядерного стримування шляхом досягнення військового
балансу між блоками НАТО та ОВД, членом якої був
СРСР. Однак, важливим недоліком даної зустрічі є
відсутність підписаних документів, що засвідчували
б важливість для сторін домовленостей, прийнятих на
Кемп Девідській зустрічі.
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Military and political relations between Great Britain
and the Soviet Union in the late 1970s – first half
of the 80’s of XX century
The article is devoted to the basic directions, problems and achievements of
British–Soviet military–political relations in the late 70s – the first half of the 1980s.
The paper states instability relations between Great Britain and the Soviet Union
during this period with the aggression of the Soviet Union concerning Afghanistan
and gross interference of the USSR in internal political processes in Poland resulting
to collapse of British–Soviet relations.
It is noted that the understanding of the United Kingdom necessity to solving
acute international conflict and avoidance of nuclear war, contributed to the search
for ways of establishing bilateral relations by the leadership of Britain.

78

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 115

The author emphasized that the result of this policy has been a series of meetings
of the leaders of Great Britain and the Soviet Union, which helped to identify priority
areas of cooperation between the countries including disarmament, elimination of
nuclear weapons, avoiding an arms race, ensuring a balance of power between the
states of WTO and NATO.
Keywords: military–political, relations, Great Britain, the Soviet Union.
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Форми і методи доброчинної діяльності
Товариства Червоного Хреста УРСР
(1985–1991 роки)
На основі вивчення та узагальнення архівних джерел, опублікованих
документів, науково–дослідної літератури, з’ясовано форми і методи
діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР в умовах трансформації
суспільно–економічних відносин у добу «перебудови» (квітень 1985 – серпень
1991 років).
Ключові слова: Товариство Червоного Хреста, благодійна діяльність,
соціальний захист, гуманітарна допомога.

Товариство Червоного Хреста (ТЧХ) України
протягом усіх років свого існування (з часів УНР і до
наших днів) залишається найбільшою гуманітарною
громадською організацією нашої держави. Низка
чинників дають змогу вести мову про унікальність
цієї організації. По–перше, це без сумніву, одна з
найстаріших неурядових організацій, яка без перерви
функціонує на території України з другої половини
ХІХ ст. По–друге, діяльність ТЧХ України проходить під
захистом міжнародного гуманітарного права (Женевські
конвенції від 12 серпня 1949 рр. та Додаткові протоколи
до них від 8 червня 1977 р.), що було визнано Указом
Президента України від 28 жовтня 1992 року. По–
третє, ТЧХ України, беручи участь у міжнародному
червонохресному русі, зберігає статус всеукраїнської
громадської організації. По–четверте, правовий статус
ТЧХ України регламентується двома Законами України
(«Про символіку Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця в Україні» та «Про Товариство Червоного
Хреста України»), що виділяє організацію з кола інших
громадських об’єднань. По–п’яте основоположні прин
ципи міжнародного чевонохресного руху, декларуючи
незалежність національного товариства від уряду своєї
країни, визнають специфічний характер організації,
яка одночасно є неурядовою і може розглядатись в
якості допоміжного органу державної влади, особливо
у наданні гуманітарної допомоги під час збройного
конфлікту, стихійного лиха та соціально незахищеним
верствам населення.
Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб
на основі вивчення та узагальнення архівних джерел,
опублікованих документів, науково–дослідної літера
тури, з’ясувати форми і методи діяльності Товариства
Червоного Хреста України в умовах трансформації
суспільно–економічних відносин у добу «перебудови»
(квітень 1985 – серпень 1991 років).
Діяльність доброчинної громадської організації –
Товариства Червоного Хреста (ТЧХ) України розглядали
І. Усіченко, Ю. Віленський, О. Заграничний. Автори
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вказують на те, що лише з проголошенням незалежності
України Товариство набуло змоги стати самостійною
неурядовою та позапартійною організацією та інтегру
ватися у міжнародний червонохресний рух [1; 2].
Деякі історики радянської доби, переосмислюючи
характер тоталітарної держави, зверталися до процесу
одержавлення громадських організацій та з’ясовували
негативні наслідки для суспільства. Так, А. Безбородов
показав, що товариство Червоного Хреста СРСР
повністю підпорядковувалося рішенням державних
та компартійних структур. Це створювало проблеми
з визнанням Товариства повноправним учасником
світового червонохресного руху [3].
Радянська політична система базувалася на ідеокра
тичних принципах – КПРС займала вершину владної
піраміди, опиралася на жорстко контрольовану сферу
громадської самодіяльності. «Профспілки, кооперація,
комсомол та інші організації громадськості, діючи під
керівництвом Комуністичної партії та беручи участь у
державних справах, … набувають політичного харак
теру» [4, с. 95]. Отже, політичний чинник проявляв себе
у діяльності громадських організацій, статутні завдання
яких, на перший погляд, мали національно–культурний,
гуманітарно–просвітницький чи благодійний характер.
Так, форми діяльності товариства Червоного Хреста
УРСР (ТЧХ УРСР) були направлені на пропаганду
здорового способу життя, на участь активістів орга
нізації у масових оздоровчих заходах, наданні медичної
і соціальної допомоги самотнім старим людям, запо
біганні захворюванням шляхом підвищення санітарної
культури населення України [5, с. 3].
Водночас на Х Всесоюзному з’їзді Спілки товариств
Червоного Хреста та Червоного Півмісяця СРСР (СТЧХ
і ЧП), який відбувся у червні 1986 року у Москві, було
ухвалено постанову «Про статус члена виконавчого
комітету Спілки товариств Червоного Хреста та
Червоного Півмісяця СРСР». У постанові, зокрема,
відзначалося: «Особи, вибрані Всесоюзним з’їздом
СТЧХ і ЧП до складу Виконавчого комітету СТЧХ і
ЧП в якості його членів, уповноважені брати участь
в реалізації Виконкомом СТЧХ і ЧП його статутних
завдань у суворій відповідності з постановами з’їздів
КПРС, Пленумів ЦК КПРС, Конституцією СРСР та
іншим чинним законодавством» [6, с. 3].
Таким чином, характерною особливістю концеп
туально–правового статусу громадських організацій
УРСР протягом 1985–1990 років залишалося визнання
керівної і спрямовуючої ролі КПРС. Парадигма
діяльності громадської організації в умовах політичної
системи Радянського Союзу вимагала виконання та
перевиконання соціалістичних зобов’язань, перегонів
за кількісними показниками, звітування про успіхи до
партійних з’їздів. Діяльність громадської організації
планувалася по наростаючій від досягнутого рівня
та обґрунтовувалася ідеєю прискорення соціально–
економічного розвитку країни, а кількісне зростання
числа членів організації давало значні кошти для
утримання зростаючого бюрократичного апарату.
Екстенсивне збільшення чисельного складу пересічної
громадської організації відбувалося шляхом «добро
вільно–примусового» включення учнів старших класів,
студентів, робітників та колгоспників. При цьому
абсолютна більшість членів громадських організацій
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не прагнула іншої форми участі у реалізації статутних
завдань своїх об’єднань, крім сплати членських внесків.
Лібералізація суспільно–політичного життя під
впливом перебудовчих процесів, та становлення
неформальних об’єднань, впливали на чисельність
громадських організацій. Так, можливості екстенсивного
зростання ТЧХ УРСР вичерпалися у 1987 році. Якщо
число первинних організацій Товариства продовжувало
повільно збільшуватися – з 69326 у 1985 році до 70308 у
1987, то зменшення у 1987 році числа членів товариства
на 40 тис. осіб засвідчило необхідність пошуків нових
форм та методів діяльності. Хоча у 1988 році число
членів товариства збільшилося на 200 тис. осіб та
сягнуло 57,6 відсотка населення України [7, арк. 71],
наступного року було зафіксовано зменшення числа
членів організації на 400 тис. осіб. Опитування рядових
членів ТЧХ, проведене в 1989 році, показало, що лише
кожен десятий з респондентів брав активну участь у
діяльності організації [8, с. 42].
Поступовий злам системи підпорядкування громад
ських організацій партійно–державним структурам
сприяв поверненню товариства до традиційних
цінностей світового червонохресного руху. У виступах
на VІ пленумі організації у червні 1990 року було
зазначено, що головними принципами діяльності
Червоного Хреста УРСР стали гуманність, співчуття,
благодійність, доброта, людяність [9, арк. 32]. На
шпальтах часопису «Радянський Червоний Хрест»
І. Усіченко, який на той час очолював ТЧХ УРСР,
зауважив, що Товариство орієнтується на людину,
на забезпечення соціальної захищеності самотніх,
немічних, знедолених та інвалідів. Працювати в цьому
напрямку потрібно разом, об’єднавши зусилля як
державних, так і громадських організацій та фондів. У
тому числі, не слід відкидати співпрацю з Рухом, якого
Товариство хотіло сприймати «активним союзником
в широкому спектрі питань гуманізації суспільних
відносин,
соціальної
справедливості,
екологічної
безпеки, миротворчості» [2, с. 3].
Товариство Червоного Хреста УРСР протягом
другої половини 80–х років ХХ ст. залишалося
найбільшою гуманітарною організацією республіки.
Саме тому основний акцент у своїй діяльності ТЧХ
УРСР поставило на розвиток та поліпшення медико–
соціальної, агітаційно–пропагандистської та благо
дійної діяльності. Слід відзначити певний внесок
комітетів, організацій і санітарного активу ТЧХ УРСР
у поліпшення охорони здоров’я населення, утвердження
здорового способу життя. Протягом першої половини
80–х років ХХ ст. при виконкомах сільських та
селищних Рад народних депутатів було створено 5 тисяч
громадських санітарних інспекцій, що дало змогу
поліпшити санітарний стан значної кількості об’єктів
народного господарства, будинків, вулиць і населених
пунктів. Понад 250 тис. санітарних активістів,
підготовлених за програмами профілактики інфекційних
захворювань і отруєнь отрутохімікатами, брали участь у
санітарно–оздоровчих і профілактичних заходах, що їх
проводили органи охорони здоров’я [5, с. 8].
ТЧХ УРСР опікувалося організацією та проведенням
серед населення України заходів з безоплатного
донорства. У 1986 році показник участі у заходах сягнув
рівня 54,1 на 1000 населення, а серед студентства –
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394 на 1000, що сприяло рівномірному розподілу
донорських ресурсів з–поміж усіх соціальних груп
населення і розвиткові донорства економічним шляхом.
Значної уваги заслуговувало поліпшення медико–
санітарної підготовки населення, зокрема підготовка
громадських санітарних інспекторів. Провадилося
активне пропагування здорового способу життя з вико
ристанням різних форм та методів. Наприклад, прове
дено понад 3,6 млн. лекцій та бесід, підготовлено більше
100 тис. виступів та програм на радіо та телебаченні, на
шпальтах періодичних видань було розміщено 14 тис.
матеріалів просвітницької тематики [10, арк. 18–19].
Збільшення питомої ваги міського населення
(особливо в др. половині 50–х років ХХ ст.), міграційні
процеси в загальносоюзному масштабі, послаблення
соціальних зв’язків між поколіннями, наслідки війни
і повернення сотень тисяч реабілітованих з таборів та
заслання після ХХ з’їзду КПРС спричинили зростання
кількості самотніх людей похилого віку та інвалідів,
які потребували щоденного догляду, викликали
необхідність пошуку нових форм соціально–медичного
обслуговування. Державні органи соціального захисту
не були підготовлені до адресної допомоги мало
забезпеченим. Саме тому патронажна служба милосердя,
започаткована за ініціативою товариства Червоного
Хреста з 1961 року, посіла важливу нішу в наданні
соціально–медичної допомоги населенню.
Ускладнення соціально–економічної ситуації в
Україні наприкінці 80–х років ХХ ст. призвело до
збільшення обсягів роботи патронажної служби. На
початку 1988 року в Україні надавали медичну та
соціально–побутову допомогу самотнім громадянам
похилого віку та інвалідам 1160 сестер милосердя.
З 1 січня 1989 року їх кількість збільшилася до двох
тисяч. Крім того, було запроваджено 1958 посад
молодших сестер милосердя. Таким чином, штат служби
милосердя збільшився у чотири рази, що дозволило
взяти під опіку не лише жителів міста, але і направити
1983 медичні та молодші сестри милосердя на допомогу
у сільську місцевість. Додаткові кошти на їх утримання
були виділені республіканським фондом Миру (понад
4 млн. крб.). У 1990 році медико–соціальні послуги
населенню надавали чотири тисячі сестер милосердя,
на оплату праці яких, а також на транспортні та інші
витрати, Товариство Червоного Хреста УРСР асигнувало
7,5 млн. карбованців. Загалом, надавалися послуги
135 тис. осіб похилого віку та інвалідам, які отримали
матеріальну допомогу в розмірі 700 тис. крб., що втричі
більше ніж у 1989 році [11, арк. 103].
З моменту Чорнобильської катастрофи Червоний
Хрест став опікуватися населенням, яке постраждало
в результаті найбільшої техногенної аварії сучасності.
Уже 27 квітня 1986 року представники Центрального
та Київського обласного комітетів ТЧХ взяли участь у
нарадах у Міністерстві охорони здоров’я та обласному
відділі з охорони здоров’я відповідно з координації
дій по наданню допомоги постраждалому населенню
[12, с. 2]. Допомога надавалася завдяки участі
санітарних дружин та санітарних постів товариства у
розселенні евакуйованих із зони відчуження; організації
Днів донора для допомоги ліквідаторам аварії на
ЧАЕС; наданні матеріальної допомоги постраждалому
населенню; піклуванні про самотніх громадян похилого
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віку, які були евакуйовані із забруднених радіацією
територій;
використання
агітмашин,
поширення
листівок та пам’яток для інформування населення
про санітарно–профілактичні заходи боротьби з
негативними наслідками аварії; відправка жінок та дітей
із постраждалих районів на лікування та оздоровлення в
піонерські табори, санаторії УРСР. Зокрема, Вінницька
обласна організація власним коштом організувала
санаторно–профілактичне лікування в Криму близько
ста жінок та дітей з числа постраждалих [13, арк. 3].
ТЧХ сприяло утворенню та реєстрації в областях
відділень громадської організації «Союз Чорнобиль».
З метою використання міжнародної гуманітарної
допомоги постраждалим Червоний Хрест УРСР іні
ціював прийняття міжнародної програми «Чорнобиль»,
завдяки чому держава отримала дозиметри, установки
для очищення води, діагностичні пересувні лабораторії,
що сприяло поліпшенню медичного обслуговування
в забруднених радіацією районах. У 1986–1990 роках
на надання матеріальної допомоги евакуйованим із
зони відчуження, переселенцям, самотнім громадянам
похилого віку, інвалідам, багатодітним сім’ям, які
проживали в забруднених радіацією районах, учасникам
ліквідації аварії на ЧАЕС, а також на оздоровлення
дітей, оплату 213 посад сестер милосердя, що
опікувалися постраждалими від аварії, товариство
виділило 9,5 млн. крб. У 1990 році завдяки ініціативі
Червоного Хреста було зібрано у населення, трудових
колективів, закуплено на свої кошти і привезено в
постраждалі райони 1,5 тис. тонн продуктів на суму
більше одного млн. крб. [11, арк. 116]. Поширення
в Україні небезпечної хвороби – СНІДу спонукало
ТЧХ УРСР створити у 1990 році Український респуб
ліканський центр «Антиснід» та розпочати залучення
коштів на допомогу в лікуванні хворим [14, арк. 4].
Зміни
у
суспільно–психологічній
атмосфері,
викликані подальшими трансформаціями українського
суспільства в 1989–1990 роках, визначали потребу у
нових формах та методах червонохресного руху, що
дозволили б повною мірою реалізувати гуманістичний
потенціал товариства, звільнитися від ідеологічно
заангажованої орієнтації. На V пленумі ЦК ТЧХ УРСР
у червні 1989 року було відзначено, що основою моделі
інформаційно–пропагандистської роботи має стати
розповсюдження ідей гуманізму та миру, виховання
відповідального ставлення до здоров’я та формування
здорового способу життя, створення і мобілізація сил
та засобів для невідкладної допомоги у надзвичайних
ситуаціях, участь в охороні навколишнього середовища,
відродження традицій милосердя [7, арк. 5]. У
виступі заступника голови ЦК ТЧХ УРСР М. Лапко
визнавалося, що «процеси перебудови та демократизації
викликали у певної частини населення критичне
ставлення до роботи більшості громадських організацій»
[7, арк. 10]. Засуджувалася практика виконання планових
завдань зі збору членських внесків шляхом нав’язування
у трудових колективах купівлі марок «членських
внесків». Для подальшого фінансового забезпечення
служби милосердя ТЧХ, виплати додаткових коштів
малозабезпеченим самотнім громадянам, організації
безоплатного харчування знедолених, надання мате
ріальної допомоги жертвам техногенних катастроф
та стихійних лих, поліпшення умов життя інвалідам
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війни та праці, афганцям, сиротам, солдатським вдовам
комітети ТЧХ УРСР посилюють роз’яснювальну
роботу у трудових колективах. З 1 січня 1990 року
комітети Червоного Хреста республіки перейшли
на госпрозрахунок та самофінансування, при цьому
головним завданням стало забезпечення фінансової бази
незалежно від джерел її поповнення. Поліпшувалася
структура та система управління організацією – було
скорочено 323 посади [15, с. 32].
Складність та багатоманітність завдань, що постали
перед товариством на початку 90–х років минулого
століття, зменшення грошових надходжень в результаті
зростання недовіри до одержавлених громадських
організацій, інфляційні процеси в економіці спричинили
фінансові труднощі у виконанні важливих соціальних
програм. У березні 1991 року голова ЦК Червоного
Хреста УРСР І. Усіченко звертається до ЦК КПУ з
проханням підтримати діяльність патронажної служби
Товариства та реалізацію програми «Чорнобиль»
виділенням на рахунок організації 4,5 млн. крб. Реакція
компартійних службовців була доволі стриманою. З
приводу Чорнобильської програми у листі–відповіді від
значалося, що «передбачені на цілі ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи партійні кошти направ
ляються виключно на оздоровлення дітей... Виділити
кошти на інші цілі ЦК КПУ не має можливостей» [11,
арк. 137]. Також в обкоми КПУ було направлено лист
із проханням провести відповідну роботу з керівниками
трудових колективів підприємств, організацій та
установ, які б перерахували кошти на рахунки обласних
комітетів Товариства Червоного Хреста УРСР [11,
арк. 104], що слід вважати завуальованою відпискою.
4 квітня 1991 року було затверджено Статут ТЧХ
України, відповідно до якого основною метою діяльності
Товариства став захист життя людини, попередження
та полегшення людських страждань під час збройних
конфліктів, стихійного лиха, катастроф та аварій, надання
допомоги медичній службі Збройних сил й органам
охорони здоров’я, сприяння органам державної влади
України в їх діяльності у гуманітарній сфері. Організація
зусиллями патронажної служби організовує медико–
соціальну допомогу громадянам похилого віку, інвалідам
та іншим соціально незахищеним верствам населення,
сприяє реалізації державних програм, спрямованих на
охорону здоров’я і надання допомоги малозабезпеченим
верствам населення, співпрацює для виконання цих
завдань з іншими організаціями та установами [16, с. 12].
Отже, протягом другої половини 80–х років акцент
у роботі Товариства був зміщений на вдосконалення
медико–соціальної діяльності осередків Червоного
Хреста та необхідність врахування суспільних транс
формацій в Україні, що створили умови для повернення
в повсякденній діяльності до принципів міжнародного
червонохресного руху.
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Ідейна основа інтеграційних процесів
в Україні
Обґрунтовується потреба ідейного фундаменту для інтеграційних
процесів в українському суспільстві. Відзначається наявність системної кризи,
що вимагає її концептуального осмислення на державному рівні. Аналізується
вплив гостро посталих суспільно значущих питань на процес перетворення
атомізованого українського суспільства в інтегровану органічну суспільну
єдність. Автор вважає за доцільне обрати в якості соціо–груповоїоснови
розбудови українського суспільства саме український етнос та в якості ідейної
основи – національну ідею, яка спроможна об’єднати безвідносно до соціально–
економічної, релігійної чи будь–якої іншої приналежності. Відзначається
потреба системного підходу до державного врегулювання як внутрішнього, так
і зовнішнього вектору політики.
Ключові слова: інтеграція, соціо–групова структура суспільства, середній
клас, національна ідея, базові цінності культури.

Сучасну кризу українського суспільства можна
охарактеризувати як системну, на користь чого свідчить
її затяжний та комплексний характер. Українська
держава налічує 25–річну історію своєї незалежності,
протягом якої ми стали свідками щонайменше
чотириразового обвалу економіки країни. Внаслідок
чого – масове безробіття, девальвація національної
валюти, стрімке зростання бідності українців аж до
переходу її за межу 7% за офіційною статистикою та
28% за підрахунком Кабміну за ринковими цінами на
2014 рік. На сьогоднішній день цю цифру можна лише
уявити, враховуючи ріст інфляції до серпня 2016 року на
38,2%, зростання цін на продовольчі товари на 32,7% і
подорожчання комунальних тарифів на 122,6% [6].
За цих умов недивним єглибокий рівень недовіри
людей до влади, дії якої дисонують із заявленими
гаслами під час Революції Гідності 2013–2014 рр.
та офіційно обраним курсом у політичному та
соціально–економічному житті України з того часу і
до сьогодні. Війна, корупція і криза – ось так, у трьох
словах можна змалювати реалії процесу розбудови
української державності взагалі та євроінтеграційних
процесів зокрема. Така ситуація визначає актуальність
даної статті та потребу глибокого аналізу політичної
системи України в цілому та векторів її розвитку
зокрема.
Метою даної статті є дослідження ідейних основ
інтеграційних процесів в українському суспільстві та
їх концептуального осмислення на державному рівні.
Задля цього ми ставимо перед собою наступні завдання:
визначити та обґрунтувати потребу українського народу
та його політичної системи у процесах інтеграції як на
внутрішньому, так і міжнародному рівні; проаналізувати
базові засади інтеграційного фундаменту; дослідити
переваги національної ідеї як основи інтеграційних
процесів в українському суспільстві.
Серед наукового доробку у цьому напрямку варто
відзначити роботи щодо вивчення можливостей
стабілізації політичної системи в Україні та їх зв’язок
з євроінтеграцією Б. Макаренка, Ю. Пивоварова
та В. Бортнікова; щодо аналізу шляхів та проблем
консолідації українського народу Л. Бортнікі Т. Пав
лової, С. Федуняка, Н. Степіко; щодо визначення
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концепту української національної ідеї Н. Кочури,
Є. Лепехіна та А. Біласа, І. Бех та К. Чорної, І. Гомзяка.
Для початку з’ясуємо сутність категорії «інтеграція»
(з латини – відновлення), що виступає процесом або
дією, наслідком якого є цілісність, відновлення єдності
[2, c. 181]. Процеси інтеграції можуть мати місце
в рамках вже складеної системи (в цьому випадку
вони ведуть до підвищення рівня її цілісності та
організованості), так і за виникнення нової системи
з раніш не пов’язаних елементів [2, c. 210]. Варто
відзначити, що це поняття було запозичено з психології
і застосування його відносно суспільства означає аналіз
процесу перетворення групи в єдине ціле на підставі
взаємного пристосування один до одного. Ступінь
групової інтеграції обумовлений усвідомленістю своєї
приналежності до групи, визнанням її цілей, цінностей
та норм. За словником практичного психолога її
характерними ознаками виступають: 1) впорядкованість
внутрішньогрупових структур; 2) співузгодженість
основних елементів системи групової активності; 3)
стійкістьсубординаційних взаємозв’язків між ними;
4) стабільність та спадкоємність їх функціонування;
5) інші ознаки, що свідчать про психологічну єдність
та цілісність соціальної спільноти. На думку автора,
специфічною особливістю інтеграційних процесів
є їх прихованість у повсякденному функціонуванні
групи та їх прояв лише у кризових ситуаціях, коли
виникають раптові перешкоди [4]. І дійсно, відчуття,
що українське суспільство дедалі атомізується і,
навіть, переживає процеси дезінтеграції у зв’язку із
чималою кількістю суперечливих проблем як всередині
держави, так і на міжнародному рівні, не зникало до
подій Євромайдану 2013–2014 рр. Навіть коли перед
українським народом гостро постали питання вибору
цивілізаційного орієнтиру (Захід або Росія), обрання
вектору політичної інтеграції, ситуація у суспільстві
загострювалася, але не набувала організаційних
контурів. І лише після усвідомлення можливого розпаду
української державності, внаслідок втрати частини
державної території, ескалації та підтримки військового
конфлікту на сході країни, українське суспільство
заявило себе єдиною нацією, органічним цілим, що для
багатьох суб’єктів внутрішньої та зовнішньої політики
стало неочікуваним. У більшості громадян з’явилося
почуття «Ми–приналежності» («ми – українці»),
кристалізувалися деякі загальногрупові норми регуляції
поведінки (орієнтація на європейські демократичні
цінності), відбулося помітне підвищення організованості
та узгодженості взаємодії у відповідь на зовнішній
дестабілізуючий вплив (називати кожного загиблого
поіменно та віддавати їм шану, свідомо йти на захист
своєї Батьківщини, напротивагу ворогу підтримувати
один одного), були прикладені зусилля членами групи,
спрямовані на оздоровлення психологічного клімату
внаслідок його порушення (поява великої кількості
волонтерів на всіх рівнях соціального життя українців).
Такий стан справ лише підтвердив правильність
психологічної точки зору, що групова інтеграція
проявляється та розуміється як емоційна ідентифікація
людини із групою/суспільством та її членами.
Разом з тим, ці процеси виступили епізодичними
проявами колективної свідомості на історичному
проміжку становлення української державності і
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покладати на них багато надій буде наївним. Адже,
окрім спонтанних реакцій щодо врегулювання та
нормалізації життєдіяльності соціуму, оскільки вони ще
й невизначені за часом та набувають гібридної форми,
важливими постійно діючими факторами суспільної
інтеграції постають процеси управління й лідерства, а
також спеціально докладені зусилля різних соціальних
інститутів та громадських організацій, спрямованих на
стабілізацію та ефективне функціонування системи.
Тут варто відзначити, що внутрішні інтеграційні
процеси у суспільстві доцільно буде прирівняти до
становлення громадянського суспільства, що дозволить
використовувати ці словосполучення в якості синонімів.
Далі варто перейти до питання базових засад
інтеграційних процесів у суспільстві. Примітним
щодо цього виступає дослідження І. Гавриленка про
соціо–групову структуру громадянського суспільства,
базовими елементами якого він визначає класи, етнос
та конфесії [1]. За внутрішніми характеристиками
вони виступають чисельними за кількістю групами,
які мають базовий фундамент культури–цінностей–
норм та, відповідно, консолідуючий потенціал,
необхідний для внутрішньої та векторної інтеграції.
Аналізуючи сутність класів, він називає їх носіями
певного економічного інтересу, можливість задоволення
якого обумовлює їх участь у соціальному порядку.
Пануючий клас, здатний захистити свої інтереси за
будь–якого стану системи права та судочинства, не
може виступати консолідуючим елементом суспільства.
Підкорений клас знаходиться в іншому соціально–
економічному становищі (сюди дослідник відносить
імаргіналізовані прошарки суспільства): покладається
на захист своїх інтересів формально досконалою
системою права та судочинства, тоді як фактично
залишається поза їх дією, усвідомлює свою безсилість
та відсутність можливостей на щось впливати, через
що втрачає інтерес до зміни соціального/економічного/
політичного ладу у державі. Протилежним за природою
до попередніх І. Гавриленко вважає середній клас, для
якого внутрішньо притаманним є прагнення розбудови
ідеального правопорядку на базових демократичних
засадах. Середній клас – це основа громадянського
суспільства, на думку науковця, системоутворюючий
елемент консолідованого суспільства, з чим ми
беззаперечно згодні. Проблема постає у тому, що
середнього класу де–факто в Україні немає, і,
відповідно, громадянського каталізатору системних
змін також. Якщо ж звернутися до конфесій як
варіанту фундаменту суспільної консолідації, то немає
нічого суперечливішого за питання віри. До того ж,
існування внутрішніх конфліктів практично в кожній
релігійній конфесії суперечить природі досліджуваного
питання.Залишається така соціальна група як етнос. І,
незважаючи на низку «тверджень проти» з різних і часто
об’єктивних причин, ми вважаємо за доцільне обрати в
якості основи розбудови українського суспільства саме
український етнос. Адже, в більшості країн Західної
Європи виникнення громадянського суспільства та
утвердження демократичних цінностей відбувається
у кореляції з процесами становлення національних
держав.
Україна вже давно потребує фундаментального
процесу інтеграції у прямому розумінні цього слова.
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Це зможе створити чітку і дієву політичну систему,
стабільну економіку, єдину націю, цілісне суспільство
та національну культуру, де гармонійно поєднаються
багатство різнорідних ідентичностей, з одного боку,
та конструктивна єдність у підході до вирішення
наріжних питань системи, з іншого. Сучасні науковці
у вирішенні питання, чим є суспільство, майже
одностайно наголошують на його системному характері,
що складається з підсистем; дієвість та стабільність
такої системи забезпечується динамічним розвитком та
ефективною взаємодією її складових між собою.
Складність інтеграційних процесів українського
суспільства полягає, насамперед, у відсутності єдиного
ідейного фундаменту, який би об’єднав та спрямував
зусилля політичної еліти у досягненні загальнозначущої
цілі для всього українського суспільства, та надав їх
діям підтримку з боку населення. Питання вибору
культурно–цивілізаційних орієнтирів для українського
суспільства, здається, вже мало залишитися для
більшості в минулому, адже особистісний «вибір
«за»» євроінтеграцію українці засвідчили під час
подій Євромайдану 2014 року. Та от проблема,
здається, знаходиться набагато глибше за «офіційно
проголошений курс політики» того чи іншого
політичного діяча, що прагне у такий спосіб знайти собі
прихильників.
Необхідним постає формування такої цілі–ідеї, яка
б могла інтегрувати більшу частину представників
різних соціальних верств українського населення в
органічну цілісність та об’єднати зусилля на всіх рівнях
життєдіяльності держави.Крім того, потрібна така
ідея, яка б могла зайняти частину мотиваційного блоку
свідомості кожної людини–громадянина, безвідносно до
його соціального статусу та майнової приналежності.
Такою ціллю ми вважаємо за доцільне обрати
національну ідею, сутність якої торкається кожного
члена суспільства, чи то за етнічною приналежністю, чи
то за громадянською.
Окрім таких структурних елементів національної
ідеї, як єдиний народ з історично складеною
територією, спільною історією та майбутнім, варто
відзначити потребу у виокремленні базових засад
культури українського етносу. Але мова йде не про
українські традиції або етнічні цінності; ми говоримо
про базові цінності та норми будь–якої групи як
організму, дотримання яких забезпечує його динамічну
рівновагу і розвиток. Серед них обов’язковими
постають добропорядність, освіченість та вихованість,
взаємоповага та співчуття одне до одного [5, с. 9].
В рамках сучасних багатонаціональних держав така
базова модель громадянської поведінки ґрунтується на
плюралістичному світогляді, толерантному ставленні
один до одного та не передбачає віддання емоційних
переваг або симпатій. Кріс Бріант та Аласдер Макінтайр
розглядають низку цінностей, які мають принципове
значення для стійкого громадянського суспільства. Серед
них: прагматизм, здатність до акомодації відмінностей,
принцип «живи сам і дай жити іншим», конструктивний
компроміс (в психологічному контексті «Я – О.К.
Ти – О.К.»), принцип «справедливої гри» та готовність
віддавати належне – повагу, борги – іншим [5, с. 15].
Такий набір цінностей постає узагальненою системою
культури громадянського суспільства та оформлюється у
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правові норми, що обумовлює актуалізацію у суспільстві
принципу верховенства права.
Безперечно, з боку представників політичної еліти
України необхідним є без зайвих слів та власного піару
реальні дії щодо стабілізації економіки країни так, аби
для пересічного громадянина «економічне виживання»
перейшло на рівень якісного життя на практиці.
Тільки у такий спосіб можливі зрушення у кількісному
вимірі довіри до влади та подолання соціальної апатії,
системного розчарування та аполітичності населення.
На фундаменті чого можна говорити про можливість
утвердження національної ідеї як системоутворюючого
фактору українського суспільства, переведення його
на якісно вищий рівень – рівень громадянського
суспільства, та системоутворюючого елементу державної
політики. Цієї ж думки притримуються і такі науковці
як Є. Лепехін та А. Білас, говорячи про очевидність
уповільнення та проблематичності становлення України
як держави без цілеспрямованої державної політики з
чітко окресленою національною програмою розвитку й
утвердження української культури [3, с. 241].
Підсумовуючи, варто відзначити необхідність
спрямування дій політичних лідерів України, з одного
боку, на стабілізацію політичної системи держави із
середини та створення гідних умов політичного та
економічного життя, що забезпечить у такий спосіб
платформу для активізації та вільного розгортання
громадянських та інтеграційних процесів у суспільстві,
а, з іншого боку, на чітке програмне визначення
внутрішнього та зовнішнього вектору розвитку держави.
Концептуальним змістом внутрішнього вектору має
стати національна ідея як основа ідентичності членів
українського суспільства, а у зовнішньому напрямку –
мирне
врегулювання
внутрішнього
військового
конфлікту, навіть попри постійну підтримку його з–
зовні, та послідовне впровадження курсу на європейську
та європейсько–атлантичну інтеграцію.
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Ideological founding of integration processes in Ukraine
In the article talked about the necessity of ideological foundation for integration
processes in Ukrainian society. An author marks the presence of crisis of the political
system, that requires a conceptual comprehension at state level. Influence of sharp
public questions is analysed on converting of atomized Ukrainian society into the
integrated organic public unity. An author deems it wise to choose the Ukrainian
ethnos as basis of development of society. And a national idea is able to become
ideological basis and to unite people not looking on socio–economic, religious or any
other status. The necessity of approach of the systems is marked to the state settlement
of both internal and external vector of politics.
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Інформаційні кампанії Російської Федерації
на Кримському півострові (1997–2006 рр.):
історичний аспект
Інформаційно–пропагандистська діяльність Російської Федерації на
Кримському півострові в пострадянський період належить до маловивчених
питань новітньої історії України.
У попередніх наукових студіях автором визначено особливості
інформаційно–пропагандистської кампанії РФ під час подій на острові Коса
Тузла та діяльність громадських організацій на півострові Крим протягом
1993–2013 рр. щодо формування проросійських настроїв у молодіжному
середовищі.
Автором досліджено форми і методи інформаційного впливу на
російськомовне населення АРК зі сторони Російської Федерації із залученням
проросійських громадських організацій в період проведення спільних українсько–
американських навчань в рамках програми «Партнерство заради миру» –
міжнародні навчання «Sea Breeze» у 1997 і 2006 рр., виділено основні напрямки
інформаційної кампанії щодо подій навколо острова Коса Тузла у 2004 р.
Ключові слова: півострів Крим, острів Коса Тузла, інформаційно–
пропагандистська кампанія, російсько–українське протистояння.

Президент України Петро Олексійович Порошенко у
своєму зверненні, присвяченому другій річниці початку
опору російської окупації в Криму зазначив, що Росія
готувалася до захоплення півострова, починаючи з
1991 року. І хоча керівництво України того часу існуючу
загрозу усвідомлювало, однак недооцінювало [1].
Аналіз публікацій у періодичних виданнях,
вивчення аналітичних матеріалів та досліджень
українських науковців щодо історичних передумов
подій на Кримському півострові у 2014 р. дає
підстави стверджувати, що протягом всього періоду
незалежності України Російська Федерація (далі –
РФ) підтримувала антиукраїнські настрої серед
російськомовного населення Автономної Республіки
Крим (далі – АРК), активно використовуючи для цього
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засоби масової інформації, так і громадські організації
проросійського спрямування. Останні, в свою чергу,
під гаслами збереження соціально–культурних традицій
та підтримання взаємовідносин із співвітчизниками,
починаючи з 1993 р., здійснювали цілеспрямовану
інформаційну політику щодо формування анти
української світоглядної позиції серед населення
півострову, зосереджуючи свою увагу на молодіжному
середовищі. Окрім загальновідомих форм діяльності:
організації і проведенні мітингів, пікетів, демонстрацій
та «круглих столів», окремим напрямом роботи серед
молоді стала організація молодіжних військово–
патріотичних таборів на зразок «Донузлав–АнтиНАТО».
Беззаперечним також є факт активної участі у подіях
«Кримської весни» членів громадсько–політичних рухів
та партій проросійського спрямування, що існували на
півострові.
Метою статті є дослідження основних тенденцій
інформаційно–пропагандистських кампаній Російської
Федерації проти України у період часу, визначений
хронологічними рамками дослідження. Починаючи з
1997 р. по 2006 р. на території півострову зафіксовано
кілька потужних інформаційних кампаній, спрямованих,
передусім, на дискредитацію зовнішньополітичного
курсу України щодо вступу до Північноатлантичного
Альянсу, ревізію історичних подій та, відповідно,
перегляду кордонів нашої держави.
Наукова новизна роботи полягає у проведенні
комплексного наукового дослідження щодо інформа
ційної діяльності РФ проти України в контексті фор
мування антиукраїнських та антинатовських настроїв
серед населення півострову в період 1997–2006 рр. У
науковий обіг введено інформаційні джерела, пов’язаних
з висвітленням вищевказаних подій.
Історичні передумови подій на Кримському
півострові, на жаль, належать до недостатньо вивчених
проблемних питань новітньої історії України. Невиправ
дану пасивність у цьому питанні продемонструвала й
українська історична наука: тільки після сумнозвісної
«Кримської
весни»
з’явились
ґрунтовні
праці
(наприклад, Крим: шлях серед віків: історія у запитан
нях та відповідях. – К.: Ін–т історії України НАН
України, 2014. – 456 с.) на противагу творам відомих
російських істориків, політологів, а також російських
державних організацій та історичних шкіл, що
працюють в даному напрямку.
Слід зазначити, що до 2014 р. вітчизняними
науковцями здійснювались дослідження правничого
характеру [2] та вивчення подій щодо конфлікту на
острові Коса Тузла в контексті вивчення ролі другого
президента Україні Л. Д. Кучми у його розв’язанні [3].
У наших попередніх наукових студіях досліджено
особливості інформаційно–пропагандистської кампанії
РФ під час подій на острові Коса Тузла [4] та діяльність
громадських організацій на півострові Крим протягом
1993–2013 рр. щодо формування проросійських настроїв
у молодіжному середовищі [5].
Окремо слід зупинитись на аналітичній доповіді
Національного інституту стратегічних досліджень, у
якій проаналізовано законодавчу діяльність Верховної
Ради АР Крим у мовній політиці в якості прикладу
створення передумов сепаратизму на регіональному
рівні [6] та дослідженні В. Горбуліна, у якій розглянуто
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окремі напрямки пропагандистської діяльності РФ в
контексті підготовки агресії проти України [7].
Після невдалих спроб виходу АРК з України у
1992, 1994 та 1995 рр., першою резонансною подією
на півострові стали акції протесту, організовані громад
ським об’єднанням «Трудова Росія» і представниками
Комуністичної партії України щодо проведення
міжнародних навчань «Sea Breeze–1997» у Донузлаві.
Хронологія та перебіг вищевказаних подій розгля
нуто нами у [5]. Зауважимо лише, що антинатовська
інформаційно–пропагандистська кампанія, розгорнута
проросійськими силами Криму за підтримки суспільно–
політичних і партійних організацій Росії, проводилась із
застосуванням класичних форм і методів, притаманних
заходам подібного спрямування: дезінформація, фаль
сифікація та перекручення фактів з метою формування
негативного іміджу України на міжнародній арені,
унеможливлення отримання Україною фінансової
допомоги для реформування та розвитку морської
компоненти Збройних Сил й зриву заходів щодо
підвищення рівня підготовки української армії. Попри
значні зусилля проросійських провокаторів навчання
було проведено, а РФ залишилася єдиною країною
Чорноморського регіону, яка відмовилася брати в них
участь [5].
Слід зауважити, що на сторінках кримської преси в
цей період часу також містилися провокаційні матеріали,
спрямовані проти країн Альянсу і України [5; 8]. Добре
зрежисована у Кремлі інформаційно–пропагандистська
кампанія виявилася вдалим супроводженням заходів,
спрямованих на зриву заходів бойової підготовки
збройних сил. І хоча військова мета навчань була
досягнута, Україна програла війну в інформаційному
просторі: протягом згаданих подій у ньому безпереш
кодно хазяйнували російські пропагандисти [8; 9].
Влітку 1999 р., на День Незалежності України,
члени Націонал–більшовицької партії Росії здійснили
політичну акцію – в центрі Севастополя, на вулиці
Ушакова на вежі будівлі Клубу моряків встановили
плакат «Севастополь – русский город!», а на шпилі
вежі розмістили – прапор Націонал–більшовицької
партії Росії. Потім прикували себе ланцюгами до вежі
і зверху розкидали листівки: «Кучма – подавишься
Севастополем» [10].
В агітаційних матеріалах, виконаних у кращих
традиціях комуністичної пропаганди, роз’яснювалося,
що ця політична акція проводиться як протест проти
окупації Севастополя Україною, а також проти
майбутнього вступу України в Північноатлантичний
Альянс і ратифікації Договору між Україною і Росією.
Звичайно, порушники громадського порядку були
заарештовані, засуджені на 15 діб виправних робіт
українським судом і пізніше передані російській
стороні [10]. Але, як не прикро, українські ЗМІ не дали
належної відповіді: висвітлюючи перебіг подій, вони
обмежилися лише публікацією в газеті ВМФ України
«Флот України». Забігаючи наперед, слід зазначити,
що безпосередні учасники акції протесту нині активно
ведуть блоги й сторінки у соціальних мережах, де
розміщують спогади про захоплення башти.
До конфлікту навколо острова Коса Тузла – спадку,
що залишився після розпаду СРСР через низку
невирішених питань щодо демаркації та делімітизації
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кордонів двох держав та експлуатації Керченської
затоки, залишалось чотири роки.
Аналіз змісту публікацій у російських ЗМІ під
час подій на острові Коса Тузла дозволяє зробити
висновок, що у згаданий період часу була розгорнута
потужна інформаційна кампанія з метою фальсифікації
історичних фактів, формування негативної думки про
керівництво та політичну еліту України, дискредитації
української армії. Окремо слід вказати на застосування
образливої риторики на адресу політичних партій та
рухів України.
Нами визначено сім основних інформаційних
напрямків супроводження конфлікту, серед яких:
– нав’язування думки, що населення Кримського
півострова є проросійські налаштованим і підтримує
російську політику;
– активне використання фейкових повідомлень;
– дискредитація керівництва незалежної України;
– дискредитація керівництва АР Крим;
– порівняння конфлікту з подіями на острові
Даманський і формування думки про неможливість
війни між братніми народами;
– переконання, що Північноатлантичний альянс не
надасть Україні необхідної допомоги.
Відповідні
дії
українських
мас–медіа
були
невпевненими та нерішучими й обмежувались лише
публікаціями з офіційних сайтів державних органів
влади і управління [4].
Наступною подією в ланцюжку цілеспрямованого
інформаційного пресингу стали події, пов’язані зі
зривом навчань «Sea Breeze» в травні–червні 2006.
Слід зазначити, що за попередньо узгодженим
Планом дій Україна–НАТО було заплановано прове
дення чергових українсько–американських миротворчих
навчань на 17 червня 2006 року. Вони мали велике
значення для української армії за своїми масштабами
і були необхідними в контексті підвищення рівня
боєздатності українського флоту, а також одним
із заходів з підготовки ВМС України до участі в
антитерористичній операції НАТО «Активні зусилля»
[11].
Події набули розголосу, коли навесні 2006 року
американський корабель Adventure, завантажений
військовою технікою, зайшов у Феодосійський морський
порт. Російські пропагандисти знову витлумачили цей
факт, як можливе розгортання військової бази НАТО
в Криму. І коли Adventure зайшов у Феодосію і став
розвантажуватися, обурені місцеві громадяни перекрили
вихід з порту, щоб не допустити переміщення військової
техніки на вулиці міста.
Згадані події знайшли відображення у книзі Дмитра
Жмуцького. За автором «…нынешнее феодосийское
противостояние выглядит первым сигналом того, что
юго–восток Украины выходит из гражданского анабиоза
и учится отстаивать свои интересы путем массовых
ненасильственных акций» [12].
Активну участь у зазначених подіях взяли
формування козаків. Пізніше до них приєдналися члени
партійних та громадських організацій, представники
органів
місцевого
самоврядування.
Протестанти
облаштували наметове містечко і розвішали плакати
з закликом не допустити війська НАТО в місто. Члени
комуністичної партії розташували штаб опору в місцях
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проживання американських військовослужбовців – у
Феодосії та Алушті [11].
Директор
Інституту
країн
СНД
Костянтин
Затулін (депутат Державної Думи Росії) разом зі
співробітниками щойно створеного Севастопольської
філії Інституту країн СНД взяв активну участь у
цих події. Після виступу на мітингу у Феодосії йому
вперше було заборонено у в’їзді та перебуванні на
території України, а двома місяцями пізніше він був
нагороджений російським Орденом Дружби [12].
Небайдужі громадяни Севастополя навіть почали
збір грошей на потреби протестантів, навіть порів
нювали свої дії з подіями на першому Майдані. За
повідомленнями російських ЗМІ, матеріальна допомога
надходила з усіх регіонів Росії і навіть з Німеччини.
Президент України В. Ющенко у своєму виступі
зазначив, що такі заходи напевно фінансуються з
за кордону. Він акцентував законність проведення
навчань, оскільки попередньо Верховна Рада України
проголосувала за План дій «Україна–НАТО» [11; 13].
У той же період часу Верховна Рада Криму
проголосувала за рішення щодо оголошення півострову
територією без НАТО. За даними інформаційних
агентств, за це віддали свої голоси 61 з діючих
78 депутатів місцевого парламенту [14].
Депутати обґрунтували своє рішення тим, що
населення автономії висловлює невдоволення у
зв’язку із збільшенням контингенту іноземних військ
на півострові, а також вимагали заборонити допуск
представників США і НАТО до голосування з цього
питання у Верховній Раді України та відмінити
проведення навчань «Sea Breeze–2006» [14].
Чимало претензій було також висловлено на адресу
представника президента в Криму Геннадія Москаля,
зокрема, про несвоєчасне інформування Президента
України про стан справ на півострові. Крім того,
було прийнято рішення про створення комісії «з
розслідування антидержавних дій президента України та
міністра закордонних справ України» [15].
Цікавим є виступ Костянтина Затуліна на мітингу,
присвяченому десятій річниці феодосійських подій
2006 р. У своїй промові він стверджує, що «… поводом
к народному возмущению весной – летом 2006 года
стал произвол «оранжевых» украинских властей и
их заокеанских хозяев, высадившихся на крымской
земле для осуществления провокационных маневров
«Си Бриз». …Протест 2006 года был важной вехой на
пути Крыма в Россию. Кому–то, может быть, кажется,
что возвращение Крыма в Россию в 2014 году было
единичным актом. …Но мы знаем, что победа ковалась
в борьбе все 23 года незаконного и несправедли
вого нахождения Крыма и Севастополя в составе
Украины».
Вищевикладені факти переконливо свідчать, що
за підтримки проросійських громадсько–політичних
організацій Криму Російською Федерацією на півострові
були розгорнуті потужні інформаційно–пропаган
дистські кампанії з метою фальсифікації історичних
фактів, ревізії історичних подій, формування негативної
думки про керівництво і політичну еліту України,
дискредитації української армії, країн–членів НАТО,
усілякій перешкоді підвищенню бойової підготовки
українських військовиків.
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Протягом зазначеного періоду часу на півострові
також проводилися неофіційні «референдуми» про
надання російській мові статусу державної, про братні
народи, про вступ в НАТО, тощо.
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Awareness–reising activity of the Russian federation
on the Crimean Peninsula (1997–2006): historical aspect
Awareness–reising activities of the Russian Federation on the Crimean
Peninsula in the post–Soviet period refers to the insufficiently studied issues of modern
history of Ukraine.
In previous research works, the author determined the features of promotional
campaign of the Russian Federation during the events on the island of Kosa Tuzla and
the activities of public organizations in the Crimea Peninsula during 1993–2013 for
the formation of Pro–Russian moods in the youth environment.
The author analyzed the forms and methods of informational influence by
the Russian Federation with attraction for these purposes of the Pro–Russian
public organizations in the period of the joint Ukrainian–American exercises in the
framework of the program «Partnership for peace»: international exercises «Sea
Breeze» in 1997 and 2006, highlights the main directions of the information campaign
regarding the events around the island of Kosa Tuzla in 2004.
Keywords: the Crimean Peninsula, awareness–raising activity, Ukrainian–
Russian confrontation.

***

87

Випуск 115
УДК 94(420)

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Skoczyńska–Prokopowicz B.,
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
(Polska, Rzeszów), gileya.org.ua@gmail.com

Działalność ukraińskich instytucji naukowych
i edukacyjnych w drugiej połowie
lat 40–tych XX wieku
W artykule podano materiał, że w drugiej połowie lat 40–tych XX wieku, na
wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej terenach Europy, przebywało około 200
tysięcy przemieszczonych osób narodowości ukraińskiej.Pokazano, że ukraińcy
wyjechali z ośrodków dla wychodźców, ze środowiska, gdzie funkcjonowały ukraińskie
instytucje oświatowe, zapewniające zachowanie wśród młodzieży ukraińskich tradycji
narodowych, języka i kultury, przybywając za ocean, musieli zmierzyć się z problemami
adaptacji do nowych warunków życia.Przeanalizowano, że większość z nich podjęła
wysiłki związane z nauką języka angielskiego, niezbędnego do zatrudnienia, oraz
zapewnienia podstawowych potrzeb
Słowa kluczowe: narodowość ukraińska, emigracja, Stany Zjednoczone
Ameryki, ukraińskie szkoły, Nauczycielska Rada, «Ridne słowo».

(стаття друкується мовою оригіналу)
W drugiej połowie lat 40–tych XX wieku, na
wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej terenach
Europy, przebywało około 200 tysięcy przemieszczonych
osób narodowości ukraińskiej [1, с. 391], wśród których
dominowały osoby z wykształceniem podstawowym –
48129 osób, co stanowiło 54,54% ogółu ukraińskich
emigrantów. Osób z wykształceniem średnim było 7061,
około 9%, osób niepiśmiennych – 2008, około – 3,2%.
Na emigracji pojawiła się znaczna ilość ludzi z wyższym
wykształceniem – 3616 osób, co stanowiło 4,12%
[9, с. 120], ogółu ukraińskich emigrantów. Według danych
Centralnej Delegatury Ukraińskiej Emigracji w Niemczech
(CDUEN), tylko w amerykańskiej strefie okupacyjnej
pośród ogółu ukraińskiej emigracji przebywało 303
profesorów, 102 docentów oraz 75 pracowników naukowych
[5, с. 2]. Innym ważnym czynnikiem, który wpłyną na
szybki rozwój ukraińskiej nauki i oświaty na emigracji, było
to, iż pośród przemieszczonych osób przebywała znaczna
ilość ludzi młodych. Według statystyk Centralnej Delegatury
Ukraińskiej Emigracji w Niemczech (CDUEN), w trzech
strefach okupacyjnych znajdowało się 25654 dzieci i
młodzieży narodowości ukraińskiej w wieku poniżej 20 lat.
Zwarzywszy na skład społeczny ukraińskiej emigracji,
która przejściowo znajdowała się w Europie Zachodniej,
staje się zrozumiałe, dlaczego stan ukraińskiej nauki i
oświaty, w tamtym czasie na tych terenach, był na tak
wysokim poziomie. W miejscach największego skupiska
ukraińskich uchodźców pojawiały się szkoły podstawowe
i średnie. We francuskiej, angielskiej i amerykańskiej
strefachokupacyjnych utworzono 79 szkół podstawowych,
bądź tzw. ukraińskich szkół ludowych, w których nauczało
420 nauczycieli, a do szkół uczęszczało 3226 uczniów
[9, с. 122].
Wykształcenie średnie Ukraińcy mieli możliwość
uzyskać w 29 szkoła średnich, w których to edukowało się
2578 uczniów [9, с. 122]. Nadzór szkół średnich sprawował
Wydział Oświaty i Nauki przy Centralnej Delegaturze
Ukraińskiej Emigracji w Niemczech (CDUEN). Pracę
tych wydziałów synchronizował komitet koordynacyjny,
składający się z przedstawicieli organów wykonawczych
Naukowego Towarzystwa im. Tarasa Szewczenki oraz
Ukraińskiej Wolnej Akademii Nauk. Ukraińskie instytucje
edukacyjne funkcjonowały dzięki wsparciu finansowemu,
które przekazywała Centralna Delegatura Ukraińskiej
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Emigracji w Niemczech (CDUEN). Dla przykładu, tylko w
1948 roku Centralna Delegatura Ukraińskiej Emigracji w
Niemczech (CDUEN) przeznaczyła 36,6% środków swego
całościowego budżetu (w pierwszym półroczu 1948 roku
budżet Centralnej Delegatury Ukraińskiej Emigracji w
Niemczech (CDUEN) otrzymał 877.485 niemieckich marek)
na potrzeby związane z kulturą i edukacją [9, с. 121]. Taki
stan rozwoju ukraińskiej oświaty na emigracji po II wojnie
światowej można zdefiniować jako swego rodzaju fenomen,
który nie miał analogów w całej historii ukraińskiej
emigracji.
Ukraińcy wyjechali z ośrodków dla wychodźców, ze
środowiska, gdzie funkcjonowały ukraińskie instytucje
oświatowe, zapewniające zachowanie wśród młodzieży
ukraińskich tradycji narodowych, języka i kultury.
Przybywając za ocean, musieli zmierzyć się z problemami
adaptacji do nowych warunków życia. Niewielu z nowo
przybyłych emigrantówniezwłoczniezajęło się dalszą
edukacją. Większość z nich podjęła wysiłki związane z
nauką języka angielskiego, niezbędnego do zatrudnienia,
oraz zapewnienia podstawowych potrzeb. Jednakże, biorąc
pod uwagę wysoką świadomość narodową emigracji
ukraińskiej, rodzice pragnęli, aby ich dzieci, przystosowując
się do życia w amerykańskim środowisku, zachowały swą
tożsamość narodową [10, с. 138]. Dlatego też pojawiła się
potrzeba powołania ukraińskich instytucji edukacyjnych,
które wypełniałyby takie funkcje: «Ukraińska społeczność,
osiedliwszy się po drugiej wojnie światowej w USA,
zaczęła myśleć o swoim przetrwaniu, a przed wszystkim
o uchronieniu swego największego skarbu, swych dzieci,
od procesu denacjonalizacji» – wyraził przekonanie w
swym krótkim eseju, poświęconym historii utworzenia
towarzystwa «Wspólnota Nauczycielska» prof. W. Hubczak
[2, с. 19].
W Stanach Zjednoczonych Ameryki pierwsze
ukraińskie szkoły dla dzieci zaczęto organizować już 1949
roku. Inicjatorem powstania pierwszej takiej szkoły był
Konstantyn Kysilewskyj, który przed osiedleniem się w
USA,był dyrektorem ukraińskiej szkoły w ośrodku dla
przesiedleńców w Niemczech. W czasie, gdy większość
ukraińskich emigrantów zajmowała się problemami dnia
codziennego, adaptacją do nowych warunków życia,
Konstantyn Kysilewskyj już po trzech tygodniach pobytu
w Stanach Zjednoczonych postanowił zorganizować
ukraińską szkołę w Nowym Jorku [10, с. 138]. Pierwszymi
uczniami ukraińskich szkół byli członkowie lokalnego
oddziału ukraińskiego «Płastu». Szkoła w początkach
swego funkcjonowania posiadała 18 uczniów, którzy zostali
podzieleni na trzy klasy. Zajęcia prowadzono trzy razy w
tygodniu po pięć godzin. Liczba uczniów zwiększyła się z
przybyciem do Stanów Zjednoczonych nowych emigrantów.
Na przestrzeni roku szkolnego 1950–51 w ukraińskich
szkołach pobierało naukę 94 uczniów, powstało pięć
nowych klas, naukę prowadziło piętnastu nauczycieli [4].
W 1949 roku ukraińskie szkoły utworzono także
w Chicago i New Haven. W 1950 roku liczba szkół
znacząco wzrosła – ukraińskie szkoły utworzono w Detroit,
Cleveland, Denver. Następnie takie szkoły zorganizowano
w Nowym Arku, Baltimore, Yonkers, Filadelfii, Bostonie,
Hartford, Passaic. Pod koniec 1952 roku w Nowym Jorku i
Chicago, funkcjonowało po dwie ukraińskie szkoły.
Aktywna działalność ukraińskich pasjonatów, którzy
z grupki dzieci, bez jakichkolwiek środków pomocowych,
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tworzyli instytucje, których działalność nie ograniczała
się jedynie do wychowywania młodego pokolenia. Szkoły
wychowywały pokolenia świadomych patriotów Ukrainy, –
ojczyzny, której nie zachowali w swych wspomnieniach z
dzieciństwa, ale miłość do niej zaszczepiano im na zawsze.
W tych trudnych warunkach tworzono wszystkie ukraińskie
szkoły w Stanach Zjednoczonych Ameryki [10, с. 139]. W
Chicago, gdzie w ukraińskich szkołach uczyło się najwięcej
ukraińskiej młodzieży, organizowanie szkół wymagało wielu
poświęceń. O pierwszych etapach tworzenia ukraińskiej
szkoły, utworzonej przy katedrze świętego Wołodymyra w
1949 roku, O. Konował powiedział «Na początku do szkoły
uczęszczało 9–ro dzieci, następnie 12…. Szkoła nie miała
żadnych środków finansowych. Pierwsze podręczniki, kredę,
itp. kupował sam nauczyciel» [7, с. 14].
Ukraińską szkołę przy katedrze św. Mykołaja w
Chicago założyło «Towarzystwo opieki nad młodzieżą»,
które jesienią 1950 roku zorganizowało dla ukraińskich
dzieci «Klub Młodzieży», który stał się miejscem spotkań
i rozrywki. Jednak, starsze pokolenie wymagało, aby ich
dzieci nie tylko były w stanie komunikować się ze swymi
rówieśnikami w języku ojczystym, ale również uczyły się
języka ukraińskiego, historii, kultury i były wychowywane
na patriotów swej ojczyzny. Z inicjatywy rodziców założono
ukraińską szkołę, w której uczyło się 13 dzieci [4].
Trudności w organizacji szkoły udało się przezwyciężyć
dzięki bezinteresowności i ofiarnościsamych Ukraińców:
«Okazało się jednak, że zabawy czy też nauka w
ciasnych pomieszczeniach klubowych, wśród stołów
bilardowych, chociaż bezpłatna, to nie była jednak
dobrym rozwiązaniem» [10, с. 139]. Należało pomyśleć
o zorganizowaniu normalnej szkoły, mieszczącej się w
odpowiednim dla tego celu, budynku szkoły. Inicjatywę w
tej sprawie wzięła na siebie nauczycielska organizacja z
Ziem Ojczystych «Wspólnota Nauczycielska» (podówczas
jeszcze sekcja «Samopomicz»)… Jesienią 1951 roku zarząd
«Wspólnoty Nauczycielskiej» rozpoczyna kursy wiedzy o
Ukrainie przy szkole parafialnej św. Mykołaja, a funkcję
dyrektora powierza profesorowi O. Łewyckiemu. Proboszcz,
ojciec W. Hawlicz, bezpłatnie udostępnił uczniom
pomieszczenia (3 sale w każdą sobotę) i zadbał o bezpłatne
podręczniki. Ponadto opłatę za prowadzone zajęcia,
nauczyciele otrzymywali od proboszcza, ojca W. Hawlicza.
Dzięki tej szlachetnej pomocy, kursy wiedzy o Ukrainie
przy szkole parafialnej św. Mykołaja, mogły ugruntować
swój dalszy rozwój [2, с. 19].
W 1952 roku w ukraińskiej szkole w Chicago
zapisanych było 170 ukraińskich dzieci. W tym samym roku
rozpoczęto budowę oddzielnego budynku, przeznaczonego
na potrzeby szkoły, który ukończono już w marcu 1953
roku. Ponieważ ukraińska szkoła funkcjonowała przy
greko–katolickiej parafii św. Mykołaja, niezwykle ważnym
aspektem było wychowanie religijne, ponieważ ukraińska
szkoła w Ameryce miała na celu–dać dzieciom ukraińskich
rodziców, ukraińskie wychowanie [11]. Celem, jaki
stawiała przed sobą ukraińska szkoła, było: «…zaszczepić
w duszę powierzonych sobie dzieci, świadomość swego
ukraińskiego pochodzenia i dumy z niego. W ukraińskiej
szkole ukraińskie dziecko modliło się po ukraińsku, uczyło
się kochać język ukraiński i ukraińską pieśń, uczyło
się ukraińskiej historii i kultury, uzyskanie zrozumienia
ukraińskich interesów i gotowości niesienia pomocy
Ukrainie» [7].
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Ważnym zadaniem edukacyjnym, jakie starano
się rozwiązać w ramach procesu nauczania w szkole
ukraińskiej, była identyfikacja Ukraińca w społeczeństwie
amerykańskim. W szkole dawano dzieciom do zrozumienia,
iż powinny one kochać swą nową ojczyznę, która ich
przyjęła, ale nie zapominać o ziemi ich ojców [10, с. 141].
Ukraińscy nauczyciele uważali, iż te dwie rzeczy można
ze sobą łączyć. Ukraińska oświata, twierdzili, może być
ważnym wkładem do kultury amerykańskiej: «Kultura
amerykańska to splot różnych kultur…. Ukraińska katolicka
szkoła przedstawiała ukraińskim dzieciom przykłady
innych etnicznych grup przebywających w Ameryce,
które chociaż są dobrymi Amerykanami, to również są
dobrymi Niemcami, Czechami, Francuzami, Polakami lub
innymi nacjami. Ukraińska szkoła stara się wychowywać
dzieci tak, aby były one dumne ze swego ukraińskiego
imienia, kochały je, były z niego dumne, przynosiły mu
chwałę i ugruntowywały swoje miejsce, pośród innych
narodów» [11].
W miesiącu marcu 1953 roku, na spotkaniu
nauczycieli ukraińskich szkół Nowym Jorku, powstała
«Nauczycielska Rada», której celem było zjednoczenie
i zarządzanie istniejącymi na terytorium Stanów
Zjednoczonych ukraińskimi szkołami ogólnokształcącymi,
oraz opracowanie jednolitego programu nauczania [6].
Pierwszym przewodniczącym tej rady został E. Carskyj.
Nauczycielska Rada funkcjonowała jako wydział przy
Ukraińskim Kongresowym Komitecie, który opracowywał
programy nauczania i ustanawiał zasady pracy ukraińskich
szkół. Rada powoływała również inspektorów, którzy
przeprowadzali hospitacje szkół, organizowali coroczne
konferencje
dla
nauczycieli.
Nauczycielska
Rada
zajmowała się wydawaniem podręczników dla szkół oraz
opracowywaniem programów nauczania dla nauczycieli.
Nauczycielska Rada stawiała przed ukraińskimi szkołami
następujące zadania: «ich zadania nie ograniczają się
jedynie do nauki pisania i czytania w języku ukraińskim
[10, с. 141]. To są ledwie prace u podstaw. Zasadniczym
celem jest praca wychowawcza, stawiająca sobie za
cel – wychowanie ukraińskiego dziecka dla ukraińskiego
narodu. Natomiast środki wychowawcze to literatura
ukraińska, historia, kultura oraz wstępy dzieci z okazji
świąt ogólnonarodowych – rocznica Listopadowa,
święto Szewczenki itp., znajduje się tu wiele niezwykle
wartościowych, wychowawczych elementów, które głęboko
dotykają młodą duszę, wpajając szacunek i miłość do swego
narodu» [8].
Starając się osiągnąć ten cel edukacyjny, nauczyciele
ukraińskich szkół przekonywali się, że na pozytywne
rezultaty tej tendencji nie trzeba było długo czekać. To
świadomość dzieci i młodzieży wartości ukraińskiej
sztuki, kultury i tradycji, pomagała im w przystosowaniu
się do nowych okoliczności. W kronice ukraińskiej
szkoły w Baltimore za lata 1952–1953, zapisano: «Rada
Nauczycielska i Oddział Związku Ukraińskich Matek w
Baltimore dołożyli wszelkich starań, aby oprócz uzyskania
ogólnej wiedzy, szkoła zaszczepiła w młodych ludziach
miłość do swego narodu, poczucie przynależności do
społeczności ukraińskiej oraz dumę narodową [10, с. 142].
W tym celu, z okazji ważnych wydarzeń historycznych,
organizowano w grupach stosowne uroczyste obchody,
upamiętniające te wydarzenia. Szkoła organizowała
niektóre publiczne uroczystości samodzielnie, lub
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dołączała do obchodów, organizowanych przez inne
stowarzyszenia… Szkoła otrzymała możliwość występów
na międzynarodowych festiwalach… Pierwszy taki występ
odbył się 02 maja 1951 roku [10, с. 142]. Wstęp ten, a w
późniejszym okresie, także kolejne, miały duży wpływ na
młodzież szkolną. Burzliwe oklaski, jakimi międzynarodowa
publiczność nagradzała występy szkoły, umacniały wśród
młodzieży wiarę w bogactwo i atrakcyjność ojczystej
kultury, piękno ukraińskiej pieśni i ukraińskiego tańca.
Kompleksy, które zauważało się pośród nowoprzybyłej
młodzieży, pobudzone nieznajomością języka angielskiego,
przeminęły bez śladu. Dzieci uczyły się obcego języka, nie
zapominając o języku ojczystym [12].
W okresie czterech lat funkcjonowania Rada
Nauczycielska wydała dwa podręczniki dla szkół: «Słowo
ojczyste» – podręcznik do języka ukraińskiego, opracowany
przez profesora K. Kysilewskiego, oraz «Język ukraiński»
opracowany przez B. Romanenczuka (wydany w Filadelfii).
Oprócz powołania do życia własnego wydawnictwa, Rada
Nauczycielska włożyła wiele wysiłku w recenzowanie
różnorakich podręczników edukacyjnych [3].
Literatura
1. Kuropas M.The Ukrainian in America.Roots and Aspiration
1884–1954. – Toronto, 1991. – 560 p.
2. Губчак М. Початки Школи Українознавства (Т–ва
«Українська Учительська Громада» в Чикаго) / Пам’ятна Книга з
нагоди 50–ліття Школи Українознавства. Чикаго, Іллінойс. 1950–
2000. – Чикаго, 2000. – 145с.
3. ДемиденкоІ. Безнадійний стан шкіл українознавства,
1962р. – UNMinChicago. – Box 2 (7). – Folder 1.
4. Завдання української національної школи на еміграції. –
UNMinChicago. – Box 1 (6). – Folder 1.
5. Звіт директора Центрального Представництва Української
Еміграції В.Мудрого, 1947. – IHRC. – UUARC. – Box 6. – Folder 4.
6. Коли зустрічаються брати...//Свобода. – Джерсі Сіті –
Нью–Йорк, 1949. – №4. – 29 січня.
7. Коновал О. Школа Українознавства при Катедр. Соборі
Св. Володимира в Чикаго (1949–1986) / Пам’ятна Книга з нагоди
50–ліття Школи Українознавства при Правосл. Соборі св. Князя
Володимира. Чикаго, Іллінойс. – Чикаго, 1999. – 217с.
8. Курси Українознавства в ЗДА 1952–1953. «Учительська
Громада» відділ Самопомочі, Інк. Нью–Йорк, 1953. –
UNMinChicago. – Box2(7). – Folder 2.
9. Мудрий В. Нова українська еміграція// Українці у
вільному світі. Ювілейна книга Ун. Союзу з нагоди 60–річчя. –
Нью–Йорк, 1953. – С.119–120.
10. Саранча Г. Соціально–політична адаптація третьої хвилі
української еміграції у Сполучених Штатах Америки та вклад її
представників у збереження та розвиток української культурної
спадщини (40–70 роки ХХ століття). – Тернопіль, 2005. – 206 с.
11. СютикВ. Завдання Української Католицької школи в
Америці. – UNMinChicago. – Box2(7). – Folder 1.
12. Школа Українознавства в Балтиморі. – IHRC. –
Miscelleneous Ukrainian Manuscript Collection.Ukrainian. – Box 1. –
Folder 3.

References
1. Kuropas M. The Ukrainian in America. Roots and Aspiration
1884–1954. – Toronto, 1991. – 560 p.
2. Gubchak M. Pochatky Shkoly Ukrai’noznavstva (T–va
«Ukrai’ns’ka Uchytel’s’ka Gromada» v Chykago) / Pam’jatna Knyga
z nagody 50–littja Shkoly Ukrai’noznavstva. Chykago, Illinojs. 1950–
2000. – Chykago, 2000. – 145 s.
3. Demydenko I. Beznadijnyj stan shkil ukrai’noznavstva,
1962 r. – UNM in Chicago. – Box 2 (7). – Folder 1.
4. Zavdannja ukrai’ns’koi’ nacional’noi’ shkoly na emigracii’. –
UNM in Chicago. – Box 1 (6). – Folder 1.
5. Zvit dyrektora Central’nogo Predstavnyctva Ukrai’ns’koi’
Emigracii’ V. Mudrogo, 1947. – IHRC. – UUARC. – Box 6. – Folder 4.
6. Koly zustrichajut’sja braty... // Svoboda. – Dzhersi Siti –
N’ju–Jork, 1949. – №4. – 29 sichnja.

90

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 115

7. Konoval O. Shkola Ukrai’noznavstva pry Katedr. Sobori Sv.
Volodymyra v Chykago (1949–1986) / Pam’jatna Knyga z nagody
50–littja Shkoly Ukrai’noznavstva pry Pravosl. Sobori sv. Knjazja
Volodymyra. Chykago, Illinojs. – Chykago, 1999. – 217 s.
8. Kursy Ukrai’noznavstva v ZDA 1952–1953. «Uchytel’s’ka
Gromada» viddil Samopomochi, Ink. N’ju–Jork, 1953. – UNM in
Chicago. – Box 2 (7). – Folder 2.
9. Mudryj V. Nova ukrai’ns’ka emigracija // Ukrai’nci u
vil’nomu sviti. Juvilejna knyga Un. Sojuzu z nagody 60–richchja. –
N’ju–Jork, 1953. – S.119–120.
10. Sarancha G. Social’no–politychna adaptacija tret’oi’ hvyli
ukrai’ns’koi’ emigracii’ u Spoluchenyh Shtatah Ameryky ta vklad i’i’
predstavnykiv u zberezhennja ta rozvytok ukrai’ns’koi’ kul’turnoi’
spadshhyny (40–70 roky ХХ stolittja). – Ternopil’, 2005. – 206 s.
11. Sjutyk V. Zavdannja Ukrai’ns’koi’ Katolyc’koi’ shkoly v
Ameryci. – UNM in Chicago. – Box 2 (7). – Folder 1.
12. Shkola Ukrai’noznavstva v Baltymori. – IHRC. –
Miscelleneous Ukrainian Manuscript Collection. Ukrainian. – Box 1. –
Folder 3.
Skochynska–Prokopovych B., University оf Lawand Public
Administration (Poland, Rzeszow), gileya.org.ua@gmail.com
Scientificandeducationalinstitutions of the Ukrainian diaspora
in the second half of the 1940s
The article shows that there were about 200 000 displaced Ukrainians, who lived
in European countries, liberated from the Nazi occupation, in the second half of the
1940s. It has been depicted that those Ukrainians, who moved abroad (into overseas
areas) from displaced persons camps faced difficulties in adapting to new living
conditions. Living in DP camps, where there were Ukrainian educational institutions,
it was much easier for them to preserve Ukrainian cultural heritage for the younger
generation. It has been also analysed that most Ukrainians put much effort to master
the English language, as it was required for their employment and supporting basic
needs.
Keywords: Ukrainian nationality, emigration, the USA, schools of Ukrainian
Studies, Teachers’ Council, «RidneSlovo».

Скочиньська–Прокопович Б., Вища Школа Права
та Адміністрації (Польща, Жешув), gileya.org.ua@gmail.com
Діяльність українських наукових та освітніх установ
в діаспорі у другій половині 40–х років ХХ століття
Подано матеріал, що у другій половині 40–х років ХХ століття на
звільненій від фашистської окупації території Європи перебувало близько 200
тисяч переміщених осіб української національності. Показано, що українці, які
переїхали із таборів для переміщених осіб, із середовища, де існували українські
освітні установи, які забезпечували збереження серед молоді українських
традицій, мови та культури, опинившись за океаном, зіткнулися з проблемами
адаптації в нових умовах проживання. Проаналізовано, що більшість докладали
зусиль на засвоєння англійської мови, необхідної для працевлаштування, та
забезпечення життєвих потреб.
Ключові слова: українська національність, еміграція, Сполучені Штати
Америки, школи українознавства, Вчительська Рада, «Рідне слово».
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Православне духовенство
на дипломатичній службі господарів
(XVI – XVIII ст.)

Молдавії

Стаття присвячена дипломатичній діяльності молдавських православних
ієрархів впродовж XVI – XVIII ст. та має на меті висвітлення умов і обставин
здійснення посольських місій як результату співпраці Молдавської Православної
Церкви з господарями Молдавії.
У дослідженні розглянуто основні дипломатичні місії ієрархів молдавської
православної Церкви та їх значення в системі державно–церковних відносин
Молдавії означеного періоду. Розкрито причини відмови молдавських
господарів від послуг православного духовенства країни у середині XVIII ст. як
дипломатичних представників.
Автором робиться висновок про те, що участь молдавського православного
духовенства в дипломатії країни носила проросійську спрямованість. Це було
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зумовлено, насамперед, релігійним чинником – Росія та Молдавія були
православними державами.
У статті звертається особлива увага на той факт, що з приходом до
влади в Молдавії фанаріотів, молдавське духовенство перестало виконувати
дипломатичні місії.
Ключові слова: Молдавія, дипломатичні місії, молдавські православні
ієрархи, молдавські господарі, фанаріоти.

Серед численних дипломатичних місій, як офі
ційних, так і таємних, здійснених світськими послан
цями за вказівкою господарів Молдавії, на особливу
увагу заслуговують дипломатичні місії, в яких брали
участь представники молдавського православного
духовенства, зокрема, авторитетні ієрархи Молдавської
митрополії. Очолюючи, чи просто входячи до складу
делегацій, представники духовенства вирушали послами
в різні країни з різними дорученнями незважаючи на те,
чи ці місії носили світський чи духовний характер.
Стосовно питання участі молдавського православ
ного духовенства в дипломатичних місіях молдавських
православних господарів певна інформація по даному
питанню міститься у праці молдавського вченого
М. Мохова [8]. Ним було розглянуто дипломатичну
місію митрополита Досифея 1684 р. та висунуті пев
ні твердження стосовно мети її здійснення. З–поміж
румунських дослідників значну увагу цьому питан
ню приділив Г. Безвіконний, який в контексті
дослідження румунсько–російських відносин окремо
виділив проблему дипломатичних місій молдавського
православного духовенства до Росії [10]. Піднімалося це
питання також і Йоландою Ціґліу [11].
Подальше дослідження проблеми видається досить
перспективним з огляду на наявність цілої низки
джерел, що безпосередньо стосуються дипломатичної
діяльності молдавського духовенства впродовж XVI–
XIII ст. [1; 2; 3; 4].
Однією з перших місій за участі молдавського
духовенства, стало направлення господарями Іліашем
та Штефаном ІІ делегації бояр та духовенства, яке
представляли митрополит Даміан з протопопом
Костянтином, на Флорентійський собор 1438–1439 рр.,
де ті виступили як поборники православ’я [9, c. 244].
Надалі, до правління Олександра Лєпушняну,
інформація про участь представників духовенства у
молдавських дипломатичних місіях відсутня.
Під час володарювання в Молдавії господаря
Олександра Лєпушняну влада стала активніше викорис
товувати служителів Церкви в якості послів Зокрема,
в період свого другого правління воєвода Олександр
(1564–1568 рр.) надіслав листа московському царю Івану
IV Васильовичу через спеціального посланця настоятеля
монастиря Кіпріана Єфтимія, в якому просив «государя
всієї Русі» надати позику для виплати данини Порті.
Однак, є також версія ряду дослідників, що згадана
місія могла бути здійснена у зв’язку із поверненням
воєводського сина Богдана Лєпушняну в Молдавію [10,
c. 69]. Згадка про цю місію присутня в листі царя Івана
IV до молдавського господаря Іоанна–Воде Лютого,
в якому «государ всієї Русі» зазначав: «…послав ти до
нас слугу божого єпископа твого Ісайю з грамотою, що
по волі божій була тобі дана турецьким султаном земля
Молдавська, щоб служив ти йому та був його данником.
…Ти прислав сюди посланця свого і просив таємно
через грамоту свою і свого єпископа Ісайю, посла свого,
щоб ми відправили до тебе благополучно дружину твою
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та сина твого. Ми доручили розшукати де вони. І після
того як розпитали майже у всьому царстві нашому,
дізналися наступне: по волі божій померли від чуми
і дружина твоя княгиня Марія, і син твій Петро» [1,
c. 131–132]. Цей лист підтверджує думку румунського
вченого Ґ. Безвіконного, про те, що дипломатична місія
ігумена Єфтимія мала подвійну мету.
Зі схожою місією відправив до Москви молдавський
воєвода Іоанн Лютий уже згадуваного вище Ісайю,
єпископа Радівецького. Зайнявши в 1572 р. молдавський
престол, він доручив владиці Ісайї привезти з Москви
до Молдавської землі свою дружину Марію і сина, але
вони вже на той час померли від пошесті [10, c. 70].
Схожість цих місій, на наш погляд в тому, що обидві
вони мали приватний характер. Зміст місій засвідчує
факт відправлення родин воєвод за кордон, зокрема у
Московську державу, очевидно задля їхньої безпеки,
і таким чином господарі мали в своїх діях розв’язані
руки, не побоюючись за долю близьких.
Ще одна дипломатична місія, в якій безпосередньо
брало участь молдавське духовенство, відбулася в
грудні 1628 р. О тій порі господар Мирон Барновский
та митрополит Анастасій (Крімка) відправили ченця
Варлаама (в майбутньому митрополита Молдавії)
з місією до Москви, причому як главу посольства.
Варлааму належало відвезти до царя Михаїла
Федоровича (1613–1645) та патріарха Московського
Філарета листа, в якому господар і митрополит
Молдавії завіряли, що посольство було надіслано
до Росії для замовлення та придбання ікон для
монастиря Драгомирна та інших двох ктиторій Мирона
Барновського в Бирнові та Яссах. Про це ми дізнаємося
з листа воєводи Мирона Барновського до царя Михайла
Федоровича, в якому він відрекомендував архімандрита
Варлаама як свого посланця та вказав що: «…
наслідуючи минулих та перед нами бувших господарів,
що благочестиво жили, з благодаттю та допомогою
Божою створив чесний монастир, який був наречений
Драгомирна, а в ньому кам’яну церкву устроїв в ім’я
святої і живоначальної Трійці, а потім два інших
монастиря, один в ім’я Успіння пресвятої та чистої,
преблагословенної нашої Богородиці й пріснодіви Марії,
інша в ім’я св. влм. Георгія та Іоанна Нового, що лежить
в молдавській землі…посилаємо в твоє царство, заради
чесних й прекрасних ікон…архімандрита Варлаама
та нашого вірного слугу Павла Медельнічаре з їх
людьми…» [305, c. 81–82].
Варто відзначити, що по дорозі до Москви
посольство зупинилося в Києві з приводу зустрічі
з Петром Могилою, тоді архімандритом Київської
Печерської Лаври. Навідавши настоятеля Лаври
посольство продовжило шлях до Москви, де 4 березня
1629 р. Варлааму була надана аудієнція в царя. Ця місія
хоча була нетривалою, проте справила значний вплив на
життя Варлаама. Так, повернувшись в країну Варлаам
побачив значні зміни в житті своєї країни. Митрополит
Крімка помер, а господар Мирон Барновський не
перебував на троні. У цих умовах йому нічого не
залишалося як повернутися в свій монастир [11, c. 103–
104].
Через чверть століття до Москви було відправлено
ще одне посольство до складу якого входили церковні
ієрархи. Зокрема, в 1656 р. до Москви прибула місія
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митрополита Гедеона з листом від молдавського
господаря Георгія Штефана. В листі до царя Олексія
Михайловича Георгій Штефан вказував, що: «…вибрані
на цю потребу преосвященний благо любимий пан отець
Гедеона, архієпископа та митрополита землі нашої,
разом із нашим близьким та вірним боярином Григорієм
Нянюловичем, другим логофетом бити чолом, замість
нас, під чесні і пресвітлі стопи Царської Величності, і
більше того веліли як то ми, про всі наші земні потреби
сповіщати…» [2, c. 384]. Доречно буде вказати на той
факт, що, після аудієнції у царя, митрополита Гедеона
разом із Логофетом Григорієм Нянюловичем було
приведено до присяги в Успенському соборі Москви,
від імені молдавського воєводи Георгія Штефана та від
духовного та мирського чину Молдавії, про входження
в підданство російському царю. Досить цікавим, на
наш погляд є й те, що Гедеон був приведений до
присяги, згідно записів, 7 червня патріархом Никоном,
а Логофета Григорія та інших представників місії –
21 червня Тверським архієпископом Лаврентієм та
соборним протопопом Михайлом [2, c. 390]. Сталося
це після того, як вищеописаними послами було
викладено прохання молдавського господаря в 10 стат
тях. Хоча статті були виголошені митрополитом усно,
в канцелярії московського царя їх було записано та
подано молдавському ієрарху на підпис. Щодо цього
віднаходимо надпис під грамотою: «замість господаря
свого Георгія Штефана воєводи та замість архієреїв,
підлеглих моїх, та замість бояр та всієї молдавської
держави, я митрополит Гедеон свою руку приклав до
того, що ми поклонилися під Царську високу руку
та до підніжжя Його Царської Величності навіки
непорушно…» [2, c. 385].
Вартим уваги є й 1674 р., коли молдавський
господар Штефан Петрічейку, перейшовши на бік
Польщі, розраховував отримати захист від турецьких
утисків, але, так як в самій Польщі йшла боротьба
між
угрупуваннями
шляхти,
розраховувати
на
допомогу не доводилося. В таких умовах він, беручи
до уваги інтереси проросійської групи бояр на чолі з
митрополитом Досифеем, почав переговори з Москвою
щодо захисту Молдавії від турецьких поневолювачів і
про прийняття її в російське підданство [8, c. 110]. Тут
теж зносини між Молдавією та Москвою здійснювалися
при допомозі духовенства. Проте, невдалі переговори
змусили молдавського господаря з великою групою
бояр, митрополитом Досифеем і військом залишити
Молдавію та переховуватись в Польщі [8, c. 112].
Не менш важливою була дипломатична місія
митрополита Досифея (1684–1686), здійснена в 1684 р.
Її метою було укладення антиосманського альянсу між
Молдавією та Росією. Для підписання означеного союзу
до Москви було відправлено молдавського митрополита,
який віз із собою лист від господаря Штефана
Петрічейку. Проте, через чуму, Досифей не доїхав до
Москви, й зупинився в Печерській Лаврі в Києві, де
чекав відповіді царя. Місія зазнала провалу, а в 1686 р.
Досифей вже перебував у вигнанні [11, c. 21]. В даному
сенсі, цікавим є припущення радянського дослідника
Н. Мохова щодо провалу цієї посольської місії. Він
стверджував, що однією з основних причин відмови
прийняти посольство з Молдавії була неможливість
прийняти підданство Молдавського князівства, адже це
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означало війну проти Туреччини й загострення відносин
з Польщею [8, c. 114]. Хоча, як вже ми знаємо, в Москві
ухилилися від переговорів під приводом епідемії.
Таким чином, проаналізувавши участь молдавського
православного духовенства в дипломатичній діяльності
країни, можемо констатувати, що вона носила про
російську направленість. Зумовлена вона була, перш за
все, релігійним чинником, адже Росія та Молдавія були
носіями православ’я.
В той же час, варто відмітити, що з приходом до
влади фанаріотів, молдавське духовенство перестає
виконувати дипломатичні місії. Це на наш погляд, було
спричинено рядом факторів, до яких ми відносимо:
1. Фанаріоти були при Порті драгоманами (перекла
дачами – дипломатами) і їм не потрібно було вже
освічених людей для дипломатичних місій.
2. Становлення дипломатичного корпусу Молдав
ського князівства за підсумками Кючук–Кайнард
жийського договору 1774 р. Так, згідно нього, статтею
16 пунктом 9 встановлювалося право «…господарям
двох князівств (Молдавії та Валахії. – Д. К.), кожному
зі свого боку, мати при Осяйній Порті повіреного в
справах, які будуть дбати про інтереси князівств і не
зазнають ніякого насилля» [3, c. 963].
3. В другій половині XVIII ст. було відкрито ряд
закордонних консульств. Зокрема, в 1779 р. російською
імператрицею Катериною ІІ був виданий указ,
згідно якого «колезького асесора Сергія Лошкарева,
якого указом нашим від 15 жовтня виданим колегії
закордонних
справ
наказано
було
призначити
консулом в Синоп, Ми нині всемилостивіше наказуємо
акредитувати в якості генерального консула в
Молдавію, Валахію та Бессарабію з тим утриманням,
яке для синопскої посади в штат визначено …Колегії
закордонних справ забезпечити його необхідним по
цьому місцю настановою для застереження користі
служби нашої» [4, с. 23]. Відкрито його було тільки
через 2 роки, в 1781 р., внаслідок дипломатичних
переговорів. Для протидії впливу російських консулів
Порта дозволяє відкрити австрійське (1783 р.) та
прусське (1786 р.) консульства [6, c. 90]. В 1796 р.
створюється французьке консульство (ліквідоване в
1798 р. внаслідок укладання російсько–турецького
оборонного союзу) [6, c. 93].
4. Проросійські настрої вищого православного
молдавського духовенства (православні хотіли вести
справи тільки з єдиновірцями). Внаслідок чого насто
рожене ставлення більшості турецьких ставлеників на
господарському престолі до православних ієрархів як
дипломатів, що відстоюватимуть інтереси фанаріотів і
Порти.
5. Заборона Портою зовнішніх зносин внаслідок
переходу на бік царя Петра І молдавського господаря
Д. Кантеміра. Оскільки, після встановлення фанаріот
ського режиму в Молдавії, зовнішні зносини, які до
цього мали обмежений характер, дозволялися лише
зі згоди Порти і тільки в тих справах, де інтереси
турецьких султанів потребували підтримки господарів
Молдавії [5, с. 213–214].
Винятком тут може слугувати дипломатична місія
1769 р. В цьому році в Санкт–Петербург із Молдавії
прибула делегація для вирішення подальшої долі
князівства. В делегацію входили єпископ Інокентій
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Хушський, ігумен Бенедикт, архімандрит Мезерян та
ряд бояр. Вони привезли спеціальну грамоту, підписану
митрополитом Гавриїлом, вищим духовним кліром
та боярами Молдавії, в якій від імені країни прохали
Катерину II взяти Молдавію під своє підданство. Але
делегацією не було отримано ствердного рішення, щоб
не викликати дипломатичних ускладнень [8, c. 155].
Проте, на нашу думку, дана місія не була санкціонована
тодішнім господарем Костянтином Маврокордатом, який
втік зі столиці з приходом російських військ й не міг
мати до неї стосунку [7, c. 414]. А крім того, ця місія
носила проросійський характер, так як була здійснена
в умовах Російсько–Турецької війни, коли в Молдавії
була створена російська військова адміністрація.
Це була місія, метою якої було засвідчити умови
підданства, проголошені у відозві Катерини ІІ до народів
поневолених Османською імперією.
Таким чином, можемо констатувати, що дипло
матична діяльність молдавських православних ієрархів
сприяла
підвищенню
авторитету
Молдавського
князівства на міжнародній арені та була результатом
церковно–державної співпраці. Водночас, варто відзна
чити проросійську спрямованість церковної дипломатії,
в основі якої лежав релігійний чинник, адже російський
цар серед країн Південно–західної Європи асоціювався
із поборником православ’я. Це було викликано, в першу
чергу, особливістю розташування Молдавії, кордони якої
проходили на межі з іновірними країнами (католицизм,
іслам). Проте, зі встановленням в князівстві нового
фанаріотського режиму, потреба в дипломатичній
діяльності православної церкви відпала й її функції
зосередилися на діяльності всередині країни.
Список використаних джерел
1. Исторические связи народов СССР и Румынии в XV –
начале XVIII в.: Документы и материалы: в 3 т. – М.: Наука,
1965. – Т.1. – 364 с.
2. Полное собраніе законовъ Россійской имперіи съ
1649 года. Т. I. Съ 1649 по 1675. – СПб.: В типографии Второго
отделения Собственной Его Императорского Величества канце
лярии, 1830. – 1043 с.
3. Полное собраніе законовъ Россійской имперіи съ
1649 года. Т. XIX. 1770–1774. – СПб.: В типографии Второго
отделения Собственной Его Императорского Величества
канцелярии, 1830. – 1082 с.
4. 130 de ani de relaţiile diplomatice ruso–române: album de
documente. – Bucureşti: Biblioteca Bucureştilor, 2008. – 325 p.
5. История Румынии / Под ред. М. Роллера; сокращенный
пер. с румынского. – М.: издательство Иностранной Литературы,
1950. – 563 с.
6. История республики Молдова. С древнейших времен
до наших дней / Ассоциация ученых Молдовы им. Н. Милеску–
Спэтару. – Кишинев: типография «Elan poligraf» 2002. –
360 с.
7. Мохов Н. Молдавия эпохи феодализма (от древнейших
времен до начала ХІХ века). – Кишинев: Картя молдовеняскэ,
1964. – 440 с.
8. Мохов Н. Очерки истории молдавско–русско–украинских
связей (с древнейших времен до начала XIX в.) / Н. Мохов. –
Кишинев: Штиинца, 1961. – 214 с.
9. Чучко Д. Взаємини молдавських православних церковних
ієрархів з воєводами Землі Молдавської в середині XIV–XVI ст. //
Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й
етнології: Збірник наукових праць / Д. Чучко. – Чернівці: Прут,
2009. – Т.1 (27). – С.237–246.
10. Bezviconi G. Contribuţii la istoria relaţiilor româno–ruse /
G. Bezviconi. – Bucureşti: Tritonic, 2004. – 392 p.
11. Ţighliu I. Între diavol şi Bunul Dumnezeu: cler şi cultură în
Principatele Dunărene: (1600–1774) / Iolanda Ţighliu. – Bucureşti:
Paideia, 2002. – 312 р.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115
References

1. Istoricheskie svjazi narodov SSSR i Rumynii v XV – nachale
XVIII v.: Dokumenty i materialy: v 3 t. – M.: Nauka, 1965. – T.1. –
364 s.
2. Polnoe sobranіe zakonov# Rossіjskoj imperіi s# 1649 goda.
T. I. S# 1649 po 1675. – SPb.: V tipografii Vtorogo otdelenija
Sobstvennoj Ego Imperatorskogo Velichestva kanceljarii, 1830. –
1043 s.
3. Polnoe sobranіe zakonov# Rossіjskoj imperіi s# 1649 goda.
T. XIX. 1770–1774. – SPb.: V tipografii Vtorogo otdelenija Sobst
vennoj Ego Imperatorskogo Velichestva kanceljarii, 1830. – 1082 s.
4. 130 de ani de relaţiile diplomatice ruso–române: album de
documente. – Bucureşti: Biblioteca Bucureştilor, 2008. – 325 p.
5. Istorija Rumynii / Pod red. M. Rollera; sokrashhennyj per. s
rumynskogo. – M.: izdatel’stvo Inostrannoj Literatury, 1950. – 563 s.
6. Istorija respubliki Moldova. S drevnejshih vremen do nashih
dnej / Associacija uchenyh Moldovy im. N. Milesku–Spjetaru. –
Kishinev: tipografija «Elan poligraf» 2002. – 360 s.
7. Mohov N. Moldavija jepohi feodalizma (ot drevnejshih
vremen do nachala ХІХ veka). – Kishinev: Kartja moldovenjaskje,
1964. – 440 s.
8. Mohov N. Ocherki istorii moldavsko–russko–ukrainskih
svjazej (s drevnejshih vremen do nachala XIX v.) / N. Mohov. –
Kishinev: Shtiinca, 1961. – 214 s.
9. Chuchko D. Vzajemyny moldavs’kyh pravoslavnyh
cerkovnyh ijerarhiv z vojevodamy Zemli Moldavs’koi’ v seredyni
XIV–XVI st. // Pytannja starodavn’oi’ ta seredn’ovichnoi’ istorii’,
arheologii’ j etnologii’: Zbirnyk naukovyh prac’ / D. Chuchko. –
Chernivci: Prut, 2009. – T.1 (27). – S.237–246.
10. Bezviconi G. Contribuţii la istoria relaţiilor româno–ruse /
G. Bezviconi. – Bucureşti: Tritonic, 2004. – 392 p.
11. Ţighliu I. Între diavol şi Bunul Dumnezeu: cler şi cultură în
Principatele Dunărene: (1600–1774) / Iolanda Ţighliu. – Bucureşti:
Paideia, 2002. – 312 р.
Chuchko D. C., post–graduate student of the Department of Modern
and Contemporary History, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National
University (Ukraine, Chernivtsi), chuchko.dmytro@ukr.net
Orthodox clergy in diplomatic service of the princes
of Moldavia (XVI – XVIII centuries)
The article is devoted to the diplomatic activity of the Moldavian orthodox
hierarchs during the XVI – XVIII centuries, and it aims to highlight the conditions
and circumstances of ambassadorial missions as a result of cooperation between the
Orthodox Church of Moldavia and the princes of Moldavia.
The study examines the main diplomatic missions of the Moldavian Orthodox
Church hierarchs and their importance in the system of state and church relations in
Moldavia within a specified period. The reasons of the Moldavian princes’ rejection
from services of the country orthodox clergy as diplomatic representatives in the
middle of the XVIII century are revealed.
The author draws a conclusion that the role of the Moldavian orthodox clergy in
the country’s diplomacy was of pro–Russia orientation. This was primarily due to the
religious factor – Russia and Moldavia were orthodox countries.
The article draws attention to the fact that the Moldavian clergy ceased to
perform diplomatic missions with the Phanariotes coming to power in Moldavia.
Keywords: Moldavia, diplomatic missions, Moldavian orthodox hierarchs,
princes of Moldavia, the Phanariotes.
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Християнізація ранньосередньовічної
Польської держави (до 1050–річчя події)
Розглядається питання християнізації Польської держави. Автор
на основі джерел та археологічних матеріалів намагається простежити
процес прийняття Польською державою нової релігії та роль цього процесу
у суспільно–політичному житті. У статті проаналізовано ранній етап
формування церковної організації на польських землях.
Ключові слова: Галл Анонім, Баварський географ, Мєшко І, божества,
Дубрава, хрестильна купіль, єпископ Йордан, святий Войцєх, Гнєзненський з’їзд,
імператор Оттон III.
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У 2016 році Польща відзначає 1050 років прийняття
християнства. Незважаючи на низку критичних
зауважень, масштаб святкувань засвідчив важливість
даної події для сучасного польського суспільства,
зокрема у теперишній непростий для цього час.
На середину Х ст. Польща уже існувала як державне
утворення. Тривали конфлікти за зміцнення державної
системи, князь Мєшко воював з німецькими графами,
які прагнули захопити польські землі. У 60–х Х ст.
Мєшко робить рішучий крок – приймає християнство та
починає процес християнізації Польщі.
Основними джерелами при дослідженні даного
питання є нарративні тексти, перш за все польські
хроніки – «Хроніка діянь князів польських» Галла
Аноніма [10] та «Польська історія» Вінцента Кадлубека
[12]. З іноземних текстів важливе значення мають
Життєпис Мефодія [4] «Церковна історія народу
англів» Беди Достоповажного [1], німецькі хроніки
(«Діяння саксів» Відукінда Корвейського [2], Хроніка
Тітмара Мерзебурського, Магдебурзькі аннали та
Гільдесхеймські аннали),та нарративи сусідніх словян
ських держава («Повість Временних літ» Нестора
літописця та «Чеська хроніка» Козьми Празького
[8]). Цінні відомості для вивчення даної проблеми
містять також польськірочніки [18; 19; 20; 21] та актові
документи (Dagomeiudex) [9].
Дана проблематика стал однією з основних для
польської історіографії ще з XIXст. Саме тоді з’явились
перші академічні праці присвячені цій проблемі.
Класичною стала монографія Владислава Абрахама
«Церковна організація в Польщі до середини ХІІ ст.»,
опублікована у Львові у 1890 р. [6].
Серед наукових доробків середини ХХ ст. варто
виокремити праці Герарда Лябуди [13; 14] та Генріха
Ловмяньського [16]. Сучасні дослідження відзначаються
використанням новаторських методологічних підходів
(наприклад історія ментальності). Серед них варто
виділити праці Даріуша Анджея Сікорського [22].
Що ж до англомовної історіграфії з розглядуваної
проблематики, то тут найгрунтовнішою є роботи
Алексіса Власто [3].
Перші згадки про християнські місії до території
Польщі відносяться до 70–х років Х ст., коли на ці
терени прибуває місія святого Мефодія. Метою місії
була християнізація Великої Моравії, правитель якої
князь Святослав у цей час приймає рішення про
хрещення [4, с. 95].
Однак наскільки вкорінилось тоді християнство
сказати дуже важко. Більше ніяких джерельних
повідомлень про християнство на території віслянського
племінного союзу немає. Великоморавські правителі
намагалися поширити християнство. Про це свідчать
археологічні дослідження, які показують зростання
кількості церков у Малопольщі, що викликало
незадоволення частини знаті.
За однією з версій, відома писемна пам’ятка
так званий «Баварський Географ», створювався для
місіонерських цілей [3, с. 142]. Справа в тому, що
якраз у цей час починається активізація місіонерської
діяльності західної церкви, зокрема потрібно згадати
масштабну
місіонерську
діяльність
Франського
королівства на землях саксів. Однак ця пам’ ятка досить
скупо описує польські землі. Так з 58 племен, які нам
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називає анонімний «Баварський географ», до польських
теренів більш–менш можна локалізувати лише 7. Це
свідчить про те, що якщо «Географ» був написаний для
місіонерських цілей, то польські терени не стояли на
порядку денному перед ініціаторами місій.
А. Власто викладає досить цікаву гіпотезу.
Аналізуючи відому розповідь Галла Аноніма про
селянина Пяста, англійський дослідник допускає,
що чужоземці–мандрівники (hospites) могли бути
місіонерами, відправленими місією Мефодія з Моравії
для християнізації даних теренів [3, с. 143], оскільки,
на його думку, випадкових подорожей у цей час не було
і тому приходили ці чужоземці до землі полянського
союзу задля хрещення місцевих племен. Однак, гіпотеза
ця виглядає досить натягнутою. Надзвичайно складно
довести, що ці загадкові чужоземці – християнські
місіонери і саме з місії Мефодія. Та й чи могли
вони проникнути аж на землі поляно–гопланського
союзу, якщо «Житїє святого Мефодія» повідомляє
християнізаторські заходи місії лише в землях віслян.
Проти цієї думки свідчить і організація чеських
церковних структур. Празька грамота 1086, текст якої
вміщено у праці Козьми Празького «Чеська хроніка»
(Cosmae Chronica Boemorum), описує нам кордони
Празького архієпископства [8, s. 140–141]. Територія
архієпископства включала лише землі біля віслянського
племінного союзу і аж далеко не землі полян. Невідомо,
чи були у місіонерів плани щодо християнізації
полян. Але все ж переконливішою виглядає теза, що
польські землі не входили в число першочергових для
християнських місіонерів.
Надалі відбувається процес формування Польської
держави на чолі з родом Пястів. Першу писемну згадку
про неї ми знаходимо в «Діяннях Саксів» Відукінда
Корвейського [2].
Про перші роки правління Мєшка Галл Анонім
повідомляє нам такі відомості:
Мєшко, досягнувши князівської влади, став постійно
зміцнювати свої сили і частіше нападати на народи, які
живуть по сусідству [10, s. 399].
Прийшовши до влади, князь розпочав процес
приєднання нових територій. Площа цього державного
утворення становила близько 180 тисяч кв. км, а
населення – 700 тисяч осіб [16, s. 509]. Про немалі
розміри Польщі згадує арабський мандрівник Ібн Якуб
[5, c. 50–51].
Але Мєшко зіткнувся з міцними та агресивними
сусідами – Чехією та Німецьким королівством.
Особливо загрозливою була ситуація на західному
кордоні. На 940 р. словянські племена між Ельбою і
Одером визнали владу німецьких королів [13, s. 9].
Надзвичайно активно діяв маркграф Східної Саксонської
марки Геро Залізний, який у 963 р. здійснив вдалий
набіг на Польщу. У результаті польське військо було
розбите, а Мєшко був вимушений стати данником
Оттона [23].
В цих умовах Мєшко приймає рішення про
хрещення. Галл Анонім вважає, що поштовхом
до прийняття християнства стало бажання Мєшка
одружитись з донькою чеського князя Болеслава І
Дубравкою [10, s. 399]. Аналогічно пояснює і Тітмар
[23, IV 55–56]. Подібним чином твердили більшість
польських середньовічних джерел [22, s. 95–97]. Проте
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сучасна історіографія, як правило, визначає політичні
причини, як привід для прийняття. Наприклад,
А. Власто стверджує, що основним мотивом стає
загроза з боку Німецького королівства у зв’язку з його
посиленням у 60–х роках X ст. [3, с. 403]. Фактично на
перше місце висуваються політичні мотиви – захист
молодої держави, німецька загроза, необхідність
зміцнення державної структури.
Представники польської історіографії аналогічно
наполягали на політичних причинах. Г. Лябуда твердить,
що таким способом укладався польсько–чеський
політичний союз [14]. У якості підтвердження цього він
наводить відомості Відукінда [2, с. 193].
Також на користь польсько–чеського союзу приво
дять таку подію в 973 р. Мєшко разом з Болеславом
ІІ Побожним, як васал імператора був викликаний на
імператорський суд в Кведлінбург, який завершився
укладенням миру [23, ІІ 20].
Таким чином чехи бажали поширити свій вплив на
Пястівську державу. Однак, Д. Сікорський наводить
контраргумент – у минулі роки ніхто не заважав брати
чеським правителям дружин з поганських племен
[22, s. 101]. Аналогічно він опонує аргументу Г. Лябуди,
що одруження чеського князя Вацлава на представниці
поганського племені сто дворян було першим кроком до
майбутнього союзу. Д. Сікорський твердить, що це був
звичайний шлюб і немає джерельних свдічень про якісь
далекі політичні перспективи [22, s. 101].
При цьому дослідник не заперечує імовірність
чесько–польського союзу. На його думку, він склався
вже набагато пізніше і міг бути наслідком прийняття
християнства [22, s. 104].
Часто причиною прийняття християнства називають
потребу в консолідації молодій державі Пястів.
Мотивацію подають наступну: Польща лише нещодавно
об’єдналась та не мала надто сильної політичної
структури. Племінний сепаратизм міг привести до
розпаду. Тому князь Мєшко в якості нової об’єднуючої
ідеології обирає християнство заради утвердження
єдності Польщі [16, s. 582]. Однак, на думку
Д. Сікорського,логічніше було б обрати модифікований
варіант язичництва, конструювання якого не привело
б до радикальних світоглядних змін для тогочасних
жителів Польщі [22, s. 104]. Мєшко, обираючи
християнство як об’єднуючу ідеологію, очевидно мав
дивитись аж на цілі століття вперед, коли у подальшому
християнство дійсно стане фактором єднання для
Польської держави.
Д. Сікорський наводить дуже цікаву думку. Цей час
для Європи позначений політичною роздробленістю.
У 843 році після підписання Верденського договору
розпочався занепад Франкської держави. Королівства,
які утворились на її місці – Французьке, Німецьке та
Італійське також роздирались внутрішньополітичними
конфліктами за владу. Таке політичне становище не
могло бути яскравим позитивним прикладом для
молодої держави Пястів [22, s. 104].
Автор задає собі питання, тобто виходить, що
Мєшко приймав ідеологію тих країн, в яких відбувались
процеси децентралізації. Шукати, на його думку,
треба в інакшій площині. Мєшко вбачав поряд з цими
традиціями також традицію сакралізації верховної
влади. Це зокрема підмітив і Г. Ловмянський, який
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вважав, що прийняття християнства було спричинено
потребами зміцнення влади князя та її легітимізації
[22, s. 104, 101]. Влада правителя у християнських
країнах розумілась як надана Богом і тому непослух
правителю – це гріх, це опір Божій волі. Проте відразу
постає питання, а чи дійсно Мєшко так сприймав нову
релігію. Тут відразу можна повернутись до попередніх
дискусій щодо християнства як державозміцнюючого
фактору.
Цікаву версію подає Р. Міхаловскі. Він твердить, що
Мєшко керувався ідеєю заміни покровителя. На початку
60–х років Х ст. поляки зазнають ряд поразок, зокрема
від вищезгаданого графа Герона. На думку дослідника,
Мєшко вирішує, що йому потрібно самому прийняти ту
віру, яка надає перемогу його противникам і обрати собі
за покровителя християнського Бога [22, s. 104]. І як
твердить Р. Міхаловскі, християнство тому утвердилось
в Польщі, що відразу після прийняття нової релігії,
Мєшка супроводжують успіхи на зовнішньополітичній
арені. У 967 р. він здобуває важливу перемогу над
волинянами. В 972 році в польські землі вторгся
маркграф Лужицької марки Одон (Годо). 24 червня
972 р. німецьке військо було повністю розгромлене біля
Цедині [23, II 29]. Це, на думку Р. Міхаловського, мало
переконати князя у правильності обрання релігії.
Найімовірніше усі вище перераховані фактори
впливали на рішення про прийняття християнства. Тому
не варто визначати якийсь один фактор як домінуючий,
закриваючи очі на інші причини.
Що ж до часу та місця хрещення Мєшка, то вони
поки остаточно невстановлені. Польські середньовічні
аннали, які відомі більше як «roczniki» дають різні
датування хрещення Мєшка. Так найдавніший з них
Свентокшиський рочнік давній містить таке повідом
лення:
967. Myskoduxbartizatur [20, s. 773].
Натомість рочнік Краковського капітула, який
імовірно зберіг в собі залишки так званого Рочніку
Давнього (першоно польського рочніка) уже подає
інакшу дату: 966. Meskoduxbaptizatur [18, s. 792].
Ще один рочнік – «Rocznik Traski» подає наступні
відомості:
Anno
Domini
966
dux
Meskoduxit
Dubrovkametbaptizatur [21, s. 828]. Великопольська
хроніка подає нам датування 962 рік [12, s. 482].
А. Власто, посилаючись на дані повідомлення,
впевнено датує час хрещення Мєшка 966 роком [3,
c. 146]. Д. Сікорський позначає період 966–968, як
час можливого хрещення. Дослідник твердить, що
проблемним є визначення тривалості терміну, під час
якого Дубравка не давала згоди на шлюб з Мєшком
[22, s. 92].
Галл порівнює хрещення Мєшка з прозрінням
сліпого та навіть наводить цілу легенду про дитячу
сліпоту Мєшка, який був сліпим до семи років
[10, с. 399].
Невідомим
залишається
і
місце
хрещення.
Так Д. Сікорський виділяє три імовірні місця
хрещення. Це так званий «Познанський баптистерій»
(Baptysteriumpoznańskie), баптистерій на ледницькому
острові (Baptysteriumna Ostrowie Lednickim) та
«Вавельський
баптистерій»
(Baptysteriumwawelskie)
[22, s. 110, 119, 126]. Дослідник вважає, що своєрідним
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зразком для розгляду питання щодо хрещення правителя
може виступити фрагмент з праці Беди Достоповажного,
який оповідає про прагнення короля Нортумбрії Едвіна
прийняти християнство [1, c. 67]. Д. Сікорський
твердить, що даний факт може виступати як аналог події
хрещення князя Мєшка [22, s. 108].
Тобто перед тим як мало відбутись саме хрещення,
мав був побудований баптистерій, очевидно один з тих
трьох імовірних на які вказувалось раніше. На якому
саме точно відбувалась ця знакова подія сказати доволі
складно. Як правило на такому місці мала б зберегтись
хрестильна купіль. Археологи знаходять такі купелі.
Так,зокрема, при розкопках гроду у Познані [17,s. 155]
та у Вісліцах були досліджені хрестильні купелі [7,s.
280]. Першу з них М. Мішкевіч повязує з діяльністю
емісійного єпископа Йордана [17, s. 155]. Про те, що на
даний час уже існували баптистерії для хрещення вказує
ще одне свідчення Беди Достоповажного [1, c. 67].
На підтвердження так званої чеської теорії
прийняття християнства свідчить і величезна кількість
запозичень з чеської мови, зокрема термінів, які
відноситься до церковних справ. Можна навіть сказати
більше, саме чеська мова була основою для майбутньої
польської церковної термінології. Це,зокрема, такі слова
як msza (меса), chrest (хрест), papierz (папа), kazanie
(проповідь), zakonnik (монах), kosciol (костел, церква)
[3, c. 152].
Очевидно, що новообернена країна потребувала
формування церковної організації. Ще в супроводі
Дубравки прибув єпископ Йордан, про якого Тітмар
пише, що він витратив багато праці для місіонерської
діяльності [22, IV:35].
Згадують про нього, зокрема, і польські рочнікі:
так, наприклад, рочнік познанського капітулу (Rocznik
kapitulypoynanskiej)
Jordanusprimusepiscopusin
Poloniaordinatusestetobiit DCCCCLXXXIIII [22, s. 182].
Тобто хроніст згадує Йордана як «польського
єпископа». Однак, як помітив Д. Сікорський [22, s. 182],
Познанський рочнік (Rocznik poznanski) вказує наступне:
Iordanusprimusepiscopus
Posnaniensisordinaturest
[19, s. 128].
Як бачимо, два джерела одного географічного
походження подають нам різне титулування Іордана. Так
ким же він був і чи був місійним єпископом. Дискусії
навколо постаті польського хрестителя тривають уже
давно. В історичній науці утвердився погляд на нього
як на єпископа–емісійного (або як часто вживають
термін «місійний єпископ»). Дану точку зору утвердив
ще В. Абрахам, який першим став вважати Йордана
місійним єпископом [6, s. 29]. Хоча він і зазначає, що
«особистість першого польського єпископа та його
діяльність нам в основному невідома», однак все ж
наполягає на емісійному характері його діяльності.
Дослідник пов’язує особу Йордана з політико–
релігійними процесами у Центральній Європі (зокрема
з протидією Мєшка заснуванню Магдебурського
архієпископства) [6, s. 30–31].
Д. Сікорський, розглядаючи різні точки зору
навколо даного питання, допускає місійний характер
даної місії, однак дискутує навколо питання, а чи ця
місія посилалась напряму з Риму на прохання Мєшка,
чи на пропозицію чеських правителів. Аналогічно
над цим питанням розмірковує Г. Ловмянський, який
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дотримується думки щодо польського запрошення
єпископа [16, s. 591–592]. Він вважає, що місійний
характер діяльності Іордана тривав лише у період 966–
968 рр, а згодом місіонер отримує статус познанського
єпископа, доводячи своє твердження свідченням Тітмара
[23, IV:56]. Г. Ловмянський твердить, що це вже була
постійна церковна установа на польських землях [16,s.
593].
Дата смерті Іордана точно невідома. Рочнік
познанської капітули подає нам дату 984 р. [22, s. 186].
Її дотримуються багато дослідників [3, c. 147]. Однак
чи істинна дана дата – сказати досить важко через
відсутність інших джерельних повідомлень.
Підтвердженням існування познанського єпископату
за Йордана можуть виступати археологічні знахідки
згадуваних раніше кам’яних хрестильних купелей
на розкопках у Познані. Вони пов’язуються саме
з діяльністю Йордана [17, s. 155]. Власне можна
погодитись з познанським розташуванням емісійного
єпископства [11, s. 13–14].
Описувана Тітмаром подія має надзвичайно
важливий контекст щодо даного питання. Саме у цей
час починається оформлення церковних установ на
східних землях Німецького королівства. У 968 році
була створена Магдебурська архієпископія. Більшість
істориків трактують її в світлі поширення німецького
впливу на слов’янські землі. Хоча у даному випадку
ключову роль відігравав релігійний фактор –
християнізація нових територій.
Постає питання, чи увійшла познанська єпископія
до Магдебурзького архієпископства. Завідомостями
Тімара Познань була під церковною юрисдикцією
Магдебурга. Однак у документах архиєпископства
Познанська єпископія не згадується. Аналогічно її немає
у буллі папи Бенедикта VII від 981 року, адресованій
Магдебургу [3, c. 147].
Наступним єпископом Познані джерела називають
Унгерна [23, VI:43], який обійняв посаду приблизно
у 982 році. Порівнявши це повідомлення з даними
польських рочніків (смерть Іордана–984 рік), можемо
дійти висновку, що Унгерн обійняв єпикопську кафедру
у першій половині 80–х років Х ст., хоча деякі історики
наполягають на даті 992 рік, доводячи це грамотами
імператора Оттона ІІІ за 991 та 992 роки [3, c. 147;
22, s.188]. Д. Сікорський пояснює таку розбіжність тим,
що можливо Унгерн міг бути висвяченим у 982–984 рр.,
вступити у реальне управління лише у 991 році, а у
цей період, у зв’язку з невизначеністю правового стану
Познанської єпархії, керувати однією зі східних єпархій
Магдебурзького архієпископства [22, s. 188].
Невідомо звідки походив і ким був за етнічною
приналежністю Унгерн. А. Власто вважає, що
його можна ототожнити з Вуннінгером, абатом
Мемлебенського монастиря у Саксонії [3, c. 147].
Саме в цей час польсько–німецькі відносини
покращуються. Смерть Оттона І (5 травня 973 року)
дещо зняла напругу в польсько–німецьких відносинах,
але Мєшко втрутився у міжусобну війну в Німеччині
[13, s. 19–20]. В 977 році помирає Дубравка і Мєшко
одружується з дочкою маркграфа Північної марки
Дітріха фон Хальденслебена Одою [23, IV:36].
Остаточно польсько–німецькі відносини налагоди
лись у 983–984 рр., після того як вибухнуло масове
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постання полабських словян, на чолі якого стояло
плем’я лютичів. У 984 році Мєшко уклав союз з
герцогом Баварії Генріхом ІІ Норовливим, але згодом
замирився з імператором Оттоном ІІІ і потім довгі роки
намагався підкорити повсталі племена.
Одночасно погіршились відносини з Чехією.
Смерть Дубравки розірвала союз між цими державами
і розпочалась боротьба за Малопольщу і Сілезію.
Очевидно, що Мєшко шукав якоїсь противаги новому
противникові і такою противагою стає Німецьке
королівство. У 986 р. Мєшко, заручившись підтримкою
угорців [13, s. 19–20] та імператриці–регентші Феофано,
розпочинає активні бойові дії і через чотири роки
приєднує Сілезію, Малопольщута Краків.
Очевидно, що потепліли відносини і у церковній
сфері. Важко звичайно сказати наскільки, однак сам
факт призначення єпископа Унгерна, якого скоріш за все
направляв Магдебург, є досить вагомим. Хоча можливо,
що Унгерн і не мав відношення до Магдебурзької
архієпископії. Але певною мірою ініціатива його
призначення виходила від імператора Оттона ІІІ [3,
c. 147]. Чи підтримував Унгрен позицію імперії? На
це питання немає однозначної відповіді. Джерела
повідомляють надто скупу інформацію щодо діяльності
цього церковного діяча.
В цьому світлі можна по–іншому і інтерпретувати
один
з
найзагадковіших
документів
польської
історії. Мова йде про акт під назвою Dagomeiudex,
який зберігся у вигляді регеста до запису канонів
Collectiocanonum, який був створений бенедиктинський
монахом Деусдедітом у 1085–1087 рр. За цим
документом, хтось на імя Дагоме передає свою державу
під патронат Святого Престолу [9, c. 28].
Вважається, що цим документом Мєшко перед
смертю передав під покровительство Святого Престолу
Польську державу [16, s. 593]. Навколо цього документу
в історичній науці тривають численні дискусії. Хоча у
контексті тогочасних німецько–польських церковних
відносин це могло виглядати як своєрідний пошук
покровительства у питанні створення самостійної
церковної польської організації.
Християнізацію Польщі неможливо собі уявити
без особи святого Войцєха, який став святим патроном
Польської держави. Представник знатного чеського
роду Славниковичів, був одним з небагатьох, хто уцілів
в Лібіцькій різанині, коли воїни Болеслава ІІ вирізали
майже весь рід Славниковичів. 26 вересня 995 року
вони раптово увірвались в місто Лібіце(родове володіння
Славниковичів) та вбили майже усіх, хто там був [8, s.
251].
Втікши до Польщі, Войцєх стає найближчою
довіреною особою Болеслава Хороброго в церковних
справах [15, s. 181]. Він розпочинає проповідувати серед
поляків та прусів,проте 23 квітня 997 року гине від рук
прусів–язичників [8, s. 252; 10, s. 400].
Святий Войцєх став культовою особою для
поляків, своєрідним «небесним покровителем» Польщі.
Йому приписують створення таких хорових пісень
як «Господи помилуй нас» (Hospodine, pomilujny!)
та Богородиця (Bogurodzica). У 999 році Войцєх
був канонізований і цікаво що з цією процедурою
повязують події, які приведуть до майбутнього
Гнєзненського з’їзду. Д. Сікорський вважає, що імовірно
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на синоді, який розглядав канонізацію святого Войцєха
розглядались також питання щодо польської церковної
організації [22, s. 344]. Це була своєрідна прелюдія до
Гнєзненського з’їзду.
Болеслав
І
Хоробрий
запросив
німецького
імператора Оттона ІІІ у березні 1000 р. на зустріч до
Гнєзна [23, IV:28], яка була підготовлена якнайкраще
[10, s. 401]. Для імператора була організована розкішна
процесія.
На з’їзді прийнято рішення про формування
церковної організації на польських землях. У Гнєзно
було засноване архієпискпопство, на чолі якого стає брат
святого Войцєха Радім Гаудетній.
Питання щодо розташування митрополії в Гнєзно
варто пов’язувати зі столичним статусом даного міста
[22, s. 389–399]. Це також підтверджує аналогічні акції у
Далмації та на півдні Італії [22, s. 389–399].
Отже Гнєзненський з’їзд затвердив утворення
церковної організації на території польських земель.
Було створено архієпископію та чотири єпископства
[3, c. 160]. Фактично цим рішенням було створено
повноцінну Польську церкву. Однак у подальшому їй
належало подолати значні труднощі пов’язані з як з
зовнішніми так і з внутрішніми подіями.
Як бачимо з утворенням польської держави постала
проблема формування нової державницької ідеології.
Основною складовою цієї ідеології мала стати нова
релігія–християнство. Значну роль у виборі відігравали
політичні реалії епохи, зокрема конфлікт з німецькими
князями, а також ментальність тогочасних жителів,
особливо князя Мєшка І, який вірив, що зміна віри та
покровителів дозволить йому успішно правити. Також
важливе значення мало прагнення до сакралізації
державної влади. Тому Польща приймає християнство.
Поступово формується і церковна організація, що було
закріплено рішеннями Гнєзненського з’їзду.
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The process of Christianization of the early medieval Polish state
The article deals with the problem of Christianization of the Polish state. The
author attempts to trace the process of making the new Polish state religion and its
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Науковий доробок та біографія Людвіка Кубалі:
історіографічні аспекти
Розкривається історіографічна традиція вивчення дослідження
життєвого та творчого шляху львівського історика другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. Л. Кубалі. Було проаналізовано ключові праці українських та
польських істориків з цієї проблеми. В результаті було зроблено висновок, що
біографічні розвідки присвячені Л. Кубалі малочислені. Більше уваги дослідники
присвятили вивченню його наукового доробку. Переважна більшість істориків
досліджували його спадок в контексті вивчення українсько–польських відносин
XVII ст. та козацької проблематики.
Ключові слова: Людвік Кубаля, історіографічна традиція, наукова
біографія, тематична історіографія.

Людвік Кубаля народився 9 вересня 1838 р. в селі
Кам’яниця Лімановського повіту в підавстрійській
Польщі (біля Нового Сонча, сьогодні Малопольське
воєводство). Початкову школу закінчив у Старому
Сончі, а пізніше навчався в гімназії св. Анни в
Кракові. Восени 1857 р. майбутній дослідник записався
на правничі студії до Ягеллонського університету
[7, s. 183–184].
Згідно зі спогадами його колеги по навчанню,
К. Хлендовського, вже протягом першого року навчання
Л. Кубаля зарекомендував себе як активний студент
[7, s. 183–184; 11, s. 27]. Окрім вивчення права,
Л. Кубаля насправді мав більш широкі зацікавлення:
брав участь у заняттях з етики, антропології, німецької
літератури та сучасної польської поезії. Також він
був одним із засновників та активним учасником
академічного гуртка, який мав на меті самоосвіту
власних членів. Як підкреслив один із біографів
майбутнього історика Г. Барич, саме це коло гуртківців
згодом поєднало майбутніх учасників Січневого
повстання – Л. Кубалю i A. Щепанського [7, s. 186].
Наступні три роки історик провів у Відні, де в
університеті вивчав філософію. Після повернення у
1861 р. до Кракова, Л. Кубаля приєднався до підготовки
антиросійського повстання серед студентської молоді.
Разом зі своїм колегою А. Щепанським він належав
до засновників та активних діячів Головної Галицької
Ради, таємної організації «червоних», яка об’єднувала
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найбільш
радикально
налаштованих
учасників
повстання. Зокрема, як констатують біографи, власну
позицію Л. Кубаля виклав у брошурі «Uwagi przez
pewnego», в рамках якої зазначив надання селянам землі
та ліквідацію шляхетства [7, s. 194].
У грудні 1863 р. Л. Кубалю, як і багатьох
інших австрійських підданих учасників повстання,
було заарештовано за причетність до повстанської
організаційної діяльності та ув’язнено на 5 років у
Йозефштаді. Як зазначив автор пам’ятного видання
присвяченого річниці Січневого повстання Й. Бялиня–
Холодецький, роком пізніше Л. Кубалю було помилувано
в рамках загальної амністії [8, s. 273–274].
У 1868 р. Л. Кубаля закінчив свою магістерську
працю, яку присвятив ролі Станіслава Оріховського в
історії польської Реформації. Магістерський ступінь
відкривав перед ним можливість отримати посаду на
новоствореній кафедрі польської історії у Ягеллонському
університеті, але це місце отримав більш відомий
та авторитетний краківський історик Ю. Шуйський
[26, s. 184].
З 1872 р. Л. Кубаля мешкав у Львові, де працював
учителем у гімназії імені Франца Йозефа. Паралельно
з учителюванням, історик публікував у «Gazecie
Lwowskiej» i «Przewodniku Naukowym i Literackim»
власні історичні нариси, присвячені історії Речі
Посполитої XVII ст. (на початку 1880–х рр. вони були
видані як перші два томи «Szkiców historycznych»).
У цих нарисах історик перш за все звернув увагу на
ключові військово–політичні події польсько–козацької
війни: облога Львова i Збаража, Зборівський мир, битва
під Берестечком тощо.
З нагоди виходу згаданих праць Л. Кубалі вийшла
рецензія варшавського дослідника В. Смоленського. Він
високо оцінив письменницький талант Л. Кубалі, проте
вважав, що його дослідження не мають жодної наукової
вартості. Писав, що автор «Szkiców Historycznych»
подавав речі всім відомі і «хронологічний педантизм»,
який присутній у праці не дає можливості прослідкувати
причинно–наслідкові зв’язки описуваних Л. Кубалею
подій. Л. Кубаля, в розумінні В. Смоленського, писав як
хроніст, а не історик [26, s. 185; 29, s. 28–29].
У 1883 р. вийшла друком його монографія «Jerzy
Ossoliński», яка згодом була відзначена нагородою
імені пробоща П. Барчевського. Але у той самий
час монографія була розкритикована представником
краківської історичної школи M. Бобжинським.
Історик серед позитивних сторін роботи відзначив
насамперед незаангажоване представлення постатей
королів Яна Казимира та Владислава IV. На думку
М. Бобжинського, це було важливим у той час як у
польській історичній науці спостерігалося ідеалізування
цих історичних постатей. Також історик високо
оцінив письменницький талант Л. Кубалі. Проте, слід
відзначити, М. Бобжинський письменницький талант
також відніс і до негативних сторін. На його думку саме
він побудив Л. Кубалю повністю знехтувати методами
історичного дослідження [9, s. 554]. Загалом критика
стосувалися як поглядів Л. Кубалі так і його наукової
майстерності. Йшлося насамперед про методологічний
апарат Л. Кубалі, а саме не володіння новітніми
методами історіописання та аналізу джерел та їх оцінки
[26, s. 186–187]. Також рецензія показує відмінність
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115

поглядів М. Бобжинського та Л. Кубалі на те, як
повинно виглядати ідеальне історичне дослідження.
М. Бобжинський вважав, що праця повинна містити
у собі не лише факти, а й певні загальні висновки.
Якщо йти за Л. Кубалею, який просто наводить факти,
то історичне дослідження просто перетвориться на
хроніку[9, s. 557].
В історіографічній традиції склалася усталена думка
про те, що саме ця критична рецензія М. Бобжинського
спровокувала тривалий, майже тридцятилітній, період
наукового «мовчання» Л. Кубалі. Особливо на цьому
наголошував один з біографів Л. Кубалі краківський
дослідник Г. Барич [7, s. 219–220]. Дійсно, після досить
стрімкого розвитку наукової кар’єри історика настала
перерва, але навряд чи її можна назвати «мовчанням»,
адже між виходом двотомника «Jerzy Ossoliński»
(1883 р.) та наступними томами «Szkicówh istorycznych»
(1910–1917 рр.) Л. Кубаля публікував статті у провідних
часописах та брав активну участь у науковому житті
[15, s. 522]. Також було перевидано два перших томи
«Szkicówh istorycznych». Саме з цієї нагоди у 1897 р.
вийшла рецензія С. Томашівського. Український історик
детально проаналізував, ті нариси, які стосуються
української історії [4, с. 27]. Він позитивно оцінив
стиль Л. Кубалі та відсутність ідеалістичного образу
короля Ян Казимира, який був поширений у польській
історіографії того часу. Проте не погоджувався
С. Томашівський з деякими фактографічними аспектами
нарисів Л. Кубалі. Суттєві зауваги стосувалися
джерельної бази досліджень та методів роботи з нею.
Так, С. Томашівський розкритикував використання як
джерела до написання нарису вірша Б. Зіморовича та
відсилання до одного джерела як до абсолютного у
нарисі «Mieszczanin polskiw XVII wieku» [4, c. 28–29].
Незважаючи на це, на думку С. Томашівського, ці
нариси ще довго лишатимуться одним з найкращих
досліджень з історії українсько–польських відносин [5,
с. 30].
Не обійшов увагою С. Томашівський і нарис «Zajęcie
Kijowa przez Moskwę w r. 1654 i zatarg prawosławnej
cerkwi ruskiej z patryarchatem moskiewskim», який було
опубліковано у 1902 р. Історик відразу звернув увагу на
цінність цього нарису, а саме на детальний опис різниці
між православ’ям українським та московським. Проте
звернув увагу на те, що Л. Кубаля, описуючи діяльність
митрополита С. Косова, оцінює її занадто позитивно.
С. Томашівський пов’язав це перш за все пропольськими
поглядами історика, які завадили побачити недоліки
політики митрополита. Як і в попередньому відгуку
С. Томашівський закидав Л. Кубалі недостатнє
використання джерел, які б могли пролити більше світла
на описувані ним події [6, с. 20].
Також на творчість Л. Кубалі відреагував І. Крип’я
кевич, який більш гостро розкритикував його
дослідження. Так, у 1904 р. український історик
опублікував рецензію на нарис «Przysięga w Perejasławiu
i «stati» Bogdana Chmielnickiego», написаного до 250–ї
річниці Переяславської ради. Він звернув увагу на
неточності, присутні в аналізі статей Переяславської
угоди, а також необізнаність з історіографією проблеми
[2, с. 17–19]. Схожі зауваження знаходимо у рецензії
М. Кордуби на нарис «Zaprzepaszczona kraina».
Український історик також закидав слабку обізнаність з
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дослідженнями інших істориків з цієї проблеми, зокрема
з працями М. Костомарова [1, с. 210].
Відомий варшавський дослідник T. Корзон опублі
кував свої відгуки на перші нариси Л. Кубалі у
«Кwartalniku Нistoryznym». Серед недоліків автор,
які і українські історики, відзначав занадто довірливе
ставлення до джерела. Але в цілому відгук носив
позитивний характер, особливо історик підкреслив
мальовничість описів, які на його думку, прояснювали
картину для читача [21, s. 524]. Львівський історик,
дослідник козацтва Ф. Равіта–Гавронський позитивно
оцінив нарис «Zerwanie ugody Hadziackiej», відмітивши
його ясну конструкцію, послідовність викладу, та
логічність. Проте зазначив, що нічим новим нарис
не відрізняється від інших досліджень на цю тему
[25, s. 188].
У 1910–1917 рр. вийшли наступні дослідження
автора: «Wojna Moskiewska 1654–1655», «Wojna
szwedzka w roku 1655 i 1657», а також «Wojna
brandenburska i najazd Rakoczego 1656–1657». Остання
серія нарисів «Wojny duńskie i pokój oliwski 1657–1660»
була опублікована вже після смерті автора в 1918 р.
З цієї нагоди свій відгук опублікував краківський
дослідник В. Конопчинський. Він, як і більшість його
попередників, виділив письменницьку майстерність
Л. Кубалі, але разом з тим відмітив і слабку джерельну
базу йог досліджень. Слабкість полягала у відсутності
іноземних джерел та їх аналізу [26, s. 191].
Окрім науково–дидактичної діяльності, Л. Кубаля
брав активну участь у міському житті Львова. З 1883 р.
він обіймав посаду керівника львівської Бібліотеки
Павліковських [31, s. 225]. Був одним із засновників i
довголітнім президентом Літературно–мистецького кола
з 1880 р. У 1894 р. був одним з організаторів проведення
у Львові I з’їзду літераторів та журналістів, а через
три роки був членом комітету зі встановлення в місті
пам’ятника письменнику А. Фредру [23, s. 557].
Л. Кубаля помер 30 вересня 1918 р. і був похований
на Личаківському цвинтарі у Львові. Після смерті
дослідника чимало провідних часописів та газет
опублікували його некрологи. Серед них львівські
«Kwartalnik Historyczny» [15] та «Gazeta Lwowska»
[17], краківські «Czas» [13] та «Nowa Reforma» [24], а
також варшавський «Tygodnik Ilustrowany» [14]. Саме
розміщенні у часописах некрологи можна назвати
першими спробами, хоч і стисло, але представити
біографію історика. Серед них необхідно виокремити
дві найбільш змістовні та розлогі, а саме опубліковані
некрологи у «Кwartalniku Нistorycznym» авторства
Л. Фінкеля [15] та у «Тygodniku Іlustrowanym» –
З. Дембіцького [14].
Л. Фінкель був тісно знайомий з Л. Кубалею. Вони
були колегами по наукових товариствах та редакціях
часописів, зокрема у «Кwartalniku Нistorycznym».
У некролозі історик особливо звернув увагу на
наукові досягнення Л. Кубалі. Як сам записав
Л. Фінкель, метою було подати певний образ історика
та визначити його місце у польській історіографії.
Автор послідовно представив становлення наукової
кар’єри, проаналізувавши його основні досягнення.
Звернув увагу на те, що Л. Кубалю часто порівнюють
з К. Шайнохою – відомим краківським істориком, за
манеру писати нариси та зацікавлення XVII ст. Але

100

Гілея

підкреслив, що Л. Кубаля випрацював свій особливий
стиль і свою точку зору стосовно описуваних подій.
Основною ж заслугою історика, Л. Фінкель вважав
старання показати «лицарську душу польського народу у
закривавлених боях та героїчних діях» (Переклад мій –
О.П.) [15, s. 521].
З. Дембіцький, головний редактор часопису
«Tygodnik Ilustrowany» також присвятив Л. Кубалі
розлогу статтю та некролог [14]. Автор вписав
Л. Кубалю в один ряд разом з такими відомим
львівськими істориками як К. Ліске, Т. Войцеховський
та О. Бальцер. За стилем та популярністю він також
прирівняв Л. Кублю до К. Шайнохи. З біографічних
моментів З. Дембіцький особливу увагу приділив участі
Л. Кубалі у Січневому повстанні, адже саме воно, на
його думку, у майбутньому завадило побудувати наукову
кар’єру. Також чимало уваги звернув на вплив творів
Л. Кубалі на Г. Сенкевича. На думку З. Дембіцького
саме Л. Кубаля став для письменника «провідником у
лабіринтах душ кресових та козацьких» (переклад мій –
О.П.) [14, s. 7].
Міжвоєнна та повоєнна історична наука практично
не звертала спеціальної уваги на дослідження постаті
та наукового доробку Л. Кубалі. Проте, необхідно
зазначити, що в цей час твори історика перевидавалися
та уривки з них активно використовувалися для
шкільних
підручників,
особливо
барвні
описи
військових
кампаній
козацько–польської
війни
[32, s. 441]. Як слушно підкреслила краківська
дослідниця Д. Редерова, після смерті історика ставлення
до його творчості практично не змінилося. Це ж саме
стосується і презентації постаті Л. Кубалі на сторінках
загальних робіт з історії історіографії, які було
видано в 1940–х – 50–х рр. Наприклад, у монографіях
К. Теменєцького та М. Серейського [26, s. 190].
Зацікавлення життєвим шляхом та науковим
доробком Л. Кубалі розпочалося наприкінці 1950–х – на
початку 1960–х рр. Саме тоді з’явилася перша наукова
біографія Л. Кубалі. Це розвідка краківського історика
Г. Барича, яка присвячена відомим представникам
інтелектуального середовища Галичини ХІХ ст. [7].
Можна сказати, що завдяки дослідженням що Г. Барич
життєвий шлях Л. Кубалі перетворився на об’єкт
наукового вивчення. Нарис побудований на матеріалах
архівів Ягеллонського університету та рукописного
відділу Оссоленіуму. Також автор використовував
спогади сучасників Л. Кубалі таких як K. Хлендовський
та i A. Щепанський. Г. Барич спробував показати
Л. Кубалю не лише як історика, а й як суспільного
діяча. За більш ніж півстоліття розвідка не втратила
своєї актуальності, адже на цій розвідці будуються
усі наступні біографічні нариси присвячені Л. Кубалі.
У сучасного дослідника певне несприйняття може
викликати тільки стиль краківського дослідника. У його
нарисі присутній психологізм дуже піднесеність. Так,
наприклад невдачі в науковій кар’єрі історика, Г. Барич
був схильний пояснювати змовою представників
краківської історичної школи [7, s. 219].
Серед досліджень життя та творчості Л. Кубалі
слід також відзначити статтю авторства вроцлавських
істориків В. Чапліньського i Г. Верешицького. Вони
звернули увагу на постать історика насамперед як
учасника Січневого повстання [12, s. 2–5]. Також
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необхідно відзначити статтю краківської дослідниці
Д. Редерової. Авторка присвятила свою працю не лише
життю історика, а й проаналізувала сприйняття його
творчості його сучасниками та перша звернула увагу на
діяльність Л. Кубалі в Академії знань, до якої його було
прийнято в 1884 р. [26, s. 184–185].
Остання за часом появи біографічна розвідка
присвячена Л. Кубалі з’явилася на початку ХХІ ст.
Історик був згаданий у рамках польсько–українського
дослідницького проекту Багатокультурне середовище
Львова в ХІХ і ХХ столітті. На сторінках «Złotej księgi
historiografii lwowskiej XIX i XX wieku»життєвий шлях
історика представив варшавський дослідник З. Ромек.
На відміну від попередників історик сконцентрувався
переважно на науковій кар’єрі Л. Кубалі [27].
У дослідженнях Л. Кубалі багато місця займають
баталістичні сюжети та історія польської військової
справи XVII ст., тому на його творчість звернули увагу
історики військової справи. Познанська дослідниця
А. Кубяк проаналізувала творчий доробок Л. Кубалі як
джерела з історії військової справи Речі Посполитої
XVII ст. Авторка зазначила, що Л. Кубаля намагався
зобразити перебіг подій об’єктивно і в певній мірі йому
це вдалося. Проте, А. Кубяк також підкреслила, що
праці Л. Кубалі скоріше можна назвати оповіданням,
аніж повноцінним науковим дослідженням, так як їм
бракує синтетичного підходу [A. Kubiak, s. 111]. Також
відзначила, що описи військових операцій вказують на
те, що автор не розумів усіх стратегічних особливостей
тих подій, пов’язавши це з відсутністю військового
досвіду у Л. Кубалі [22, s. 110].
Інший дослідник історії військової справи,
торунський історик М. Франц, проаналізував творчий
доробок Л. Кубалі як джерело до вивчення історії
козацької справи. Його стаття – це перегляд найбільш
знаних робіт Л. Кубалі, присвячених польсько–
козацьким війнам XVII ст. Підхід М. Франца
здебільшого утилітарний – його цікавить наскільки
інформація, яка міститься в дослідженнях є корисна для
історика військової справи [16]. Наприклад, аналізуючи
нарис «Oblężenie Lwowa w r. 1648», автор зауважив,
що він має одну безсумнівну вартість: дуже докладний
опис такого дрібного епізоду війни 1648 р., який інші
дослідники тільки згадували про цю подію [16, s. 33].
Із сучасних українських істориків на творчість
Л. Кубалі звернула увагу львівська дослідниця О. Руда.
Метою її розвідки став аналіз польсько–українських
відносин XVII ст. у працях Л. Кубалі. О. Руда також
підкреслила ту літературну майстерність Л. Кубалі, з
якою були написані його нариси. Власне вона, на думку
авторки, допомогла Л. Кубалі показати весь драматизм
описуваних подій та відслідкувати політичні наміри
головних героїв. Головною ж заувагою до Л. Кубалі,
як до історика польсько–українських відносин, стала
односторонність використаних ним джерел. О. Руда
зауважила, що історик використовувався переважно
польськими і пропольськими джерелами та ігнорував
джерела протилежної сторони – українські та турецькі.
Саме це призвело до одностороннього висвітлення
істориком подій. Використовуючи багатий архівний
та монографічний матеріал, історик подавав читачам
лише образ минулого, даючи їм право власної оцінки
історичних подій [28, s. 215].
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В історіографії також існує проблема впливу
наукового доробку Л. Кубалі на творчість відомого
польського письменника Г. Сенкевича. Ґрунтовним
дослідженням
присвяченим
джерелам
натхнення
Г. Сенкевича у написанні його «Трилогії» належить
краківському досліднику історії літератури Т. Буйніць
кому. Особливу увагу дослідник звернув на сюжет
«Вогнем i мечем» [10]. Дослідник порівняв тексти обох
авторів, що дало можливість встановити, який матеріал
використовував письменник. Зокрема, це описи битв та
образи історичнихпостатей, таких Б. Хмельницький,
Ярема Вишневецький та ін. [10, s. 40–41].
Сюжет «Потопу» досліджував А. Керстен. Особливо
він звернув увагу на те, що всюди прийнятою тезою є
те, що Л. Кубаля своїми нарисами кардинально вплинув
на «Трилогію»і ця ідея, переноситься і на «Потоп».
Дослідник припустив, що навпаки роман Г. Сенкевича
завдяки своїй широкій популярності міг вплинути на
написання істориком «Wojny szwedzkiej». Монографія
Л. Кубалі була видана у 1913 р., коли популярність цілої
«Трилогії» була дуже широка, і вплив був настільки
сильним, що Л. Кубаля міг прийняти описи Г. Сенкевича
[20, s. 84].
Необхідно також згадати розвідки, які присвячені
дослідженню образам історичних постатей у дослід
женнях Л. Кубалі. Тут слід відзначити дослідження
ченстоховського історика Т. Срогоша [30] та херсонської
дослідниці А. Ткачук [3]. Вони присвятили свої статті
дослідженню образів українського козацтва. Т. Срогош
зупинився на аналізі козацьких образів у нарисах
Л. Кубалі. А. Ткачук більше сконцентрувала свою увагу
на представленні образу Б. Хмельницького [3].
Важливо зазначити, що спосіб сприйняття наукового
доробку Л. Кубалі його сучасниками та дослідниками
ХХ – початку ХХІ ст. практично не змінювався.
Основні зауваження до робіт історика базувалися
на позитивістських засадах. Це були недостатня
джерельна база дослідження, нехтування методологією
історичного дослідження та занадто письменницький
виклад матеріалу. Зовсім інший спосіб аналізу доробку
Л. Кубалі представила у своїх розвідках познанська
дослідниця В. Юлковська [18; 19]. На відміну від
інших дослідників, вона відійшла від засад позитивізму,
а побудувала свій аналіз на постмодерністських
концепціях наративу. Тому авторка сконцентрувала
свою увагу не стільки на аналізі змісту праць, скільки
на аналізі творчої лабораторії історика – на способі
творення ним тексту. В. Юлковська висловила
припущення, що, пишучи свій текст, Л. Кубаля прагнув
поєднати «естетичне» з «науковим», а саме представити
читачам оповідь, яка якомога краще продемонструє
їм образ історичних подій, і при тому не втратить
своєї наукової вартості. Таке конструювання наукового
тексту В. Юлковська назвала як «розповідна історія»
(«historiа opowiadającа») [18, s. 156]. Головною ознакою
розповідної історії, на її думку, було використання
історичного нарису як головного жанру презентації
наукового тексту, за що досить часто Л. Кубалю
критикували його сучасники [18, s. 158].
На думку В. Юлковської, немає жодних сумнівів,
що Л. Кубаля був знайомий з основними тенденціями
історичної науки того часу [18, s. 158], тому слаб
кий джерелознавчий аналіз пов’язаний не стільки
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з необізнаністю з основами історичного дослідження,
скільки з бажанням поєднати естетичне і наукове у
своїх дослідженнях. Автор підпорядковував джерельний
матеріал своїй візії описуваних подій, надаючи
йому мистецького вигляду, що часто проявлялося у
белетризації тексту за допомогою вставлення можливих
діалогів історичних постатей, додавання розлогих описів
місцевості та навіть цитування віршів. Дослідник ніби
намагався оживити історичні постаті, вкладаючи їм в
уста діалоги та промови. І, якщо взяти до уваги, що сам
Л. Кубаля ніколи не ставив перед собою мети подати
читачам насправді науковий образ минулого, а скоріше
прагнув створити близьку і зрозумілу картину минулого
для непрофесійного читача, тобто «наблизити світ
минулого до читача», то оставленої мети історик досяг
[18, s. 155].
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Scientific heritage and biography of LudwikKubala:
historiographical aspects
In this article the historiographical tradition of the study of the life and scientific
heritage of the Lvov Polish historian of the second half of XIX – early XX century. L.
Kubala has been investigated. It was analyzed the key works of Ukrainian and Polish
historians to this problem. As a result, we concluded that the works devoted to the
biography of L. Kubala are not numerous. More attention was paid to the study of the
scientific heritage of the historian. The vast majority of historians have studied the
works of L. Kubala in the context of the study of the Ukrainian–Polish relations of
XVII century and the history of the Cossacks.
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Ядерна зброя в контексті
зовнішньої політики США
за адміністрації Барака Обами
Розглядаються зміни у зовнішній політиці США за адміністрації Барака
Обами в контексті проблеми ядерного роззброєння і контролю над цим
озброєнням. Головний акцент спрямовується на міжнародних ініціативах
президента, спрямованих на подальше скорочення ядерних арсеналів, як,одного
з ключових компонентів реалізації зовнішньополітичного курсу країни. Барак
Обама наголошує на необхідності співпраці провідних держав світу в контексті
нових міжнародних викликів, пов’язаних з нарощуванням ядерної програми в
КНДР, невирішеністю проблеми нерозповсюдження ядерних арсеналів та їх
можливе використання терористичними організаціями в якості зброї масового
знищення. Особливої уваги заслуговує зрив політики перезавантаження і
загострення відносин з Росією, яка є провідною ядерною державою та фактом
відсутності відкритості в військових ядерних програмах Китайської Народної
Республіки.
Ключові слова: зовнішня політика, США, ядерна зброя, Барак Обама.

Зовнішня і ядерна політика США періоду
адміністрації Джорджа Буша–молодшого були засновані
на домінанті силових методів і зробили світ менш
безпечним, ніж це могло бути при використанні
вивірених
і
гнучких
політико–дипломатичних
методів. Тому, щоб уникнути подальшого скочування
світової спільноти до існування в умовах гострої
конфронтаційності
необхідна
була
радикальна
зміна всіх аспектів зовнішньої та ядерної політики
Сполучених Штатів. Результатом стала перемога на
президентських виборах 2008 року Барака Обами,
який поставив на порядок денний одну з найбільш
всеосяжних, прогресивних і амбітних за історичними
мірками програм в області роззброєння і контролю над
озброєннями.
Барак Обама розробив цей план під час своєї
передвиборчої кампанії, скориставшись досвідом
багаторічної співпраці в Сенаті з лідерами як
демократів, так і республіканців. У загальному і
цілому намічалися непогані перспективи формування
і зміцнення двопартійного консенсусу щодо ключових
пунктів плану Барака Обами. Це стало можливим
завдяки кільком факторам. В їх число входять
наростання ядерної загрози, провал попередніх
стратегій в даній області, розробка нових концепцій, а
також прихильність до нового підходу, яку демонструє
як сам новообраний президент, так і інші державні
лідери. Треба підкреслити, що Барак Обама мав
намір розробити новий напрям в ядерній політиці,
покликаний продемонструвати всьому світу, що США
вірять у можливість ефективної роботи з повної
ліквідації ядерної зброї. Він вважав, що це відповідає
духу і букві Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї і сприятиме зміцненню режиму ядерного
нерозповсюдження. Президент США також підтримав
ініціативу чотирьох знакових «архітекторів ядерної
політики США» – Джорджа Шульца, держсекретаря за
Рейгана, Вільяма Перрі, міністра оборони при Клінтоні,
Генрі Кіссінджера, держсекретаря при Ніксоні і Форді, і
Сема Нанна, колишнього сенатора від штата Джорджія,
які ще в січні 2008 року закликали майбутнього
президента до радикальних змін у ядерній політиці
США. Згідно з їх пропозиціями, що містяться в статті
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«До миру, вільного від ядерної зброї» [18], метою
Сполучених Штатів повинен бути «мир, вільний від
ядерної зброї». Не можна допустити, щоб ядерною
зброєю володіли багато країн і, врешті–решт, терористи.
Першочергові дії майбутнього президента повинні
зводитися до наступних: повинні бути зроблені кроки
щодо збільшення часу на попередження та вирішення
на пуск балістичних ракет в ядерному спорядженні;
необхідно відмовитися від усіх нині існуючих планів
ракетних ударів, які ще залишилися з часу «холодної
війни»; в усьому світі необхідно виробити максимально
високі стандарти безпеки для ядерної зброї і ядерних
матеріалів; необхідно посилити заходи контролю в
рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї,
що перешкоджають поширенню передових ядерних
технологій. У той же час ще будучи кандидатом в
президенти Барак Обама заявляв, що Сполучені Штати
підтримуватимуть свою здатність здійснювати сильне,
безпечне і надійне ядерне стримування, але при цьому
він не збирається санкціонувати створення нових зразків
ядерних озброєнь [3]. Досить глибоко тема руху до
без’ядерного світу була досліджена великою групою
аналітиків Федерації американських вчених спільно з
Радою з оборонних природних ресурсів і Союзом вчених
за участю деяких незалежних аналітиків. Результати цих
досліджень представлені в доповіді «До справжньої
безпеки» [4], основним акцентом якого є вимога до
майбутнього президента трансформувати ядерну полі
тику Сполучених Штатів в напрямку без’ядерного світу.
Одними з перших кроків Барака Обами в
контексті ядерної політики було закриття програми
«Reliable Replacement Warhead» часів адміністрації
Буша–молодшого, що мала на меті створення нових
стратегічних ядерних боєголовок замість існуючих та
початок переговорів з Росією що до розробки договору
про радикальне скорочення стратегічних ядерних
арсеналів обох країн, можливо до рівня близько 1500
ядерних боєзарядів [7]. Треба зазначити, що важливою
та якоюсь мірою визначальною стала промова Обами
в Празі 5квітня 2009 р., в якій він зазначив: «Сьогодні
я чітко і з повною упевненістю проголошую прагнення
Америки домагатися знищення всієї ядерної зброї на
планеті з метою зміцнення миру і стабільності» [11].
Ця епохальна заява проголошувала фундаментальні
зрушення в ядерній політиці і стратегії Сполучених
Штатів. Президент підкреслив, що досягнення прого
лошеної їм довгострокової мети вимагає терпіння і
наполегливості.
У Вашингтоні вважали, що загроза загальної ядерної
війни знизилася до мінімального значення, про те світне
став для США більш безпечним. З’явилася загроза
застосування ядерної зброї на регіональному рівні і
в терористичних цілях. Тому прийнята в попередніх
стратегіях політика стримування, заснована на ядерному
протистоянні над держав, повинна бути адаптована
до нових умов. Таким чином прийнятий 6 квітня 2010
року американським військовим відомством «Всебічний
огляд ядерної стратегії США» фактично закладав основи
нової ядерної стратегії Сполучених Штатів на наступні
5–10років і на більш довгострокову перспективу [9].
Нова ядерна доктрина Сполучених Штатів, за заявою
глави Пентагону Роберта Гейтса, сфокусована на
рішенні п’яти ключових завдань:
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– запобігання ядерного розповсюдження і тероризму;
– зменшення ролі ядерної зброї в Стратегії націо
нальної безпеки США;
– збереження ядерного стримування і стратегічної
стабільності при меншому рівні ядерних сил;
– зміцнення безпеки на регіональному рівні та вико
нання своїх зобов’язань перед союзниками і партнерами;
– підтримання ефективності ядерного арсеналу [1].
Основною загрозою ядерної безпеки США
розглядається ядерний тероризм на тлі зростання
зацікавленості та активізації діяльності міжнародних
терористичних організацій з отримання доступу
до ядерної зброї. У зв’язку з цим підкреслюється
необхідність активізації зусиль світової спільноти
в протидії даній загрозі, для чого в першу чергу
слід забезпечити гарантовану безпеку зберігання,
транспортування та використання ядерних матеріалів,
зброї та критичних технологій, а вразі ядерного теракту
– домогтися мінімальних втрат серед населення,
зменшити економічні втрати і прийняти жорсткі заходи
щодо агресора. Іншою загрозою безпеці Сполучених
Штатів визнано поширення ядерної зброї у все більшій
кількості держав. Перш за все це стосується Ірану
та КНДР, які в порушення резолюцій Ради Безпеки
ООН і міжнародних домовленостей продовжують
реалізовувати національні ядерні та ракетні програми,
підриваючи режим нерозповсюдження зброї масового
ураження. При збереженні такої ситуації, як вважають
у Вашингтоні, деякі країни, що не володіють ядерними
потенціалами, швидше за все не зможуть покладатися
на сформовану в світі систему ядерного стримування
і будуть змушені вжити заходів до володіння ядерною
зброєю або технологіями його виробництва, що
викличе черговий виток неконтрольованого ядерного
розповсюдження. В документі наголошувалося, що
зміцнення стратегічного партнерства з Росією, а також
наявність у США найпотужнішого в світі арсеналу
високоточних систем неядерного зброї, досягнуті успіхи
у створенні та розгортанні системи протиракетної
оборони створюють умови для подальшого скорочення
американських ядерних озброєнь і зниження ролі
ядерної зброї в забезпеченні національної безпеки
країни. У Вашингтоні зрозуміли, що виступаючи з
даною ініціативою роззброєння, американська сторона
в майбутньому може надійно забезпечити збереження
свого глобального військової переваги на основі
звичайних високотехнологічних озброєнь. Однак, як
підкреслюється в документі, залишати ядерній зброї
єдину роль засобу стримування від ядерного удару
ще рано. Американське керівництво, як і раніше
залишає за собою право на застосування зброї масового
ураження в надзвичайних обставинах, при яких виникає
загроза життєво важливим інтересам Сполучених
Штатів та їхніх союзників. Таким чином зберігається
положення про те, що американські стратегічні ядерні
сили наземного і морського базування і стратегічна
бомбардувальна авіація залишаються головним засобом
стримування ядерного нападу на США, їх союзників і
партнерів.
Надалі стратегічну стабільність Сполучені Штати
планують забезпечити насамперед за рахунок створення
системи протиракетної оборони і засобів неядерного
стримування, що включають звичайні озброєння. В

104

Гілея

«Огляді політики в області протиракетної оборони», яка
вийшла одночасно з «Чотирирічним оглядом оборонної
політики 2010 року» [10], Пентагоном визначено
програму поетапного будівництва системи ПРО в Європі
на найближче десятиліття, яка реалізовуватиметься
незалежно від того, чи вдасться європейським державам
створити власну систему і чи буде в неї брати участь
Росія [2]. В документі аналізуються стратегія і
завдання державної політики в сфері протиракетної
оборони, ракетні загрози, стандарти оцінки бойового
застосування,
експлуатаційної
ефективності
та
живучості
американських
систем
протиракетної
оборони. В унісон з Оглядом по ПРО в Огляді ядерної
політики США 2010 року зазначається, що «зростання
безпрецедентного за обсягом звичайного військового
потенціалу Сполучених Штатів, значний прогрес в
протиракетну оборону і ослаблення суперництва часів
холодної війни дозволяють досягати цілей при значному
скороченні рівня ядерних сил і меншої опорі на ядерну
зброю» [9]. Це означало, що в найближчій перспективі
в Сполучених Штатах слід очікувати нарощування
зусиль як з удосконалення так і розробці нових зразків
озброєнь різних класів.
Слід зазначити, що 22 травня 2010 президент США
Барак Обама у своїй про мові у Військовій академії
у Вест–Пойнті оголосив про перегляд доктрини
національної безпеки своєї країни, позначивши тим
самим відхід від установок колишньої адміністрації,
яка робила наголос на одно осібні превентивні дії на
світовій арені, не чекаючи схвалення збоку міжнародних
організацій [12].
Одним з найбільших досягнень адміністрації
Барака Обами в сфері ядерного роззброєння стало
«перезавантаження» американсько–російських відносин,
на основі підписаної в Празі 8 квітня 2010 року нової
угоди між США та РФ про стратегічні наступальні
озброєння та скорочення ракетно–ядерних арсеналів
(СНО–3) строком на 10 років [8]. Угода набрала
чинності 5 лютого 2011 року, з моменту обміну
сторонами ратифікаційними грамотами в Мюнхені на
47–й Конференції з питань політики безпеки [6]. СНО–3
замінив одне з найбільш значущих в історії угод в галузі
роззброєння – Договір між СРСР і США про скорочення
та обмеження стратегічних наступальних озброєнь
від 31липня1991 року [19]. Крім того, з набуттям
чинності нового Договору припинив свою дію і Договір
між США і Росією про скорочення стратегічних
наступальних потенціалів від 24 травня 2002року [20].
В тексті Договору згруповані конкретні домовленості
з обмежень і граничним рівнів, а також положення
щодо охоплення, розміщення, порядку зарахування,
інспектування, переобладнання і ліквідації СНО,
питання, пов’язані із заходами довіри, інформаційним
обміном, використанням національних технічних
засобів контролю, співпрацею з третіми країнами ,
набранням чинності, реєстрацією, можливим внесенням
поправок і припиненням дії Договору, забезпеченням
його життєздатності і ефективності. Такім чином, США
і Росія в черговий раз наочно продемонстрували своє
прагнення до масштабних скорочень СНО. Сторони
домовилися на третину урізати сумарну кількість
боєзарядів і більш ніж в два рази рівень стратегічних
носіїв. Договір укладено в умовах наявності у сторін
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на даний момент цілком певних рівнів стратегічних
оборонних систем. Зміна цих рівнів залишає кожній
стороні право вирішувати питання про свою подальшу
участь у процесі скорочення стратегічних наступальних
озброєнь.
Але вже всередині 2010 р. в політиці «переза
вантаження» намітилися проблеми, а головним
«каменем спотикання» стали елементи американської
ПРО в Європі. На зустрічі з президентом Медведєвим в
Гонолулу 12 листопада 2011 р. Барак Обама остаточно
підтвердив, що США не будуть укладати з Москвою
юридично зобов’язуючої угоди про не спрямованість
проти Росії створюваної в Європі разом з союзниками
по НАТО системи ПРО [14].
Варто зазначити, що після появи Обами та його
команди з зовнішньополітичних питань в Білому домі
почали активно говорити про використання дипломатії
та «м’якої сили» для нормалізації відносин США з
Іраном, в контексті її ядерної програми. При цьому
в Сполучених Штатах Америки давно стверджують
про те, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю,
і наголошують про свою готовність запропонувати
стимули для того, щоб Іран відмовився від таких
прагнень. В журналі «Foreign Affairs» в липні 2007
року Обама заявив: «На всьому Близькому Сході
ми повинні використовувати американську міць
для активізації американської дипломатії. Твереза
і реалістична дипломатія, яка спирається на цілий
ряд інструментів американської влади – політичної,
економічної, військової – може принести успіх навіть
при роботі з давніми противниками, такими як Іран
і Сирія» [3]. Барак Обама та його адміністрація
покладали сподівання на створення більш сприятливої
ситуації у відносинах між США і Іраном у зв’язку з
виборами в Ірані в червні 2009 року, але переобраний
на наступний термін Махмуд Ахмадінежад активізував
ядерну програму, що в свою чергу посилило небезпеку
отримання Іраном ядерної зброї. Треба підкреслити, що
виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН у вересні
2010 року президент США заявив, що Іран має права
і зобов’язання як член міжнародного співтовариства і
тому повинен нести відповідальність, якщо не зможе
дотримуватись цих зобов’язань [13]. Ситуація почала
змінюватися після виборів президента Ірану в червні
2013 року, коли на посаду було обрано Хасана Роухані,
який в свою чергу має великий дипломатичний досвід,
насамперед, щодо ведення переговорів з ядерної
програми. Зміни стали очевидні після того, як у вересні
2013 року під час візиту Хасана Роухані до Нью–
Йорка на сесію Генеральної асамблеї ООН відбулася
його телефонна розмова з президентом США Бараком
Обамою, що знаменувало поновлення контактів на
найвищому рівні між США та Іраном після перерви у
34 роки. Дипломатичний зсув у відносинах між Іраном
і Заходом щодо іранської ядерної було закріплено на
переговорах в Женеві 24 листопада 2013 року між
Іраном та «шісткою» міжнародних посередників (США,
Франція, Великобританія, Росія, Китай та Німеччина),
за участю верховного представника Європейського
Союзу із зовнішньої та оборонної політики Кетрін
Ештон. У результаті Женевських домовленостей Іран
погодився зупинити побудову ядерного реактора в Араку
та надати ширший доступ міжнародним інспекторам
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на свої ядерні об’єкти [5]. На думку президента США
Барака Обами, оскільки варіант відмови Ірану від
власної ядерної програми в найближчій перспективі є
малоймовірним, необхідно «розглянути всі варіанти і
прийти до рішення, яке гарантує, що Іран не отримає
ядерної зброї» [13].
В свою чергу знаковою та важливою стала
промова Барак Обами від 9 серпня 2013 року на
прес–конференції у Вашингтоні, де глава нинішньої
американської адміністрації запропонував взяти паузу
у відносинах Росії і США. «Ймовірно, для нас було
б підходящим взяти паузу, переоцінити, куди йде
Росія, якими є наші ключові інтереси, і відкалібрувати
відносини так, щоб ми робили щось хороше для
США і, сподіваюся, для Росії теж, хоча і визнаючи,
що деякі розбіжності будуть і ми будемо не в змозі
повністю їх розвіяти», – додав президент США [16].
Таким чином, пояснюючи причини відкладеного візиту
в Москву на початку вересня Барака Обами, треба
зазначити, що вони пов’язані, зокрема, з відсутністю
прогресу в діалозі з таких питань, як ПРО і контроль
над озброєннями, в сфері глобальної безпеки. Росію
і США також поділяють відмінності у військово–
доктринальних поглядах, в тому числі в ядерній сфері.
Свідченням тому стала «оновлена» ядерна стратегія
США [17]. В червні 2013 року Білий дім схвалив
третю за ліком після закінчення «холодної війни»
модифікацію своєї ядерної стратегії. Основні положення
цієї модифікації викладені у підготовленому Пентагоном
спільно з іншими міністерствами і відомствами країни
«Доповіді про стратегію застосування ядерної зброї
Сполученими Штатами Америки», оприлюдненому
в червні, а також у військово–політичному розділі
виступу президента Барака Обами в Берліні [15].
Аналіз «Доповіді про стратегію застосування ядерної
зброї Сполученими Штатами Америки» показує, що
американське військово–політичне керівництво зберігає
свою тверду прихильність доктрині наступального
ядерного стримування, що носить глобальний характер.
Вона також послідовно проводить курс на посилення
регіонального ядерного стримування з метою надання
«ядерного прикриття» державам, з якими Вашингтон
підтримує тісні союзницькі або партнерські військово–
політичні та військово–технічні зв’язки. Згідно
розглянутого документа, американське військово–
політичне керівництво залишає за собою право
застосовувати ядерну зброю тільки «в надзвичайних
обставинах». Проте практично воно може реалізувати
це право в будь–який час і в будь–якій точці земної кулі
«для захисту життєво важливих інтересів Сполучених
Штатів, їх союзників і партнерів» як у першому, так
і в повторному ракетно–ядерному ударі. «Оновлена»
ядерна стратегія зберігає незмінним і «значний
контрсиловий потенціал», який передбачає нанесення
ядерних ударів по військових об’єктах «з метою
мінімізації можливості нанесення відповідного ядерного
удару потенційним противником». Це, по суті, означає
можливість Сполучених Штатів ініціативно, в першому
ударі піддавати такі об’єкти ядерному нападу. Доповідь
Пентагону включає положення, що зачіпають Російську
Федерацію і КНР. Так, намір Сполучених Штатів
зберегти ядерну зброю на невизначений період часу
обґрунтовується наявністю у Росії традиційної тріади

105

Випуск 115

стратегічних наступальних озброєнь. Прихильність
США «оновленої» ядерної доктрини одночасно
мотивується фактом модернізації як ядерних, так і
звичайних озброєнь Китайської Народної Республікою,
а також відсутністю відкритості в китайських військових
ядерних програмах, які, як стверджується, здійснюються
«в широких обсягах і швидкими темпами». У документі
містяться положення, що безпосередньо стосуються й
тактичної ядерної зброї. Пентагон збереже ядерні засоби
«передового базування», до яких в американському
військовому відомстві відносять тактичні ядерні
засоби, розміщені в Європі і Азійсько–Тихоокеанському
регіоні в якості основи «розширеного ядерного
стримування». Так, американська тактична ядерна зброя
залишатиметься на Європейському континенті доти,
поки НАТО «не з’ясує умови», які стануть підставою
для зміни ядерної політики альянсу. Безсумнівно, в
документі є і ряд модифікацій. Так, з’явилося положення
про те, що США не стануть використовувати ядерну
зброю проти міст, а будуть застосовувати його тільки
проти військових об’єктів. Також задекларовано
положення про «зниження опори» на ракетно–ядерні
озброєння, які не підлягають і не підлягатимуть
інспекційним перевіркам. Таким чином аналіз «Доповіді
про стратегію застосування ядерної зброї Сполученими
Штатами Америки» показує, що ядерний арсенал
як і раніше залишається для Вашингтона важливим
фактором стримування. Незважаючи на те що протягом
останніх десятиліть в країні проводиться курс на
створення нових зразків високоточної звичайного
озброєння, здатних виконувати завдання, які раніше
ставилися лише ядерним силам, повна відмова від
ядерної зброї в даний час є неможливим.
Розглядаючи ядерну політику Сполучених Штатів
Америки після приходу до влади адміністрації Барака
Обами, треба зазначити, що міжнародні ініціативи пре
зидента, спрямовані на подальше скорочення ядерних
арсеналів, показують, що американське військово–
політичне керівництво прагне до скорочення кількості
ядерних боєприпасів, але не на шкоду власній обороно
здатності, що забезпечується за рахунок розвитку нових
зразків високоточного озброєння як оборонного, так і
наступального характеру. В свою чергу Барак Обама
продовжує наголошувати на необхідності співпраці
провідних держав світу в контексті нових міжнародних
викликів, пов’язаних з нарощуванням ядерної програми
в КНДР, невирішеністю проблеми нерозповсюдження
ядерних арсеналів та їх можливе використання
терористичними організаціями в якості зброї масового
знищення. Особливої уваги заслуговує зрив політики
перезавантаження і загострення відносин з Росією, яка
є провідною ядерною державою та фактом відсутності
відкритості в військових ядерних програмах Китайської
Народної Республіки.
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The article describes the changes in US foreign policy under the Obama
administration in the context of nuclear disarmament and control over these weapons.
The main focus is on the international initiatives of the president, aimed at further
reduction of nuclear arsenals, as a key component of the implementation of foreign
policy. Barack Obama stresses the need for cooperation among the leading countries
in the world in the context of new international challenges related to the buildup
of nuclear programs in North Korea, the unresolved issues of non–proliferation of
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destruction. Special attention should be reset policy failure and worsening of relations
with Russia, which is a leading nuclear country and the fact of the lack of transparency
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Арктика в міжнародних відносинах
початку ХХІ ст.
Автор розглянув зміну безпекового клімату, що сформувався після
завершення Холодної війни. Досліджено військово–стратегічне значення
арктичних територій на початку ХХІ ст. На основі стратегій країн
встановлено, що реваншистські настрої Росії, масова міграція із Близького
Сходу, терористичні організації є не лише загрозою багатьом країнам, а й
ставлять під питання глобальну безпеку та стабільність на міжнародному
рівні. У контексті цих викликів, а також в умовах глобального потепління, –
міжнародні відносини змінюються і в Арктичному регіоні, від атмосфери
безпеки та стабільності,до мілітаристських тенденцій. Водночас у статті
наголошено, що геополітичні протиріччя на Півночі є багатовимірними, і
відображають зіткнення інтересів арктичних країн (США, Канади, Росії,
Данії, Ісландії, Фінляндії, Норвегії). Визначено ключові події, які каталізували
відновлення мілітаризації Арктики, а також прецеденти мирного врегулювання
конфліктів у регіоні. Автор дійшов висновку, що не зважаючи на мирний діалог,
мілітаризація Арктики продовжується.
Ключові слова: Арктика, геополітика, міжнародні відносини, США, Росія,
арктичні країни.

На початку ХХІ ст. почали кристалізуватися виклики
(із різною вірогідністю переростання у відкрите
військове протистояння), географічно визначені на
півночі, півдні та сході європейського простору. На
півночі та сході тривогу викликає агресивна поведінка
Росії у Східній Європі, мілітаризація Арктики. У
Криму та Східній Україні російське керівництво
продемонструвало «гібридну» форму боротьби, у якій
мають місце політичні та ідеологічні маніпуляції,
підтримка нестабільності, діяльність неідентифікованих
військових груп тощо. Така діяльність, звичайно, не
може бути сучасною формою подолання суперечностей,
а також не може підтримуватися міжнародною
спільнотою, навіть якщо США та їх союзники не
виключають співпраці із Росією для врегулювання
спільних проблем безпеки [1].
Із завершенням біполярного протистояння, почала
встановлюватися нова фаза глобальної геополітики, у
тому числі на Півночі. Поряд із гегемонією наддержав у
регіоні, на арені з’явилися нові міжнародні недержавні
сили, неурядові організації, етнічні та релігійні
групи. Їх особливість у тому, що вони мають змогу
діяти глобально, що є викликом традиційній системі
взаємовідносин арктичних країн. Арктичний регіон не
втрачав стратегічної важливості у питаннях безпеки
для США, Великої Британії, Європейського Союзу,
Росії. Транспортні можливості та природні ресурси
визначали актуальність Арктики на поч. ХХІ ст. На межі
століть військова присутність в Арктиці була лімітована
договорами, що значно зменшувало напруженість
у регіоні. Міжнародна співпраця щодо політичних,
економічних, соціальних, а також військових питань,
створила атмосферу взаємної безпеки та стабільності.
Складно знайти точку біфуркації, коли розуміння
Арктичного регіону на межі ХХ – ХХІ ст. знову почало
тяжіти до мілітаристських тенденцій. 20 грудня 2001 р.
від Росії було подано заяву у Комісію ООН з кордонів
континентального шельфу на 1.2 млн. км2 арктичного
шельфу. У 2002 р. Комісія ООН відхилила цю заяву, із
рекомендацією доопрацювати обґрунтування заявки
через відсутність мап підводних хребтів Ломоносова та
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Менделєєва. У Москві це сприйняли як протидію з боку
США та Канади [2].
У 2007 р. вже уся західна преса писала про
діяльність Росії в Арктиці. Цей рік часто пов’язують
із початком нового протистояння в регіоні. Викорис
товуючи Арктичну Раду як платформу для перего
ворного процесу, паралельно Москва організувала серію
експедицій з вивчення дна Північного Льодовитого
океану. Це викликало кризу навколо експедиції
«Арктика – 2007». Було відроджено символізм ХХ ст.
щодо Північного полюсу, коли люди ризикували
життями заради омріяної географічної точки. Але цей
символізм вже поєднувався із перспективою контролю
над підземними природніми ресурсами, такими як нафта
і газ. У липні – серпні 2007 р., під час експедиції (кер.
А. Н. Чілінгаров) дослідники занурились у підводних
апаратах «Мір – 1» та «Мір – 2» на дно Північного
Льодовитого океану (близько 4300 м.), і встановили там
російський прапор. Москва наполягала на тому, що це
лише демонстрація технологічних досягнень, на кшталт
встановлення американського прапору на Місяці [3].
Представники США, Норвегії, Данії, Канади виступили
із осудомцих дій. Біля експедиції росіян здійснили
патрулювання літаки ВПС НАТО. У відповідь у Росії з
17 серпня 2007 р. були відновлені польоти стратегічної
авіації, які не здійснювалися від 1992 р. Через рік
відновили бойове чергування кораблі Північного флоту
РФ у Північному Льодовитому океані, у тому числі біля
прибережних акваторій членів НАТО Норвегії та Данії
[4, с. 65–66].
Американський центр стратегічних та міжнародних
досліджень за замовленням Державного департаменту
США регулярно розробляє аналітичні звіти. В опуб
лікованому звіті «Арктичні гравці та інтереси США»
Сполученим Штатам рекомендується не втрачати
своїх перспектив в Арктиці, через діяльність інших
країн у регіоні. Але саме через дефіцит техніки та
інших ресурсів це є вірогідним. Недостатня кількість
криголамів у Берегової охорони США, проблеми із
військовими базами на Крайній Півночі не дозволили
розширювати там свою присутність на поч. ХХІ ст. У
згаданому звіті пропонувалося розробити довгострокову
програму створення нового криголамного флоту, та діяти
у кооперації з іншими арктичними країнами [5, с. 15].
Проте переосмислення інтересів та політики США
в Арктиці розпочалося ще після 2004 р., у зв’язку із
активізацією діяльності Росії на Крайній Півночі. 12
січня 2009 р. була опублікована Директива арктичної
політики США, в якій проголошувалися фундаментальні
регіональні інтереси Сполучених Штатів у сфері націо
нальної безпеки, а також готовність діяти незалежно,
чи у кооперації з іншими країнами для захисту цих
інтересів. Продовженням Директиви була «Арктична
дорожня карта» для ВМС США (Жовтень 2009 р.),
яка містила план розширення морських операцій в
Арктиці на 5 років. Велику увагу у Дорожній карті
було
приділено
удосконаленню
інфраструктури,
адаптованої до арктичних умов. Серед інших завдань –
удосконалення систем морського базування для захисту
від балістичних та крилатих ракет, сил для боротьби
із підводними човнами, контролю за прибережною
зоною. Арктична стратегія 2009 р. почала практично
реалізовуватись. За президенства Б. Обами Сполучені
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Штати активізували діяльність засобів протиповітряної
оборони, призначених для перехоплення російської
стратегічної авіації, проводили навчання в Арктичному
регіоні як окремо, так і з союзниками по НАТО. Нову
стратегію в Арктиці адміністрація Б. Обами
опублікувала 10 травня 2013 р. Було продовжено та
розвинено положення документу 2009 р. До пріоритетів
було зараховано інтереси безпеки США на Півночі,
енергетична безпека, готовність до техногенних
катастроф, захист принципу свободи мореплавства [6,
с. 115–116].
Т. Найдс, заступник держсекретаря США, у 2012 р.
заявив, що для Сполучених Штатів Арктика стає новим
фронтиром у зовнішній політиці. Директор Європейської
Програми Центру стратегічних та міжнародних
досліджень Г. Конлі зазначає, що від 2009 р. в
Арктичному регіоні відбулися драматичні зміни, а США
не встигають адаптуватися до них. Г. Конлі у 2013 р.
нарікала на недостатнє осмислення проблем Арктики з
боку американських політичних діячів, які вважали, що
регіон стане актуальним не зараз, а через 20–30 років,
коли його більша повинна звільнитися від криги через
глобальне потепління. Дослідниця акцентувала увагу на
відставанні Сполучених Штатів у портовій та авіаційній
інфраструктурі, криголамному флоті, недостатності
фінансування [7].
Побоювання американських експертів були посилені
збільшенням інтересу до Арктики з боку нових
зацікавлених в регіоні гравців – Китаю, Кореї, Індії,
яких приваблювали коротші північні морські шляхи.
Південна Корея у 2002 р. відкрила на Шпіцбергені
науково–дослідницьку станцію «Дасан». Через два
роки в Арктичному регіоні відкрили китайську наукову
станцію «Хуанхе», а у 2007 р. – індійську станцію
«Хімадрі» [5, с. 15].
Включення нових учасників в «арктичну гру»,
переосмислення цінності Арктичного регіону наддер
жавами (у т.ч. їх «мозковими центрами»), ажіотаж
навколо теми «глобального потепління» на поч. ХХІ ст.
спричинили наростання взаємних військових загроз,
загострення територіальних суперечностей. Публічні
заяви щодо Арктичного регіону можна умовно поділити
на дві категорії: перша – мирні прогнози (не зважаючи
на реальні факти мілітаризації) для збереження
сформованого міжнародного діалогу; друга – більш
прагматичні аналітичні висновки, із закликом до підго
товки вірогідних військових протистоянь на Півночі.
На цьому тлі чи не поодиноким був позитивний
прецедент 15 вересня 2010 р., коли Норвегія та Росія
врегулювали прикордонну територіальну суперечку,
яка тривала протягом чотирьох десятиліть. Угоду
уклали перед московським форумом під гаслом
«Арктика – територія діалогу». Багато хто розцінив
цей крок Росії як її спробу уникнути репутації країни –
агресора. Професор Кембриджського університету
П. Беркман, який займається питаннями геополітики
у зоні Північного Льодовитого океану зазначав,
що міжнародні відносини в Арктичному регіоні
переживають перехідний етап, і Росія, як могло б
видаватись Заходу, запрошує світову спільноту до
співпраці. Але військова активність на Крайній Півночі
продовжувалася. У серпні 2010 р. США, Канада і Данія
вперше провели масштабній військові маневри у регіоні.
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Експерт з військової стратегії в Арктиці з канадського
університету Калгарі Роб Х’юберт зазначав, що події в
Арктиці подібні до гри у шахи, і кожен розміщує у ній
власні фігури. І не зважаючи на мирний діалог, Захід
готує свій потенціал проти росіян [8].
Адміністрація Б. Обами збільшила значення Арктики
у зовнішній політиці, публікацією у квітні 2013 р. нової
стратегії щодо Півночі. Передбачалося верховенство
міжнародного права в Арктичному регіоні, пріоритет
стабільного розвитку, миру та міждержавної кооперації,
а також захист національних інтересів у нестабільних
природних умовах [9, с. 2–3, 5–7]. Вашингтон не був
готовим до ескалації ситуації, хоча Північні країни,
з урахуванням непередбачуваних дій з боку Росії,
не проти домінування Сполучених Штатів у регіоні.
Актуальним залишається питання, чи було змінено на
кінець 2014 р. пріоритети стосовно Арктичного регіону,
оскільки з останнім пов’язані національні інтереси
США [10].
Зіткнення національних інтересів щодо територій,
багатих на арктичні нафтові та газові запаси, інші
природні ресурси, не є локалізованим лише в Арктиці.
Витоки цих проблем знаходяться за межами Арктичного
регіону, і постали в умовах складної геополітичної
ситуації, що виникла після анексії Криму Росією, а
також її підтримкою сепаратистів у Східній Україні.
Реакцією Заходу було введення економічних санкцій, у
тому числі стосовно Арктики: було заборонено надавати
допомогу РФ у розробці нафтових та газових родовищ.
Крім того, на Півночі почастішали потужні військові
навчання. Восени 2015 р. Б. Обама закликав побудувати
новий американський криголам, а також вводити в
експлуатацію додаткові торгові судна, придатні до
експлуатації в Арктичному регіоні. Це було своєрідним
свідченням того, що США побачили невідкладну
необхідність діяти для захисту своїх інтересів в Арктиці
[11].
Масштаби військової активності Росії в Арктиці
не могли не викликати підозри у Заходу. Інші арктичні
країни стежили за тим, як Росія розміщує озброєння,
системи ППО, відновлює об’єкти радянських часів,
будує нові бази та формує там нові підрозділи
сухопутних військ. Усе це одразу проектується на
вірогідні наступальні плани РФ. Лише у 2014 р. Москва
збільшила в Арктичному регіоні кількість бойових
вильотів на винищувачах, побудувала 10 пошуково –
рятувальних станцій, 16 глибоководних портів, 13 аеро
дромів, 10 станцій протиповітряної оборони. Це відбу
вається на тлі надання Кремлем великого значення
Півночі у реалізації планів економічного розвитку
Росії, а також очікуваної активізації використання
морських шляхів у районі російської Півночі. Китай,
як нова держава – спостерігач у складі Арктичної Ради,
засвідчив наявність у нього інтересу до арктичних
ресурсів та північних торгових шляхів. Зовнішня
політика Китаю та РФ з ряду питань співпадає, але
Росію має турбувати налаштованість КНР на активізацію
торгових перевезень вздовж російських кордонів, а
також на розширення присутності в Арктиці [11].
Таким чином, загострення геополітичних супереч
ностей в Арктичному регіоні на початку ХХІ ст.
є незавершеним процесом, у якому можливі фази
загострення та примирення. Наприклад, діалог РФ та
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НАТО було призупинено після анексії Росією Криму
та конфлікту у Східній Україні, але ситуація у Сирії
змушує обидві сторони знову сідати за стіл переговорів.
Відповідно, це впливає і на відносини в Арктичному
регіоні, який виявляється залежним від світополітичної
ситуації.
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end of Cold War. The author researched strategic importance of the Arctic territories at
the beginning of the 21st century. On the basis of the strategies of countries it has been
analyzed that «revanchist Russia», mass migration from the Middle East, terrorist
organizations are threat not only to many countries, but also to the global security
and stability. So, the international relations are changing in the Arctic region: from
stability to the militaristic tendencies. The article focused on the fact that geopolitical
conflicts have many dimensions in the North and show the clash of interests of Arctic
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the Arctic, and the precedents of peaceful settlement of conflicts. The author came
to a conclusion that despite peaceful dialogue militarization of the Arctic continues.
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Поняття екзистенціалу
в історико–філософському
та соціально–філософському дискурсах
Виявлено зміст концепту «екзистенціал», який з’явився у феноменологічній
онтології М. Гайдеґера, але отримав широке розповсюдження в сучасній
соціальній філософії, антропології, психології, політології, семантиці
тощо. Відповідно, виокремлюються історико–філософський та соціально–
філософський дискурси щодо тлумачення поняття «екзистенціал». Наводяться
значення та конкретні приклади, що допомагають розкрити його сутність,
вписати екзистенціали у систему філософських термінів.
Ключові слова: екзистенція, екзистенціал, дискурс, онтологія,
феноменологія, екзистенціалізм, М. Гайдеґер, Ж.–П. Сартр, соціальні
екзистенціали.

Концепт «екзистенціал» (або «екзистенціалія»)
досить часто зустрічається як в спеціалізованій
філософській, так і в публіцистичній літературі. При
цьому більшість авторів ототожнює «екзистенціали»
з «екзистенцією» як такою, користуючись логікою –
якщо «екзистенція» – це існування, то «екзистенціал» –
це переживання людиною свого існування. Тому під
екзистенціалами розуміють різного роду психологічні
стани, архетипи колективного безсвідомого, почуття
і навіть настрої людини. Наскільки коректно з філо
софської точки зору застосовувати для опису архетипів
термін «екзистенціал»? І, взагалі, що він означає?
На наш погляд, слід розрізняти два самостійних
дискурси щодо концепту «екзистенціал».
Перший з них, репрезентований переважно істори
ками філософії, зосереджений на пошуках початкового
сенсу цього поняття в екзистенційно–феноменологічних
текстах М. Гайдеґера, де воно, власно кажучи, і
з’являється. Учасники обговорення занурюються у
текстологію, намагаючись відтворити, реконструювати
хід думок німецького мислителя, виявити місце
«екзистенціалів» в системі самобутньої ґайдегерівської
термінології.
Другий дискурс розгортається в царині соціальної
філософії, де перетинаються різного роду смислові
варіації на тему «екзистенціалів», часом досить сміливі.
Творчий процес інколи заводить авторів дуже далеко не
тільки від праць М. Гайдеґера, а й від екзистенціалізму
взагалі. Зміст цього дискурсу збагачується за рахунок
залучення соціально–психологічних, антропологічних,
політологічних, семантичних забарвлень відповідного
концепту.
Перший з названих дискурсів репрезентований
доробками А. Абдуліна [2], Є. Борисова [3], Н. Бросової
[4], А. Гагаріна [5–6], П. Гайденко [7], В. Колоярцева [8],
В. Молчанова [9], Ю. Разінова [10] та ін.
До числа другого, більш чисельного за представ
ництвом, дискурсу слід віднести роботи В. Глєбкіна
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[11], Р. Гаріфулліна [12], Т. Даренської [13], С. Дацюка
[14], С. Копилової [15–16], В. Лєтуновського [17],
С. Лєщева [18], А. Малінова [19], С. Омарбєкової [20],
Є. Островського [21], А. Павлова [22], Н. Петрова [23],
Н. Хамітова [24], А. Шаровської [25], Д. Ярченко [26]
тощо.
Метою даної статті є узагальнення існуючих в
сучасній філософській літературі розумінь концепту
«екзистенціал».
Як відомо, поняття екзистенціалу з’являється в
філософії завдяки текстам М. Гайдеґера, який вико
ристовував його для наповнення логіко–терміно
логічного апарату власної феноменологічної онтології. У
своєму трактаті «Буття і час» Гайдеґер вводить поняття
«тут–буття» (Dasein), яке має об’єднати суб’єктність і
об’єктність, буття внутрішнього та зовнішнього світів,
які традиційно розрізнялися класичною філософією.
Для пояснення зовнішнього світу остання вибудовує
систему «категорій», в той час як переживання «тут–
буття», котрі не надані нам у рафіновано раціональному
освоєнні, потребують для свого опису «екзистенціалів».
Як пояснює П. П. Гайденко, «незалежно від того,
розуміються категорії онтологічно чи гносеологічно,
вони за своєю природою передбачають поділ всього
сущого на суб’єкт і об’єкт і не можуть схопити того
початково неподільного цілого, з якого виходить
екзистенціальна онтологія Гайдеґера. Для охоплення
цієї цілісності необхідно створити нові засоби – поняття
особого роду. Такими поняттями – екзистенціями – у
Гайдеґера є «буття–в–світі», «буття–з–іншими», «забі
гання–впред», «страх», «рішучість» і т.п. Екзистенціали
виражають модуси буття світу в його нерозривному
зв’язку з буттям людської свідомості або, що теж
саме, модуси буття людської свідомості в її злитті
зі світом. Розщеплення єдиної цілісності – людини–
світу – на її різні аспекти і опис кожної з них так, що
б не втрачалася з виду вся цілісність – таке завдання
екзистенціальної аналітики «тут–буття» (Dasein), як його
виклав Гайдеґер в «Sein und Zeit» [7, с. 538].
Понятійне відтворення втраченої цілісності буття –
ось функція, яку мали виконати «екзистенційні поняття»
або екзистенціали. Вони вказували на особливі, базові
конституюючі моменти людського буття, виокремлені
в «екзистенційному устрої присутності». «Слово
existenzial, – пише С. В. Копилова у своїй статті
«Семантика екзистенціалів людського буття: підходи
до тлумачення», – походить від existenzia (існування), і
граматична форма множинного числа – «екзистенціали»,
«матеріали», «потенціали» тощо – вказує на загальне
значення такого роду термінів: вони виявляють
складний устрій (структуру, склад) тієї реальності, до
якої відносяться. Цим устроєм є екзистенція – «вихідно
та постійно ціла структура», яка виявляє при цьому
«феноменальну багатоскладність устрою», що погрожує
навіть «заслонити єдиний феноменологічний погляд на
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ціле як таке». Таким чином, термінологічне визначення
екзистенціалів (як основних одиниць екзистенціальної
аналітики Dasein) обумовлене тим фактом, що вони
виражають найважливіші структури екзистенції в їх
взаємозв’язку» [16, с. 164].
У своїй екзистенційній аналітиці М. Гайдеґер
не надає чіткої дефініції неологізму «екзистенціал».
«Усі есплікати, – пише він наприкінці дев’ятого
параграфа «Тема аналітики присутності» першої глави
«Експозиція задачі підготовчого аналізу присутності», –
що виникають з аналітики присутності, викликані
до уваги к структурі його екзистенції. Оскільки вони
визначаються із екзистенціальності, ми називаємо
буттєві риси присутності екзистенціалами. Їх необхідно
чітко відрізняти від буттєвих визначень неприсутності
розмірного сущого, яке ми іменуємо категоріями...
Екзистенціали і категорії суть дві основоможливості
буттєвих рис. Відповідне ним суще потребує завжди
різного способу первинного опитування: суще є хто
(екзистенція) або що (наявність у найширшому смислі).
Про взаємозв’язок цих двох модусів рис буття можна
казати лише <виходячи> з вже проясненого горизонту
буттєвого питання» (Тут і далі цитати наведені за
виданням: [27]).
Цей фрагмент є чи не найзмістовнішим поясненням
того, що філософ розуміє під екзистенціалами,
оскільки далі він вже використовує цей термін для
характеристики рис буття. З тексту «Буття і часу» ми
довідуємося, що: «Буття–в передбачає навпаки буттєвий
устрій присутності і є екзистенціалом... Бути, зрозуміле
як інфінітив від «я есмь», тобто як екзистенціал, означає
бути при…, бути довірливо близьким з… «Буття при»
світі в ще точніше зрозумілому смислі розчинення в
світі є екзистенціал, фундований у буття–в»; «Буття
при» світі як екзистенціал ніколи не передбачає якогось
сумісно–наявного–буття речей, які трапляються»; «…і
«стурбованість» харчуванням і одягом, піклування про
хворе тіло також є турботливість. Але цей вираз ми...
розуміємо як термін для екзистенціалу» тощо. Тобто
М. Гайдеґер використовує термін «екзистенціал» у
випадках, коли необхідно підкреслити щось неявне,
те, що емоційно переживається, але раціонально не
визначене. Можливо, тому ми не знайдемо у нього ані
конкретної дефініції поняття, ані розрізнення концептів
«екзистенція» та «екзистенціал», ані пояснення
специфіки значення «екзистенціалів» та «екзистен
ціальних понять» [10].
Більш того, навіть такі фрагментарні спроби
окреслити перелік екзистенціалів викликали критичні
зауваження з боку К. Ясперса та його однодумців,
які негативно ставилися до намірів Гайдеґера
побудувати якусь систему, вбачаючи протиріччя між
цим прагненням і занадто складною, ірраціональною
структурою реальності, яка принципово не піддається
систематизації. «Гайдеґер сам незабаром відмовився від
цієї задачі: у більш пізніх роботах він не використовував
більше поняття екзистенціал» [7].
Але саме та точка, де він зупинився, стала
відправною для багатьох послідовників, залишаючи
свободу для домислів інтерпретацій. Насамперед,
історики філософії намагалися виявити основні риси
концепту «екзистенціал». І першою такою рисою стала
його невизначеність, неявність. Екзистенціали вказують
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на ненаявні переживання людини, але такі, що є
предметом їхньої стурбованості. В якості ілюстрації А.
Абдуллін пише про екзистенціал смерті як про те, що
«ненаявно, але значимо» [2].
Другою ознакою екзистенціалів є їх потенційний
характер. «Конструюючи ряд аналогій «екзистен
ціальне–ненаявне–можливе», приходимо до розуміння
екзистенціалів людського буття як його можливостей,
або ширше – потенцій» [16, с. 164]. Відмінною рисою
екзистенціалів є потенційність парадоксального трагізму
(трагічного парадоксу, абсурду, алогічності буття)
[20, с. 29].
По–третє, на відміну від «категорій», які можуть бути
співвіднесені з наявним буттям, з чимось константним,
«екзистенціали» мають справу з буттям, яке розгортається
в часі. Вони є формою мисленнєвого освоєння буття,
яка адекватна узагальненням саме стосовно суб’єктивної
реальності, тобто таким узагальненням, які вже не
рефлектуються суворим науковим пізнанням, хоч останнє
й задає рамки застосування екзистенціалів. Інакше
кажучи, екзистенціали є основними одиницями мислення,
що виконують у некласичній раціональності приблизно
ту ж роль, що категорії – у класичній. Категорії фіксують
загальний каркас буття в цілому, екзистенціали ж
використовуються там, де всередині цього каркасу
проявляються суб’єктивність і невизначеність.
«Під рубрикою «екзистенціал», – зазначає Ю. Разі
нов, – Гайдеґер виводить такі визначеності буття
присутності, як: «люди» (das Man), «буття–в»,
розташування, розуміння, мова, турбота, смерть, совість,
час тощо. За аналогією з аристотелівським визначенням
складу сущого, про будь–яку присутність можна сказати,
що в обрії своїх буттєвих можливостей вона є людиною
(Man), має онтологічну структуру буття–в (завдяки чому
може бути онтично визначена як «де» – наприклад,
у Лікеї), час, (завдяки якому може бути онтично
визначена як «коли» – наприклад, учора), стурбованість,
відчуває поклик сумління, заступає в смерть, розуміє,
розташована, говорить тощо» [10].
Поширюючи і уточнюючи перелік екзистенціалів
М. Гайдеґера, швейцарський дослідник Медард
Босс виокремлює в якості таких: просторовість,
темпоральність, тілесність, співбуттєвість у спільному
світі (буття–в–світі), налаштованість, історичність
(історична пам’ять), смертність (буття–до–смерті) [17].
Ще раніше С. К’єркегор виокремлював самітність,
смерть, страх, віру, надію в якості фундаментальних
людських переживань. Л. Шестов вважав такими
самітність і страх, Г. Марсель – самітність, смерть,
вірність, віру, надію, любов, А. Камю – самітність, тугу,
абсурд, свободу, С. Л. Франк – любов, В. Франкл –
духовність, свободу, відповідальність [20, с. 30–31]. В
публікаціях можна зустріти й інші варіації.
Погляди М. Ґайдегера мали відчутний вплив на
ще одного класика екзистенціалізму – Ж.–П. Сартра,
який підсумував результати власних феноменологічних
пошуків у роботі «Буття і ніщо». Відштовхуючись від
проблеми співвідношення «в–собі–буття» та «для–
себе–буття», Сартр намагається усвідомити суть
інтерсуб’єктивних стосунків за допомогою понять «Я»
та «Інший». Проте, на відміну від свого німецького
попередника, він схиляється до тлумачення цієї суті не
в дусі співробітництва, але через протистояння.
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На своєму шляху до свободи «Я» зустрічає чимало
перепон, включаючи усвідомлення кінцевості свого
існування, прагнення Іншого обмежити його свободу,
внаслідок чого починається садомазохістська гра, в якій
«Я» марно намагається подолати свою тілесність тощо.
За Сартром, інтерсуб’єктивні стосунки породжують ще
два модуса буття – «буття–для–іншого» та «буття–з–
іншим», при цьому останній модус передбачає появу
третьої особи, свого роду стороннього спостерігача,
який має відстежувати етапи взаємодії «Я» з «Іншим»
та фіксувати появу «інтимної цілісності». Наявність
такого спостерігача з функціями арбітра необхідна
тому, що жодний з суб’єктів «гри» не в змозі зсередини
констатувати трансформацію відносин до нової
спільноти.
Ж.–П. Сартр майже не використовує концепт
«екзистенціал», але фактично наповнює концепцію
Ґайдегера новим змістом. У книзі «Буття і ніщо»
[27], яка замислювалась як власний варіант побудови
феноменологічної онтології, зміст екзистенціалів
розглядається через призму психоаналізу суто в
індивідуальному вимірі. На рівень колективного Сартр
виходить у іншій своїй праці – «Критиці діалектичного
розуму», де мислитель намагається описати «зняття»
протиріччя між «Я» та «Іншим» на макрорівні, тобто в
історії. Ідеалом його елементарних соціальних утворень
стають «анархістські групи», кожний член яких прагне
свободи для себе і для всіх.
Таким чином, притаманна класичному екзистен
ціалізму орієнтація на людину як одиноку, закинуту
у світ істоту, чиє буття викрите екзистенціалами як
можливими способами буття, була подолана. Якщо
екзистенціали характеризують певний екзистенціальний
стан, який безпосередньо пов’язаний з переживаннями
індивіда, то, починаючи з пізнього Сартра, ці
обмеження нагадують бар’єри греблі, легко зруйновані
екзистенціалізмом, що виходить з меж власних кордонів.
Варіації на тексти М. Гайдеґера і Ж.–П. Сартра, а
також З. Фройда і К. Маркса, з одного боку, збагатили
екзистенціалологічний дискурс, але з іншого, настільки
його урізноманітнили та ускладнили, що від початкового
змісту концепту мало що залишилося. Екзистенціали
асоціюються або з архетипами колективного безсві
домого, або з усвідомленими зразками поведінки
і комунікації. Це поняття відривається від свого
«текстуального ґрунту» і покидає межі історико–
філософського дискурсу, перетворюючись на самостій
ний елемент сучасних соціально–філософських побудов.
Принциповим моментом, який відрізняє обидва
дискурси, є питання про те, чи можливо застосовувати
термін «екзистенціал» для опису не лише індиві
дуальних, а й колективних, соціальних переживань?
В межах соціальної філософії екзистенціали
тлумачаться не як іманентно властиві екзистенції риси,
а як певні канони, стереотипи, правила існування
людини в повсякденному житті, як життєві реалізації
тут–буття індивідів в якості спільного буття, буття
як загальної справи. Наприклад, В. Легуновський
риторично запитує – а чи має екзистенціали Робінзон
Крузо, відлюдник, що вимушено покинув суспільство?
Вочевидь, основним екзистенціалом для нього слід
вважати самітність. «Але парадокс полягає в тому, що
сама самітність неможлива без певної співучасті інших
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людей. «Співмісність» Робінзона Крузо виявилася насам
перед в його самотньому існуванні за тими самими
уявленнями, які він мав до того, як потрапив на острів.
Саме в силу нашої фундаментальної співбуттєвості, спів
мірності ми здатні миттєво розуміти один одного» [17].
А В. Глєбкін вважає, що екзистенціали не
виступають атрибутами індивідуально–особистісного,
але, навпаки, «простір екзистенціалів є вторинним по
відношенню до соціального простору» [11, с. 42].
Отже, якщо соціальні спільноти, як і індивід,
переживають певні екзистенціали, то виникає інше
питання – як співвідносяться між собою індивідуальні і
соціальні екзистенціали? Чи є вони тотожними?
Відповідь на ці та інші подібні питання напряму
залежать від того, що все ж таки розуміється під
екзистенціалами. Адже в умовах, коли класики
екзистенціалізму свідомо не залишили нам чітких
дефініцій, теоретичний вакуум, що виник, з необхід
ністю заповнюється чисельними тлумаченнями терміну.
Узагальнюючі їх, С. В. Копилова виокремлює дефініції
екзистенціалів як: «засобів людського існування... сил,
що конституюють Я людини, ...змістожиттєвих засад
буттєвості людини, форм можливого вияву... реальності
для людського буття»; «основопонять, що імплікують
загальні засоби саморозкриття власне людського
існуючого, здатних передавати зв’язок існування та
розуміння в його буттєвій організації»; «конкретних
проявів екзистенції, унікальних способів буття людини
у певних моментах її комунікації»; «апріорі, що
конституюють існування тут–буття в цілому та всілякий
окремий його буттєвісний акт»; «найважливіші –
архетипічні – моделі поведінки, що укорінені в транс
цендентальній структурі соціальної реальності і прояв
ляються в сфері колективного несвідомого» [16, с. 164].
Екзистенціали, на думку С. Омарбєкової, це
даність, без якої людське буття як таке є принципово
неможливим. Власне буття екзистенціалів пізнається
в межах суб’єктивної діалектики чуттєвого і раціо
нального, поєднуючи в собі теоретичну, спрямовану
на пізнання, і практичну, спрямовану на воління, на
скоєння дій, сторін людського життя. Всі феномени
екзистенції мають невичерпне душевне, «сердечне»
«забарвлення», вони є тим, що можна назвати «думки–
почуття» [20, с. 28]. «Екзистенціалами свого буття
приходить індивід у дотичність з Абсолютом. В при
роді, історії, мистецтві, поезії і філософії абсолютне
розкривається нам не безпосередньо, а в формі шифрів,
що вказують на трансценденцію. Буття в цілому не
може бути пізнаним, але воно може бути осягнуто
відповідними світоглядними конструкціями. Все, що
виходить за рамки подібного екзистенційного освоєння
і засвоєння світу людиною, є лише об’єктивацією»
[20, с. 22].
А. П. Павлов, незадоволений занадто абстрактним
і метафоричним тлумачення екзистенціалів в екзистен
ціалізмі, пропонує розглядати останні як «імперативи
людської присутності в типових життєвих ситуаціях».
На його думку, слід розрізняти:
– імператив належності до соціальної групи,
спільності;
– імператив належного, допустимого;
– імператив значущості людини, її місця в системі
владних відносин [22, с. 164].
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Рівнева структуризація екзистенціалів уможлив
люється лише за умов визнання їх соціальної природи.
При всій персональності буття людина не може
існувати без осягнення буття Іншого.
Висновки. Існування двох паралельних дискурсів
щодо розуміння сенсу концепту «екзистенціал» обумов
лено, по–перше, тим, що історико–філософський
дискурс не вбачає за потрібне надавати будь–які
раціональні дефініції відповідного поняття, аргумен
туючи це позицією М. Гайдеґера та К. Ясперса. По–
друге, історико–філософський дискурс акцентує увагу
на індивідуальному характері екзистенціалів людського
життя, заперечуючи необхідність розглядати колек
тивні переживання малих і великих соціальних груп і
спільнот.
У соціально–філософському дискурсі екзистен
ціали – це не лише модуси буття окремої людини, але
й соціально обумовлені ціннісні вузли, квінтесенції
смислів, цілей, прагнень людей; світоглядні конструкції,
що a priori задають параметри людського існування
в світі. Екзистенціали відрізняються: початковою
невизначеністю;
антиномічністю,
спів–присутністю
взаємовиключних, «граничних ситуацій» (життя–
смерть); постійною опозицією об’єктивістському детер
мінізму (все відбувається в потенційності всупереч
необхідності); проживанням екзистенціалів як перевірки
цільності «Я» (ствердження права «Я» на існування);
напруженим, трагічним самовідкриттям аксіологічного
значення і виміру екзистенціалів (само екзистенційне
буття не є ціннісним, але воно ініціює аксіологічні
зусилля людини, тобто буття екзистенції); важливістю
присутності і взаємозв’язку ззовні випадкових деталей,
що виростають до засадничих символів; принциповою
не–структурованістю, не–ієрархічністю екзистенціалів.
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Concept of existential in the historical and philosophical,
social and philosophical discourses
The article is dedicated to clarification of the content of the «existential»
concept, which appeared in a phenomenological ontology of M. Heidegger, but
has been widely known in the modern social philosophy, anthropology, psychology,
political science, and semantics. Accordingly, there are historical and philosophical
and socio–philosophical discourses regarding the definition of the «existential»
concept. There are values and special examples that help to reveal its essence and to
enter the existential in the system of the philosophical terms.
Keywords: Existential, existential discourse, ontology, phenomenology,
existentialism, M. Heidegger, J. P. Sartre, and social existential.
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Патріотизм вище за віру. Формування ідеалу
людини в українській свідомості

(друга половина XVI – перша половина XVII ст.)
Проаналізовано, що дух патріотизму був органічним у контексті
формування ідеалу української людини, а усвідомлення значущості формування
патріотичних почуттів стало однією з визначальних тенденцій української
гуманістичної філософії другої половини XVI – першої половини XVII ст.
Патріотизм постає складовою частиною виховання громадянина, українця.
У добу Відродження патріотизм набуває загальнонаціонального характеру,
а «весь комплекс моральної філософії і громадянського гуманізму, який включав
і соціально–політичні ідеї, був чітко орієнтований на виховання патріотизму
та суспільної активності людей». Особливістю виявів патріотизму в Україні
було те, що тут поєднувались в єдине ціле національний, полісний і конфесійний
патріотизм, переплітаючись у свідомості та відображуючись у поетичній,
літературній, філософській творчості.
Слід наголосити, що оспівані українськими гуманістами патріотизм,
любов до вітчизни, відданість їй, прагнення служити її інтересам підносились
до рівня найбільших громадянських чеснот.
Ключові слова: патріотизм, громадянський гуманізм, ідентичність, герой,
героїзм, ідеал.

Існування й поступ української спільноти на різних
етапах культурно–історичного розвитку пов’язані з
процесом формування особистості, наділеної яскравими
індивідуальними рисами, національною свідомістю,
патріотизмом. Виховання особистості передбачає
орієнтацію на певний зразок, ідеал, що був сформований
в процесі розвитку української філософської культури.
Особливого значення для української спільноти
такий ідеал набуває тоді, коли відчувається гостра
потреба в ньому. Передусім це характерно для тих
історичних періодів, коли український етнос боровся
за своє національне існування, незалежність, культурну
ідентичність.
Зміст ідеалу героїчної особистості значною мірою
залежить від стану суспільної свідомості, поширеної в
суспільстві системи цінностей, духовних пріоритетів,
різного роду психологічних стереотипів. Свій відбиток
накладає також й історична ситуація, що формує
значною мірою саму людину й визначає можливості
людської діяльності.
Специфічних виявів і значущості набуває створений
українською свідомістю ідеал героїчної особистості
в другій половині XVI – першій половині XVII ст. – у
період культурно–національного відродження, боротьби
українського народу за свою духовність, національну
ідентичність і збереження основ української культури.
Поштовхом до цього стало підписання у 1596 році
Берестейської Унії, різке посилення латино–польського
впливу й пов’язана з цим необхідність захисту й
підтримки православної віри та православної церкви.
Силою, що втілювала лідерські якості, брала на себе
функції захисту православ’я, була носієм мужності,
відваги й героїзму, виступало в XVI–XVII ст. українське
козацтво. Саме воно стало об’єктом звеличення
і уславлення в творчості видатних представників
української культури XVI–XVII ст. і прикладом, на
який орієнтувалась національна філософія в окресленні
підходів до процесу виховання людини.
У дусі гуманістичного ставлення до людини в
ній виділяються риси, які вирізняли її від інших.
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Це передусім, яскраво виражений індивідуалізм, що
проявлялося у високій оцінці активної діяльності,
особистої доблесті, непересічних здібностей, військових
талантів. Фокусування уваги на індивідуальних,
особистісних характеристиках людини в українському
філософському
дискурсі
в
цілому
відповідало
загальноєвропейським тенденціям розвитку ренесансної
культури. В. Литвинов у цьому зв’язку відзначає, що на
відміну від жорсткої ієрархічної структури феодального
суспільства, в якій індивід не посідав самостійного
місця, а його права й обов’язки визначались, головним
чином, становою приналежністю і традицією, яка
це освячувала, гуманісти Відродження (Піко делла
Мірандола, М. Фічіно, Л. Валла, М. Кузанський)
проголошують звільнення людини від усяких обов’язків
стосовно анонімного «цілого» і висувають ідеал цілісної,
всебічно розвинутої особистості [3, с. 95].
Звісно, специфіка духовно–культурного розвитку
України, починаючи з часів Київської Русі, домінування
візантійсько–православної
традиції
у
розумінні
людини накладало суттєвий відбиток на процес
творення людського ідеалу в українській свідомості.
Однак під впливом ренесансних ідей і гуманістично–
реформаційного світогляду в українській філософській
думці другої половини XVI – першої половини
XVII ст. поступово утверджується погляд на людину як
особистість, якій притаманні індивідуальні якості і яка
усвідомлює власну винятковість і неповторність.
Зацікавленість людською особистістю яскраво
проявляється в літературі XVI–XVII ст. Прикладом
цього
постають
факти
оспівування
героїчної
особистості в численних епіграмах і панегіриках, а
також поширення такого суто ренесансного явища
(в західноєвропейському розумінні), як відхід від
анонімності й підкреслювання власного авторства того
чи іншого твору.
Багатьом творам українських поетів і письменників
притаманний автобіографізм, що, безперечно, під
креслює індивідуально–особистісне бачення себе і
свого оточення., а також усвідомлення своєї значущості.
Загалом у гуманістичній творчості цього періоду
поширеним є вияв протесту проти анонімності,
безликості, проти приниження людини й людської
гідності. Можна констатувати, що в українській
свідомості другої половини XVI – першої половини
XVII ст. поступово утверджується ренесансно–
гуманістичний ідеал людини, яка силою свого духу і
тіла здатна змінювати себе і світ.
Ставлення до людини як до яскравої особистості, з
непересічними якостями, видатними характеристиками
передбачало її розуміння як активного суб’єкта
дії. Високо оцінювалась активна праця й дії у
справі оборони віри і прав українського народу
(К. Транквіліон–Ставровецький, Л. Зизаній, Д. Нали
вайко, К. Сакович). Гідними усілякої похвали вважались
ті видатні люди, які уміли і себе, і інших боронити.
К. Сакович і Х. Євлевич оспівували військову звитягу
захисників вітчизни.
За переконанням українських мислителів, людина
повинна утверджувати власні цноти і доброчесність,
використовувати природний розум і кмітливість.
Утверджувалась, таким чином, ренесансно–гуманістична
в своїй основі думка про спроможність людини своїми
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силами, завдяки доброчесності, розуму, доблесті
піднятися до рівня Бога, досягти земного безсмертя.
«Героїчне благородство», «лицарські чесноти»,
«блискучі здібності», «знаки лицарської сили», славу,
мужність, шляхетність, щедрість видатних історичних
осіб оспівують також К. Сакович, С. Почаський,
Д. Наливайко. Особливо цінилась гідність людини,
яка проявляється у здатності людини творити свій
внутрішній світ, удосконалювати себе і належним чином
реагувати на перипетії зовнішнього світу, з повагою
ставитися до себе і до свого оточення, у вмінні ставити
перед собою мету і досягати її.
Почуття людської гідності, самоповага розгля
даються як якості, що належать особистості без враху
вання її статків, багатства, належності до того чи іншого
щабля в суспільній ієрархії. Тема утвердження людської
гідності в літературі кінця XVI – першої половини
XVII ст. свідчить про стійкі тенденції формування
гуманістичного мислення в Україні.
Зразком втілення яскравих індивідуальних та
особистісних характеристик людини в XVII ст. стає
українське козацтво. Як відомо, на час Національно–
визвольної війни українського народу під проводом
Богдана Хмельницького відбувався найвищий сплеск
розвитку всіх виявів українського життя. Ця подія вирі
шальним чином вплинула на духовність українського
етносу, стала причиною суттєвої переоцінки людини
та цілей людської діяльності. Апологетика козацтва
започатковується «Протестацією» видатного україн
ського діяча православної церкви Йова Борецького [3].
К. Сакович вихваляв доблесть запорозького козацтва і
відомого «трудом і працею» гетьмана П. Конашевича–
Сагайдачного, що не шкодував власного життя у
боротьбі з ворогами.
Високі думки про козаків висловлював анонімний
автор «Epicedion», який дякував долі, що є на Дніпрі
потужні оборонці України – козаки [6, с. 20].
Отже, через призму завдань боротьби за національне
визволення і за православну віру переломлювався
не лише комплекс соціальних та політичних ідеалів
тогочасного українського суспільства, але й образ нової
людини – універсального, самостійного, витривалого
вояка, людини активної, мужньої, лицарської поведінки
та високих моральних і патріотичних цінностей. При
чому такій людині часто були притаманні суперечливі,
загадкові, навіть взаємовиключні характеристики.
Людина виступає, передусім, носієм нової системи
моральних цінностей. Слід відзначити, що вони
не зводяться лише до християнського смирення.
Зразком для багатьох людей цього часу був Олександр
Македонський, що підкоряв світ. Не відкидалася, а
навпаки, стверджувалася цінність діяльного життя.
Зокрема, відомого українського гуманіста Х. Євлевича
обурює те, що нащадки славних колись русичів,
зневажили освіту й смиренно схиляються перед ударами
долі, втративши свою великокнязівську спадщину.
Український мислитель вважав, що нові школи мають
виховати тисячі Македонських – добре освічених і
войовниче настроєних юнаків, готових стати до залізних
лав борців за національне відродження [2, с. 252].
Слід зазначити, що вже в XVII ст. традиційна
християнська мораль багатьох не задовольняла, коли
йшлося про нову людину. Дуже часто благородні
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концепції християнських моралістів ігнорувалися заради
конкретних життєвих інтересів і політичної діяльності.
Тому патріотизм ставився незрівнянно вище за віру.
Співзвучним цілям національної філософії була
орієнтація на ті цінності в людині, що свідчили про
вагу і значущість військової справи. Чесноти військової
людини – військова майстерність, відвага, вірність,
взаємодопомога на полі бою важили в буремне XVII ст.
дуже багато. Ратна служба проти ворогів і невірних
вважалась найбільшою заслугою перед протектором –
польським королем чи московським царем. Військове
протистояння з «ворогами Святого Хреста» козаки
вважали своїм обов’язком чи покликанням. При цьому
в свідомості козацтва міцно закріпилась ціннісна
установка на захист православної віри. Формувався
таким чином ідеал сильної, переважно мілітарної
особистості, а самі козаки поставали втіленням
лицарського ідеалу краси та сили. В свідомості
української спільноти козацтво виступає захисником
слов’янського населення і носієм лицарських якостей.
Тому
козаків
називали
«січовим
рицарством»,
«товариством». Козаки й самі усвідомлювали себе
чимось на зразок рицарської спільноти, тобто
об’єднанням військових людей з притаманними лише
їм моральними і військовими чеснотами. Причому
рицарями називали не лише озброєний люд в XVI–
XVII ст., а й конкретних особистостей – Петра Кона
шевича–Сагайдачного, Богдана Хмельницького та ін.
Як лицарські характеризувалися також заняття, дії
та вчинки козаків. Служіння козаків своєму народові
та Вітчизні називалося «вірною рицарською службою»,
«послугами рицарськими». Як справжніх лицарів
сприймали козаків й іноземні володарі, що свідчило про
високий рівень їх оцінки не лише в українській, але і в
європейській свідомості й визнання їхнього окремого
статусу в суспільстві. Недаремно екзотичних воїнів
з Дніпра в Європі нерідко називали «дніпровськими
мальтійцями».
У характеристиці ідеалу героїчної особистості
(що, власне, збігається з образом українського козака)
виділяються такі ознаки, як побратимство, рівність,
демократизм.
Українською
філософією
козацької
доби формулюється також морально–етичний кодекс
поведінки українського воїнства – високий соціальний
статус свободи, мужності, війни, відданості товариству
і навпаки, низький соціальний статус мирної праці,
спокійного життя. Високо підносяться також такі
цінності, як козацькі вольності, відвага, побратимство,
демократизм, аскетизм у житті, релігійність, мужність,
відданість військовому товариству. Досить специфічним
є ставлення українського козацтва до жінки, проте
безперечним завжди залишався культ Покрови.
Є всі підстави стверджувати, що уявлення про силу
і войовничість козаків та ідеал сильної особистості
в українській свідомості XVII ст. відповідали
ренесансному культу сильної людини, не байдужої до
земних утіх і активної в суспільному житті. Водночас
увага зверталася на тип військового та суспільного
діяча, який здатний був згуртувати людей для боротьби
за національну незалежність.
Загалом українському життю XVI–XVII ст. (на
відміну від російської ортодоксальної православної
ідеології з її культом смиренності відстороненої від
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життя людини), був ближчий тип активної людини,
героя, лицаря. Українська література й українська
філософська культура цього часу буквально пронизана
культом рицарства. Козак – це тип героя–подвижника,
що виник у народній свідомості під впливом подій
і настроїв буремної епохи. На думку сучасного
українського дослідника А. Макарова, стосовно цього
часу можна говорити про процеси «марсіалізації»,
мілітаризації української поезії XVII ст. – основним її
мотивом стала жорстокість, войовничість українського
козацтва та його ватажків [4, с. 119].
Однак незважаючи на те, що марсіанізм панував
в українській культурі досить довго, а тип сильної
військової людини був досить привабливим для
української філософської думки, в XVII ст. оформ
ляється духовна опозиція йому, відбуваються зміни
в уявленнях про основні життєві цінності. А в очах
поетів XVIII ст. війна вже не є такою благородною
й великою справою, якою була вона для багатьох
його попередників. У XVIII ст. ідеал лицаря, героя,
що втілювало козацтво, вичерпав себе. В українській
філософській традиції закріплюється традиційна хрис
тиянська ідеї безконфліктного, миролюбного самовизна
чення людини в світі.
Як підкреслюють українські дослідники, у добу
Відродження патріотизм набуває загальнонаціонального
характеру, а «весь комплекс моральної філософії і
громадянського гуманізму, який включав і соціально–
політичні ідеї, був чітко орієнтований на виховання
патріотизму та суспільної активності людей» [5, с. 312].
Особливістю виявів патріотизму в Україні було те, що
тут поєднувались в єдине ціле національний, полісний і
конфесійний патріотизм, переплітаючись у свідомості та
відображуючись у поетичній, літературній, педагогічній
творчості.
Таким чином, дух патріотизму був органічним у
контексті формування ідеалу української людини, а
усвідомлення значущості формування патріотичних
почуттів стало однією з визначальних тенденцій
української гуманістичної філософії другої половини
XVI – першої половини XVII ст. Патріотизм постає
складовою частиною виховання громадянина, українця.
Слід наголосити, що оспівані українськими гума
ністами патріотизм, любов до вітчизни, відданість
їй, прагнення служити її інтересам підносились до
рівня найбільших громадянських чеснот. По суті
темі патріотизму присвячені твори: «Роксоланія»
С. Кленовича (1584), «Дніпрові камени» І. Домбров
ського (1619), «Вірш на жалостний погреб Сагайдач
ного» К. Саковича, «Острозька війна» С. Пекаліда,
«Тренос» М. Смотрицького (1610), «Розмисел про народ
український» Я. Гербурта Щасного.
Важливо підкреслити, що ознакою особистої
мужності й патріотичних почуттів визнавалось у творах
українських авторів також співчуття до захоплених
українців в чужоземний полон (М. Пашковський,
С. Пекалід, І. Домбровський, М. Стрийковський). З
великою повагою і любов’ю говориться про князів і
можновладців, які докладали зусилля до визволення
бранців. За приклад ставилися князі К. Острозький,
М. Вишневецький, гетьман П. Конашевич–Сагайдачний,
польський гетьман Я. Тарновський, барський староста
Б. Претвіч, король Сигізмунд Август та ін.
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Антитезою героїці патріотизму й любові до власного
народу протистоїть, на думку українських мислителів,
відступництво від своєї Батьківщини, свого народу і
своєї віри, зневага національних цінностей, зрада еліти.
Відступництво своїх синів – це катастрофа для України
(М. Смотрицький). Х. Євлевич у «Лабіринті» писав:
«Давно з доріг ви збились, втоптаних дідами. Стали
вже до Вітчизни мало не задами» [2, с. 258]. Проте
найбільшою небезпекою були постійні набіги татар.
Справжнім лихом вважалася Берестейська унія, що
посіяла незгоду в суспільстві.
Можна стверджувати, що звернення поглядів
до свого історичного минулого, вшановування,
звеличення своїх князів, які своїми діями робили
славу Україні, відкривали шлях до формування культу
історичної пам’яті. Суттєвим наслідком формування
такого культу пам’яті було виховання патріотизму в
українців. Так, І. Домбровський нагадує сучасникам
про славу України – Руси, яку не змогли здолати ні
Рим, ні Туреччина і подає докладну історію України.
Київ для нього – це духовний центр, навколо якого
об’єднувались українські землі. На його думку, немає
ні причини, ні сили, які б могли перешкодити відродити
державність русів–українців і підняти з руїн Київ [1,
с. 200–225].
Отже, героїзація особистості, возвеличення яскравих
індивідуальних якостей і доблестей людини мало
велике значення для виховання почуттів патріотизму
й становлення засад гуманістичної філософії в
Україні другої половини XVI – першої половини
XVII ст. Головними цінностями, які утверджувались
українською філософською думкою цього часу, були
стійкі моральні чесноти людини, християнськість,
розумність, висока освіченість, а також героїзм, відвага,
відданість своїй Вітчизні, самопожертва в ім’я високих
цілей. Об’єктивною й необхідною визнавалась потреба
формування національної свідомості й патріотизму.
Дотримання принципів високої громадянськості, діяль
ності на благо суспільства й Вітчизни, зміст основних
ціннісних орієнтацій особистості – це чинники, що
обумовлювали становлення національно орієнтованої
філософії, закладали основи виховання українця–
громадянина і визначали індивідуальний стиль життя
особистості.
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Patriotism is higher than faith. Forming of ideal of man
is in Ukrainian consciousness (second half XVI is the first half
of the XVII item)
It is analysed, that a public spirit was organic in the context of forming of ideal
of the Ukrainian man, and the awareness of meaningfulness of forming of patriotic
senses became one of determining tendencies of Ukrainian humanism philosophy of
the second half XVI – the first half of the XVII item Patriotism appears component part
of education of citizen, Ukrainian.
In time of Revival patriotism acquires national character, and «all complex of
moral philosophy and civil humanism, which included socio–political ideas, was
expressly oriented to education of patriotism and public activity of people». The
feature of displays of patriotism in Ukraine was that were here combined in the unique
unit national, policy and confessional patriotism, interlacing in consciousness and
represented in poetic, literary, philosophical creation.
It follows to mark that glorified the Ukrainian humanists patriotism, love to
fatherland, devotion to it, aspirations to serve its interests overpeered to the level of
most civil virtues.
Keywords: patriotism, civic humanism, identity, hero, heroism, ideal.
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Візантійський аскетизм
як предмет історико–естетичних студій
Метою статті постає стислий розгляд історіографії проблеми аскетизму
й аналіз окремих методологічних принципів дослідження візантійської
аскетичної естетики.
Методи. Вдаючись до використання загальнонаукових методів уза
гальнення та систематизації, а також герменевтичного методу студіювання
культурних традицій, автор прагне розкрити значення поняття «аскетизм»,
визначити основні ознаки візантійської аскетичної культури і, водночас,
указати на необхідність внесення важливих змін до методологічного базису
сучасної історико–естетичної візантології.
Основні висновки. В статті ведеться мова про недоцільність розгляду
візантійської естетики аскетизму як складової виключно чернечої культури та
як доктрини, що не є тотожною патристичній естетиці. Автор наголошує
на існуванні у Візантії єдиного в своїх сутнісних основах теолого–естетичного
вчення, яке правомірно ідентифікувати як патристичну або як аскетичну
естетику.
Ключові слова: естетика аскетизму, патристична естетика, історико–
естетична візантологія, візантійська культура, аскетизм.

Актуальність дослідження визначається необхід
ністю подальшого осмислення вітчизняних культурних
традицій з історико–естетичної точки зору. При цьому
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хрестоматійним предметом історії української естетики
постають, зокрема, візантійські джерела релігійно–
естетичної думки Русі–України, вивчення яких варто
здійснювати, приділяючи особливу увагу феномену
аскетичної культури Візантії.
З огляду на необхідність оптимізації студіювання
візантійської аскетико–естетичної доктрини доцільним
виступає розгляд історіографії проблеми аскетизму,
а також аналіз окремих найвідоміших студій, увага в
яких, в той чи інший спосіб, присвячується естетичним
вимірам аскетичної традиції.
Відповідно, метою цієї статті є власне аналіз
досліджень аскетизму та його естетичного аспекту як,
зокрема, чинників розвитку сучасних історико–есте
тичної медієвістики та історико–естетичної візантології.
Інтерес до аскетичних традицій, у той або інший
спосіб, виявляє чимало вітчизняних і зарубіжних
дослідників. Так, до теоретичної розробки безпосе
редньо проблем аскетики та спорідненого з нею
морального богослов’я вдаються архієпископ Хризос
томос, М. Городенський, С. Дєргалєв, С. Зарін,
о. М. Мєнстров, М. Олесницький, Г. Шиманський та ін.
(характерно, що при цьому фахівці в означених сферах
у своїх студіях, принаймні, досить часто звертають
увагу на проблеми, що є класичними для естетичного
дискурсу, – наприклад, на проблеми краси й мистецтва).
Феномен аскетизму, аскетичні ідеали та практики
представників різних релігійних культур стають
предметом осмислення й таких науковців, як Н. Ауер
Фольк, Г. Гарфем, К. Макнеспі, о. М. Марков,
Л. Рєзновскі, О. Розумна та С. Хоружий. Окрім того,
значну увагу дослідники можуть приділяти псевдоаскезі
або (за термінологією М. Бердяєва), «безблагодатному
аскетизму» (прикметний аналіз однієї з історичних форм
якого здійснює, зокрема, М. Столяр), секуляризованому
аскетизму (С. Франк), а також проблемі співставлення
аскетичних ідей різних мислителів (як це робить,
наприклад, С. Шумило, порівнюючи вчення про
духовне подвижництво, що їх на сторінках своїх творів
розвивали два видатних українських філософи XVIII ст.
св. Паїсій Величковський та Г. Сковорода).
Як відомо, важливу роль у ствердженні та
проповіді аскетичних (і, безперечно, відповідних
естетичних) традицій християнського світу з часів
пізньої Античності та раннього Середньовіччя
відіграють традиції чернечого життя. З цієї точки зору,
методологічно доцільним для естетика–візантолога, (як
і, взагалі, для будь–якого дослідника середньовічних
естетичних теорій), виступає звернення до численних
наукових студій, присвячених феномену чернецтва
(праці таких учених, як митрополит Августин (Марке
вич), єпископ Александр (Семенов–Тян–Шанський),
А. Гарнак, Д. Ноулз, Дж. Леклерк і О. Цьоклер) та
культурам чернечого життя, які в різні історичні
періоди розвиваються на християнському Заході (Е. Бат
лер, Л. Карсавін, Г. Лейзер, Ф. Прінц) та, звісно, на
християнському Сході (Е. Гарді, І. Делегайє, О. Каждан,
Ю. Кучмаєва, Д. Савраміс, С. Слім, О. Смоліна,
П. Хараніс, Д. Чітті, С. Шивітц).
З огляду на неодмінний зв’язок аскетичних учень
із ученнями містичного характеру (що з очевидністю
позначається на специфіці відповідних естетичних
ідей), досить важливим кроком для історика релігійно–
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естетичних традицій Середньовіччя є й знайомство
з науковою спадщиною дослідників містичних
доктрин (наприклад, о. І. Мейєндорфа, П. Мініна й
О. Шаталовича), християнських містико–філософських
учень про обóження (І. Попов) та про Найвище Світло
(С. Авєрінцев, Р. Ассунто).
Вдаючись до вивчення православної містики,
історико–естетична візантологія, безперечно, виявляє
значний інтерес і до ісихастського вчення – містичної
(і, по суті, містико–естетичної) доктрини, що стає
предметом дослідження в працях архієпископа Василія
(Крівошеїна), о. І. Мейєндорфа, А. Заздравнова і
Л. Клімової, Г. Нені, Ф. Юсупової та ін. Чимало
дослідників – естетиків, істориків, мистецтвознавців,
філософів, релігієзнавців і богословів – приділяють
увагу й питанню про вплив ісихазму на мистецтво
(зокрема, О. Айларова, М. Алпатов, В. Бичков,
Н. Голейзовський, о. І. Економцев, В. Личковах,
Л. Усікова, С. Шумило).
Аналізу власне естетичних вимірів візантійської
аскетичної традиції, безумовно, має передувати розгляд
філософських,
культурологічних
та
теологічних
інтерпретацій феномену аскетизма. При цьому на значну
увагу історика релігійно–естетичних традицій Візантії й
інших країн середньовічного світу заслуговують наукові
студії, автори яких прагнуть дослідити етимологію таких
термінів, як «аскетизм», «аскеза» й «аскет».
Згідно з усталеними точками зору, ці поняття
походять від низки давньогрецьких слів, зокрема,
від дієслів ασκέιν («вправлятись у мистецтві чи
майстерності», «робити вправи» [див.: 11, с. 429])
та ασκέω («майстерно й ретельно перероблювати,
оброблювати грубі матеріали; прикрашати і в усьому
цьому вправлятись» [див.: 4, с. ІІ]).
Прикметно, що смислове наповнення щойно
згаданих термінів (так само, як і термінів, що
походили від них) ще за часів ранньої Античності з
очевидністю могло мати доволі відчутне естетичне
забарвлення. Безперечно, відповідними лексичними
одиницями (наприклад, словом άσκησις – «вправляння»)
давньогрецькі мислителі послуговуються, ведучи
мову про фізичне [див.: 9, с. 585] (зокрема, технічне
[див.: 10, с. 72–73]) або про моральне [див.: 9, с. 585]
вдосконалення. Так, один із центральних персонажів
платонівського діалогу «Менон» ставить питання про
те, чи можна досягнути чесноти «шляхом вправляння»;
це ж питання викликає інтерес і з боку Аристотеля.
Інший відомий репрезентант античної науки Ксенофонт
висловлює переконання, що «… всі добрі, шляхетні
навики можна розвинути в собі вправлянням, а особливо
моральність», і, в такий спосіб, у чергове стверджує
традицію використання відповідних термінів у роздумах
філософсько–етичного спрямування.
Водночас, естетик–медієвіст не може не звернути
увагу й на наступну обставину: в межах літературної
спадщини мислителів Давньої Греції (Гомера, Геродота,
Фукідіда, Платона) згадані поняття іноді мали смисл
і художньої [вид. – А. Ц.] обробки [див.: 10, с. 72–73].
Невипадково визнаний фахівець у галузі аскетики
С. Зарін навіть указує на смислову близкість між
поняттям άσκησις та іншим давньогрецьким поняттям
τέχνη, що, як відомо, використовувалось для позначення
майстерності в різних видах людської діяльності, в
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тому числі, й у «посилено естетичній» діяльності,
яка, починаючи з епохи Модерну, визначатиметься
дослідниками як художньо–творча або мистецька. За
С. Заріним, таке зближення «… пояснюється самим
змістом цих понять, що однаково мають на увазі вільну
й доцільну діяльність, яка спрямована до переробки
наявної дійсності за відомим ідеалом, за певною
нормою, що прагне до покращення та вдосконалення
даного в природі» [4, с. 83].
У християнській культурі стверджується традиція
активного вживання терміну άσκησις (і, безперечно,
інших подібних термінів) у повчаннях про духовне
подвижництво: як наголошує відома філолог А. Тахо–
Годі, якщо «звичайно грецькі класичні автори викорис
товують дієслово askeō («вправляюсь») у фізичному
смислі», то «тільки християнство повною мірою стало
розуміти під аскетичним життям та «аскезою» духовне
вдосконалення» [9, с. 585].
При цьому, на наш погляд, відповідні поняття
сповнюються й новими естетичними смислами: як стане
зрозумілим дещо пізніше, в християнському вченні
терміном άσκησις позначають діяльність, спрямовану
на ствердження особистості не лише в добрі, але й,
водночас, у красі.
Доцільно умовно виділити дві групи визначень
поняття «аскетизм», що їх ми зустрічаємо на сторінках
наукових досліджень.
Згідно з дефініціями першої групи, аскетизм являє
собою особливу світоглядну позицію, яка регулює
поведінку особистості, – позицію, що є діаметрально
протилежною по відношенню до гедонізму, евдемонізму
й епікуреїзму [див., напр.: 8]; як зазначає С. Авєрінцев,
аскетизм – це «настанова на добровільне обмеження
потреб, відмова від задоволень та знесення тягот
заради досягнення цілей релігійного або морального
характеру…» [1, с. 72].
У визначеннях другої групи терміном «аскетизм»
позначається власне втілення відповідних принципів (які,
щоправда, не завжди вірно розуміються дослідниками)
в життя за допомогою використання різних засобів.
Згідно з цими дефініціями, аскетизм постає відмовою
від чуттєвих задоволень, придушенням «природних
почуттів, потреб», умертвінням плоті «як засіб
досягнення духовної досконалості» (Ж. Безвершук),
самозреченням «із релігійних мотивів», що включає
«плотську здержливість, постування й утримання
від світських розваг» (Дж. Г. Лінч), практикою
«самозречення чи самопокарання, часто з релігійними
цілями» (Ненсі Е. Ойр Фольк) або добровільною
практикою «суворої самодисципліни з метою досягнення
вищого або духовного ідеалу» (К. Дж. Мак–Неспі).
Одна із, на наше переконання, найбільш вдалих
інтерпретацій феномену аскетизма, яку знаходимо в
межах другої групи дефініцій, належить уже згаду
ваному теологу С. Заріну. Ведучи мову про православну
аскетику (яка надзвичайно активно розвивалася,
зокрема, у Візантії), цей дослідник стверджує, що
«під «аскетизмом» у прямому і власному смислі
слід розуміти взагалі планомірне використання,
свідоме застосування доцільних засобів для здобуття
християнської чесноти, для досягнення релігійно–
моральної досконалості» [4, с. ХІ]. Причому, відповідно
до наріжних ідей християнського етичного вчення,
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С. Зарін указує на Божу допомогу як на головний
чинник духовного вдосконалення особистості: аскетизм
«має за свою пряму й найближчу мету пристосувати
природні сили та здатності людини до сприйняття дії
божественної благодаті…» [там само, с. ХІ]; це «не
мета, а тільки засіб, умова, знаряддя, хоча в цій якості
йому належить значення суттєво важливе, обов’язкове,
необхідне» [там само, с. 680], – підкреслює дослідник.
Зрештою, ще одне визначення поняття «аскетизм»,
на яке доцільно звернути увагу, було сформульоване
видатним вітчизняним мислителем ХІХ ст. о. М. Мар
ковим (свого часу – ректором Чернігівської духовної
семінарії. У своїй праці «Огляд філософських учень»
(1880 р.) (яку, до речі, навчальна рада при Св. Синоді
затверджує як посібник з філософії для духовних
семінарій) о. М. Марков наголошує, що сутність
аскетизму полягає «у діяльному прагненні… до
морального вдосконалення людської природи, відповідно
до божественного її первообразу» [див.: 7].
На наш погляд, врахування наведених дефініцій
С. Заріна та о. М. Маркова робить можливим (і цілком
доцільним) висновок про припустимість досить широ
кого тлумачення феномену християнського аскетизма.
Останній являє собою не тільки практику, тією або
іншою мірою, суворого, сповненого самообмеження
життя, але й щире прагнення особистості до здобуття
духовної досконалості, що знаходить свій вияв у
системному використанні тих або інших належних
засобів – посту, молитви, усамітнення та ін. Аскетизм
постає не лише світоглядним принципом, який
зорієнтовує людину на духовні звершення, не лише
свідомим послуговуванням певними засобами духовного
подвигу, а й, у певному сенсі, власне духовним
удосконаленням, подвижництвом, культурою посиленого
(або, принаймні, посильного) пошуку Горішнього.
Дослідження естетичних вимірів візантійського
аскетизму за один зі своїх обов’язкових засновків має
врахування православної інтерпретації аскетичного
життя. Як справедливо наголошує С. Зарін, «Право
слав’я…, визнаючи «досконалість» загальнохристиянсь
кою вимогою, вважає й аскетизм загальнохристиянським
[вид. – А. Ц.] обов’язком, який здійснюється в різних
формах…» [4, с. ХV].
Безперечно, чернече середовище визнається у
православному світі надзвичайно важливим осердям
аскетичного життя: монастир являє собою одне з
найзручніших для духовного подвижництва місць у
земній дійсності. Водночас, мислителі християнського
Сходу не схильні розглядати аскетизм як ознаку
виключно чернечого життя. З їхньої точки зору,
духовний подвиг є можливим не тільки у святих
обителях, але й у миру; більше того, подібно до ченців,
мирянин має якомога сильніше прагнути вдосконалитись
у чесноті. Цей недвозначний заклик виразно лунає,
зокрема, у проповіді ревного візантійського поборника
благочестя святителя Іоанна Златоуста. На його
переконання, «мирянин не повинен нічим відрізнятися
від ченця, окрім самого лише законного співмешкання із
дружиною; на це він має дозвіл, а на все інше – ні, але у
всьому повинен вчиняти однаково із ченцем» («7 бесіда
на Послання до Євреїв») [5, с. 172].
Невипадково у своїй основі православна куль
тура постає культурою переважно аскетичного
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характеру. Підтвердженням цього виступають реалії
культурного життя у Візантії, досить показові думки
про яке висловлює, наприклад, вітчизняний патролог
С. Єпіфанович. У його розумінні, відмінною рисою
візантійської культури є «глибока релігійність,
релігійність із відбитком аскетичної вимогливості. Ця
риса проникла в усі сторони життя, пройняла всі галузі
науки й мистецтва, охопила всі класи суспільства»
[3, с. 12]. Аскетизм доволі впевнено стверджується у
всьому візантійському суспільстві – як у чернечому,
так і в мирському середовищі (чітка межа між якими,
до речі, в численних випадках узагалі є відсутньою):
за С. Єпіфановичем, у Візантії «усе світське отримало
релігійний колорит, і не тільки релігійний, але й
аскетичний. Перевага духу над плоттю стала гаслом
не тільки в аскетиці, але й у філософії, в мистецтві, в
культовій символіці. В межах аскетики вміщувалась
уся етика, й ніхто не шукав іншого ідеалу, окрім
аскетичного» [там само, с. 13].
Виступаючи
настільки
важливим
чинником
розвитку візантійських культурних традицій, традиції
аскетичного життя, безумовно, впливають і на розвиток
філософсько–естетичних пошуків. Аскетична культура
Візантії має свої досить (і навіть, за умови ретельного
їх розгляду, надзвичáйно) відчутні естетичні виміри:
по суті, в її межах стверджується особливе аскетико–
естетичне вчення, що його цілком доцільно визначати як
«естетика аскетизму».
Поняття «естетика аскетизму» свідомо (втім,
указуючи на його умовний характер) використовує у
своїх дослідженнях російський філософ В. Бичков.
У праці «Мала історія візантійської естетики» цей
науковець – гідний флагман сучасної історико–
естетичної візантології – позначає відповідним терміном
ту релігійно–естетичну традицію, що стверджується
в середовищі візантійського чернецтва [див.: 2, с. 93].
Прикметно, що цю ж традицію В. Бичков називає й
інтеріорною або внутрішньою естетикою («aesthetica
interior»). Пояснюючи таку дефініцію, дослідник про
понує звернути увагу на власне специфіку аскетичного
споглядання, яке може розглядатися як, зокрема,
самозаглиблення: «aesthetica interior має свій об’єкт не
зовні, але у глибинах духовного світу самого суб’єкта»
[2, с. 92].
За В. Бичковим, ця теолого–естетична традиція
за свою головну мету має «духовно–тілесне
переображення, а також – споглядання Бога, результатом
якого має стати невимовна духовна насолода» [2, с. 152].
В цілому досить вірно визначаючи важливі риси
візантійської aesthetica interior, В. Бичков, на жаль,
припускається
суттєвої
методологічної
помилки.
Виділяючи у площині релігійно–естетичних пошуків
Візантії естетику аскетизма, він прагне відмежувати її
від естетики патристичної, що інтерпретується ним як
головний напрям візантійської естетики або (як можна
зрозуміти дослідника, відповідним міркуванням якого з
очевидністю бракує чіткості) як «естетика офіційного,
державного християнства». Під час порівняння
патристико–
та
аскетико–естетичних
парадигм,
В. Бичков робить доволі радикальне протиставлення
цих традицій. Вказуючи на їхній спільний виток, а
саме, на естетику апологетів, та на спільну безумовно
духовну зорієнтованість, науковець стверджує, що
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ці напрями відрізнялися одне від одного «ступенем
суворості реалізації основних положень християнської
доктрини» [2, с. 94]. На думку В. Бичкова, у той час, як
естетика офіційного християнства розвивається шляхом
компромісу між естетикою раннього християнства та
естетикою пізнього греко–римського світу, аскетико–
естетичне вчення характеризується значно жорсткішою
інтенцією. «Естетика аскетизму, – зазначає дослідник, –
розвивала передусім ригористичні тенденції «естетики
заперечення»
апологетів,
відкидаючи
будь–який
компроміс із язичництвом та засуджуючи надто вже
великі поступки мирському життю, що були зроблені
офіційною Церквою» [2, с. 94].
Естетика аскетизму, вказує В. Бичков, не могла
слугувати ідеалом та керівництвом у мирському
житті, а також не могла сприяти «розвитку церковного
(соборного) життя християн» [2, с. 94]. Тому, –
резюмує науковець, – вона й не заохочувалася багатьма
теоретиками християнства, які, втім, таки звертаються
до аскетичної парадигми, як до певного орієнтиру й
ідеалу, що не досягається, але й не дозволяє «надто
сильно захоплюватися мирськими турботами» [2, с. 94].
Даючи оцінку відповідним історико–естетичним
реконструкціям, що здійснюються В. Бичковим, по–
перше, варто знову вказати на відсутність достатньої
чіткості в його окремих роздумах про патристичну
естетику. Постає дещо незрозумілим, чи ототожнює
дослідник цю теолого–естетичну традицію з естетичною
традицією «офіційного, державного християнства», чи
все ж ні [див.: 2, с. 92–94]. У випадку їх ототожнення
незрозумілою (і несправедливою) стає висловлена
думка про доволі компромісний характер патристичної
естетики. Представники візантійської патристики, які,
як у своїх філософських пошуках, так і в житті в цілому,
керувалися принципом, що його сутність свого часу
напрочуд вдало виражає о. Павло Флоренський – «Якщо
у сфері культури ми не зі Христом, то ми неминуче –
проти Христа, адже в житті нема й не може бути
нейтралітету у відношенні Бога», – аж ніяк не могли
заохочувати дійсно неприпустимих копромісів, зокрема,
компромісів у царині естетичних уявлень.
По–друге, доцільно звернути увагу й на ту
обставину, що візантійські мислителі, які у своїх
роздумах стверджують ідеї патристичної естетики, щиро
сповідували аскетичні ідеали. Яскравими прикладами в
цьому відношенні постають, зокрема, ієрарх, богослов,
аскет і упорядник чернечого життя святитель Василій
Великий, а також його брат святитель Григорій
Нісський, який, попри те, що був одружений, проводив
дуже цнотливе й аскетичне життя та проповідував
ідеали духовного подвижництва.
Іншими словами, патристика й аскетика є органічно
пов’язаними одна з одною: як наголошує С. Хоружий,
«синтез патристики й аскетики: так можна визначити
властивий Східній традиції дискурс у його ґенезі
та його складі…» [10, с. 13]. З цієї точки зору,
розмежування патристичної та аскетичної естетики,
що до нього вдається В. Бичков (хоча й указуючи
на умовність такого розмежування [див.: 2, с. 234]),
постає методологічно невірним. На наш погляд, під час
дослідження релігійно–естетичних традицій Візантії
варто вести мову про єдину в своїх сутнісних основах
теологічно–естетичну доктрину, називаючи її або
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патристичною, або аскетичною. В її межах можуть
зустрічатися ідеї про доцільність певних (безперечно,
поміркованих) компромісів (як, наприклад, обережного
послуговування роздумами античних мислителів або
виявлення полегкості до духовно немічних осіб (у тому
числі, й до духовно недосконалих ченців)), але у своїй
основі ця доктрина є саме аскетичною. Проповідувані
нею естетичні ідеали є ідеалами аскéтико–естетичного
характеру: в цьому нас переконує їхній щільний зв’язок
із усією системою ідеалів духовного подвижництва.
Зрештою, на нашу думку, невірним є й радикальний
висновок В. Бичкова про те, що візантійська естетика
аскетизму (яку, як уже зазначалося, він ототожнює
з чернечою естетикою), не могла слугувати ідеалом
та керівництвом у мирському житті. Некоректність
(або, принаймні, недостатня коректність) цієї позиції
стає зрозумілою, зокрема, за умови врахування вже
згаданої популярності аскетичних ідеалів у Візантії не
лише в монастирях, але й за їхніми межами. Мирські
душпастирі й миряни християнського Сходу, подібно до
ченців, можуть щиро (й діяльно) сповідувати аскетичні
ідеали, причому ідеали як посильної, так і посиленої
аскези (цікаво, що й посильні духовні подвиги в межах
ортодоксальної аскетики все ж визнаються подвигами:
«й неповне здійснення ідеалу», по суті, є «аскетизмом,
вимагаючи відмови від зла» [див.: 6, с. 35]).
Висновки. Як невід’ємна складова культури Візантії,
аскетизм традиційно викликає значний інтерес з боку
низки вітчизняних та зарубіжних естетиків, етиків,
релігієзнавців, істориків, істориків філософської думки,
культурологів і, безперечно, теологів. Ретельний аналіз
численних студій, присвячених висвітленню відповідних
питань, є обов’язковою умовою належного розвитку
сучасної історико–естетичної візантології та історико–
естетичної медієвістики взагалі. Він указує на наявність
певних труднощів дослідження феномену аскетизма
з позицій естетики, подоланню яких сприяє, зокрема,
систематизація багатьох дефініцій терміну «аскетизм».
Прикметно, що, являючи собою 1) світоглядний принцип,
який зорієнтовує особистість на пошук Горішнього,
2) систему дій, спрямованих на втілення цього принципу
в життя або навіть 3) особливу культуру посиленого
(або, принаймні, посильного) духовного вдосконалення,
аскетизм характеризується наявністю потужної естетичної
складової. Врахування цієї обставини дає підставу
вести мову про особливу естетику аскетизма (аскетичну
естетику), що свого часу активно розвивалася у Візантії.
Всупереч певним тенденціям у межах сучасної історико–
естетичної візантології, цю доктрину неприпустимо
інтерпретувати як феномен, який стверджується
виключно в чернечій культурі християнського Сходу.
Окрім того, методологічно недоречним постає й навіть
умовне відмежування естетики аскетизму від естетики
патристичної, оскільки ортодоксальна теолого–естетична
доктрина Візантії існує (принаймні, головним чином)
як єдине ціле, при цьому закономірно зорієнтовуючи
віруючих на посилену або посильну аскезу.
Належний розгляд історіографії проблеми візан
тійського аскетизму та здійснення відповідних уточнень
методологічного характеру дозволяють суттєво оптимі
зувати подальше студіювання як власне візантійської,
так і вітчизняної (зокрема, києворуської) релігійно–
естетичних традицій.
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The byzantine asceticism as the subject of the historical
and aesthetical studies
The aim of the article is to make a review of the aesthetical, ethical, historical,
historical and philosophical, culturological and theological studies on the asceticism,
as well as of the definite principles of exploration of the Byzantine ascetic aesthetics.
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The methods. Using the scientific methods of generalization, systematization and
hermeneutical analysis of cultural traditions, the author tries to explain the meaning
of the term «asceticism», to point out the main peculiarities of the Byzantine ascetic
culture and, at the same time, to draw attention to the necessity of some important
changes of the modern historical and aesthetical byzantology methodology.
The main conclusions. The author states that some scientists make a mistake,
conventionally characterizing as the aesthetics of the asceticism only the doctrine
accepted by the Byzantine monks. Moreover, according to A. Tsarenok’s oppinion,
it is methodologically incorrect not to identify the Orthodox ascetic and aesthetical
tradition with the aesthetics of the patristic doctrine.
Keywords: the aesthetics of the asceticism, the aesthetics of the patristic doctrine,
the historical and aesthetical byzantology, the byzantine culture, the asceticism.
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Філософське осягнення суспільного ідеалу
мислителями Близького Сходу
в епоху середньовіччя
Вивчено погляди мислителів Близького Сходу щодо розуміння суспільного
ідеалу в період Середньовіччя. Досліджуються основні філософські концепції
таких видатних східних філософів, як Аль–Фарабі, Ібн Баджа, Нізам аль–
Мульк, Аль–Газалі. В статті показується вплив античної філософської
думки на формування середньовічних світоглядних орієнтацій представників
Близького Сходу та їх взаємозв’язок. На підставі аналізу основних
концептуальних положень, викладених наведеними мислителями, виокремлено
основні характерні риси для формування суспільного ідеалу тих часів. В
статті зроблено висновки щодо наукової доцільності більш глибокого вивчення
філософської спадщини вчених Близького Сходу задля всебічного розвитку
вітчизняної філософської думки.
Ключові слова: ідеал, суспільний ідеал, духовні цінності, філософські
концепції мислителів Близького Сходу.

Епоха Середньовіччя внесла зміни та наділила
особливими рисами майже усі явища людського
життя. Не був позбавлений увагою і суспільний
ідеал, що наповнювався тоді новим змістом на фоні
всезагального теоцентризму. Аналізуючи історичний
період Середньовіччя в філософії, в першу чергу,
виникають асоціації із тогочасними світоглядними
орієнтаціями Західної Європи, що характеризувалися,
насамперед, християнським монотеїзмом. Разом з тим,
в контексті осягнення основних передумов становлення
феномену суспільного ідеалу в історії філософської
думки дослідницький інтерес викликають не менш цінні
надбання східних мислителів даного періоду.
Література, що присвячена дослідженню фено
мену ідеалу безмежна. Майже усі видатні філософи,
починаючи з Платона в тій чи іншій мірі вивчали
дане питання. Дослідженню проблеми розуміння
суспільного ідеалу присвятили роботи С. М. Булга
ков, Е. В. Ільєнков, П. І. Новгородцев, Є. М. Тру
бецький; сучасні вітчизняні філософи та політологи:
В. Ю. Барков, В. П. Заблоцький, В. О. Корнієнко,
Т. В. Розова, З. Ф. Самчук, М. Т. Степико, В. І. Шин
карук; сучасні зарубіжні дослідники: М. М. Аверін,
О. М. Величко, Г. Г. Водолазов, Ю. Габермас,
Е. В. Ільєнков, В. Краус, В. А. Лекторський, С. В. Мяс
нікова, І. С. Шатіло, та багато інших.
Разом з тим, в українській філософській думці
не достатньо уваги приділено вивченню творчості
арабських мислителів в контексті осягнення феномену
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суспільного ідеалу. У зв’язку з цим метою даної статті
є дослідження роздумів певних філософів Близького
Сходу щодо наповнення змістом суспільного ідеалу
епохи Середньовіччя. Задля досягнення завданої мети
у статті використовуються методи системного та
порявнільного аналізу, принцип історизму, діалектичний
метод.
Слід зазначити, що у середньовічній філософії
Сходу, зокрема у VIII–XII століттях переважав арісто
телівський підхід, що був втілений у філософському
напрямку арабського перипатетизму. Проте поряд
з цим здійснювалися спроби щодо поєднання ідей
Платона та Арістотеля. На особливу увагу в цьому
контексті безумовно заслуговує торчість видатного
арабського мислителя, якого називали «Другим
вчителем» (після Арістотеля), уродженця міста Фараб
на Сирдар’ї (нині територія Казахстану) – Абу Наср
Мухаммед ібн Мухаммад Узлаг ібн Тархан Аль–Фарабі.
В середньовічній Європі був відомий як Alfarabius
або Avennasar. Будучи вченим–енциклопедистом та
одним із засновників арабомовного перипатетизму, він
зробив вагомий внесок у філософію. У своїй творчості,
особливо в контексті розгляду соціальної проблематики,
керувався принципом етичного раціоналізму. Істотну
цінність для дослідження представляє відома праця
Аль–Фарабі «Трактат про погляди жителів Доброчесного
міста», завдяки висловленим роздумам щодо осягнення
суспільного ідеалу того часу. Аналізуючи питання, яким
належить бути суспільству, Аль–Фарабі наголошував
на споконвічній потребі людей в об’єднанні та взаємо
допомозі. Він вважав, що людина може вдоско
налюватися лише завдяки різним допомагаючим одне
одному людським об’єднанням. Мислитель вбачав
у діяльності членів таких співтовариств можливість
надати кожній особі те, чого вона потребує для
існування. «За своєю природою кожна людина так
влаштована, що для власного існування й досягнення
найвищої досконалості потребує багатьох речей, які не
може зробити собі сама та для досягнення яких вона
потребує певної спільноти людей, що доставлятимуть
їй кожний якусь річ з сукупності того, в чому людина
відчуває необхідність» [1, с. 303]. Саме тому, на його
думку, люди, розмножуючись та заселяючи землю,
сформували певні суспільства.
При цьому цікавим є класифікація суспільств Аль–
Фарабі за кількісною ознакою та критерієм значущості.
Так, спочатку мислитель розподіляв суспільства на
повні та неповні. Повні суспільства були трьох видів:
великі, середні та малі. До великого суспільства
філософ відносив сукупність суспільств усіх людей,
що заселяють землю; середнє – це суспільство,
представлене одним народом; мале – суспільство,
яке складається з жителів якогось міста, що займає
частину території, заселеної певним народом. Неповні
суспільства складаються зі своїх «щабелів»: жителі
селищ та сукупність мешканців квартала, сукупність
проживаючих на одній вулиці, сукупність мешканців
буднику. Останні, на думку філософа, складають
суспільство нижчого ступеню (в розумінні не класовому,
а виключно класифікаційному). Аль–Фарабі пояснює,
що квартал і селище належать до міста, проте селище
його обслуговує, а квартал є його частиною. Він також
показує взаємозв’язок повних та неповних суспільств:
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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«вулиця є частиною квартала, будинок – частиною
вулиці; місто – частиною місцевості, народ – частиною
усієї сукупності мешканців землі» [1, с. 304].
Соціально–політичні уподобання та ідеали суспіль
ного устрою Аль–Фарабі можна відслідкувати у
його класифікації міст вже за якісними критеріями:
доброчесності, моральності та розуміння істинного
щастя. У своїй концепції філософ розмежовує такі
міста: доброчесне, неосвічене, аморальне, мінливе
та заблудле. Так, доброчесним Аль–Фарабі називає
лише те місто, в якому об’єднання людей має за мету
взаємодопомогу у тих справах, якими досягається
істинне щастя, а доброчесним народом – той, всі
міста якого допомагають одне одному в цілях набуття
щастя. Таким самим чином філософ вважає критерієм
доброчесності усієї землі взаємну допомогу усіх народів
один одному для досягнення щастя. Він порівнює
доброчесне місто із здоровим організмом, в якому
усі органи, хоча і відрізняються за своєю формою,
розміром, призначенням, функціями, підпорядкованістю,
але узгоджено діють між собою заради збереження
життя живої істоти [1, с. 305].
Оскільки втіленням суспільного ідеалу для Аль–
Фарабі був соціальний устрій доброчесного міста, його
главою могла бути лише гідна людина. До цієї посади у
філософа були надзвичайно високі вимоги. Так, згідно
з баченням філософа, головою доброчесного міста,
доброчесного народу або усієї населеної частини світу
має бути людина, що не підвладна будь–кому. Така
людина має поєднувати в собі дванадцять вроджених
природних якостей: абсолютно досконалі органи для
забезпечення найлегшого виконання усіх дій в різних
аспектах життєдіяльності; вміння відмінно розуміти
та уявляти собі усе, що говориться, обмірковуючи
одночасно те, що позиціонує той, хто говорить, та те,
що є у дійсності в цьому контексті; мати блискучу
пам’ять; мати проникливий і прозорливий розум,
щоб, помітивши певну ознаку, швидко схоплювати те,
на що ця ознака вказує; вміння виразно говорити та
ясно викладати свої думки; мати любов до пізнання та
навчання, не відчуваючи втоми в цьому процесі; бути
витриманим в їжі, вживанні напоїв, від природи уникати
гру та відчувати відразу до задоволень від неї; любити
правду та її поборників, ненавидіти брехню та тих, хто
до неї вдається; мати горду душу та дорожити честю;
зневажати гроші (дірхеми, дінари) та інші атрибути
мирського життя; любити від природи справедливість та
її поборників, ненавидіти тиранію; бути справедливим
по відношенню як до своїх людей, так і до чужих,
спонукати до справедливості і відшкодовувати збитки
жертвам несправедливості; бути справедливим, але не
впертим, не проявляти норовливості та не упиратися
перед обличчям справедливості, проте бути абсолютно
непохитним
перед
всілякою
несправедливістю
та ницістю; проявляти рішучість при здійсненні
необхідного, бути при цьому сміливим, відважним,
не знаючи страху і малодушності [1, с. 318–319].
Розуміючи рідкісність вказаного поєднання високих
чеснот у людини, мислитель зазначає, що достатньо
віднайти в людині втілення перших шістьох (або навіть
п’ятьох наведених якостей) для зайняття посади голови
міста. При цьому другим главою, правонаступником
першого може стати той, в кому від народження та в
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юнацькі роки здійснились перші шість вищезгаданих
умов, а по мірі його зростання, також буде відповідати
і шістьом наступним умовам: бути мудрим; бути
знаючим, пам’ятати закони, правила, звичаї, встановлені
для міста першими імамами, дотримуватися їх;
проявляти винахідливість у законодавчих прогалинах,
слідуючи
прикладу
перших
імамів;
володіти
проникливістю та кмітливістю, пізнаючи дійсний стан
речей та передбачати майбутні події, що не могли
бути вгадані першими імамами, при цьому мати за
головну мету благоустрій міста; вміти словом своїм
направляти людей на виконання законів перших імамів
і новостворених законів; володіти тілесною силою,
необхідною для ведення військових дій, знаючи
військове мистецтво – як службове мистецтво, а також
таке, що управляє [1, с. 320–321]. У разі відсутності
подібних якостей та вмінь у однієї людини Аль–Фарабі
пропонував віднайти двох або декількох осіб, що
розподіляли би між собою ці риси, маючи кожний якісь
окремі чесноти, для спільного управління містом. Разом
з тим, мислитель наголошував, що у випадку зникнення
мудрості у правителів, місту буде загрожувати неминуча
загибель.
В якості протилежності доброчесному місту східний
мислитель наводить місто неосвічене. Жителі цього
міста не знають, що є істинним щастям, тому вважають
найвищими благами та, відповідно, цілями свого життя
тілесне здоров’я, багатство, насолоду, свободу віддання
пристрастям, почесті й велич [1, с. 322]. Надзвичайно
цікавою є типологія неосвічених міст, приведена
Аль–Фарабі. Акцентуючи увагу на окремих людських
пороках, мислитель показує місто необхідності, місто
обміну, місто ницісті й нещастя, місто честолюбства,
місто владолюбства та місто сластолюбства. Так,
жителі міста необхідності прагнуть обмежитися
лише необхідними для існування тіла речами – їжею,
напоями, одежею, житлом, статевими зносинами та
допомогою один одному в досягненні цього. В місті
обміну його мешканці намагаються допомагати один
одному задля отримання багатства як цілі усього життя.
Городяни у місті ницості та нещастя постійно жадають
такої насолоди у їжі, питті, статевих зносинах, що
діяло б на почуття та уяву, вони намагаються збудити
веселощі та тішитися різноманітними забавами. У місті
честолюбства люди бажають допомагати один одному
з тією лише метою, щоб їх вихваляли та вшановували,
щоб про них розповідали інші народи, прославляючи
та звеличуючи словом та ділом. Мешканці міста
владолюбства бажають, щоб інші підкорювалися
їм, а вони – нікому, їх зусилля направлені лише на
досягнення радощів від перемоги. В місті сластолюбства
проживають такі люди, що намагаються досягти
можливості робити все, що їм заманеться, нічим
не стримуючи свою пристрасть [1, с. 324]. Вказані
міста своїми правителями мають аналогічних своїм
характерним рисам осіб.
Окремо Аль–Фарабі виділяє аморальне, мінливе
та заблудле міста. Жителі аморального міста, хоча
і мають доброчесні погляди, розуміння істинного
щастя, знання Аллаха, розуму, проте їх вчинки такі
самі, як у мешканців неосвічених міст. Погляди та дії
городян мінливого міста раніше були доброчесними,
але потім до нього проникли інші ідеї, під впливом
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яких змінилися й дії. В заблудлому місті вважають,
що щастя буде лише після цього життя; проте в силу
певних змін у поглядах щодо Аллаха, розуму, уявлення
стали настільки порочними, що не в змозі бути основою
для доброчесності. При цьому глава заблудлого міста
належить до тих, що видає себе за просвітленого,
не будучи таким, а також використовує задля цього
підроблення, обман та зарозумілість. На відміну від
жителів недоброчесних міст, правителі та мешканці
доброчесних міст складають у своїх благих справах
у своїй сукупності нібито єдину душу. При цьому,
чим довше кожен буде діяти відповідно до правил
доброчесності з метою досягнення істинного щастя, чим
частіше та завзятіше люди будуть реалізовувати благі
наміри, тим сильнішою і доброчеснішою стане душа [1,
с. 327].
Отже, розмежування міст на доброчесні та
«недоброчесні» Аль–Фарабі проводить за ціннісними
критеріями, зокрема за змістом бажань та стремлінь їх
мешканців. Усіх жителів міста філософ розподіляє на
п’ять категорій: найбільш гідні (феодальна верхівка),
оратори (митці, вчені, люди, що займаються духовною
діяльністю),
вимірювачі
(чиновники,
технічні
працівники), воїни та багатії [9, с. 175].
Крім того, заслуговує на увагу проведена Аль–
Фарабі диференціація форм або рівнів усвідомлення
світу людиною. На його думку, існує буденний рівень
сприйняття «простолюдинів», які особливо не розмір
ковуючи, підтримують традиційні загальноприйняті
релігійні погляди на світ. Іншою є філософська
позиція, що пов’язана з пошуками суті речей. Також
існує теологічна точка зору, яка іноді спекулює на
неосвіченості більшості людей та підносить філософські
істини у викривленому вигляді [9, с. 123].
Теоретичні конструкції Аль–Фарабі щодо побудови
доброчесного міста з належним суспільним порядком
привертають до себе увагу, насамперед, обґрунтованим
філософським підходом, що поєднує у собі духовні та
матеріальні цінності з наданням однозначної переваги
першим. Розглядаючи доброчесне місто як єдиний
організм, частини якого працюють на досягнення
всезагального
блага,
розподіляючи
між
собою
обов’язки, Аль–Фарабі підкреслює першочерговість
та значущість такого людського мотиву діяльності як
служіння в широкому сенсі. Останнє протиставляється
такій розповсюдженій людській рисі як корисливість,
що завжди веде як соціальний організм, так і людину
в нікуди. Безумовним внеском Аль–Фарабі є його
філософська конценпція своєрідного синтетизму, що
проявився в прагненні зблизити деякі позиції вчення
Арістотеля та неоплатоників. Такий підхід до подання
матеріалу в єдності та у взаємозв’язку його частин
виразився в створенні однієї з перших в середньовіччі
історико–філософських концепцій «вічної філософії».
Нова грань синтетизму Аль–Фарабі проявлялася як
прагнення представити «вічну філософію» і «справжню
релігію», що народилась пізніше, не протилежностями,
а варіантами однієї істини, котра викладається
філософією аподиктично і за своєю суттю, тоді як
релігією – символічно й риторично. Слід підкреслити,
що напрацювання Аль–Фарабі справили істотний вплив
на його сучасників та послідовників, а особливо на Ібн
Баджу.
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Абу Бакра Ібн–Баджа жив і творив в ХХІ–ХХІІ
століттях в Арабській Іспанії. Його називали «першим
філософом» Андалусії. Ібн Баджа був відомий як автор
коментарів до праць Арістотеля. Як і більшість арабо–
мусульманських філософів він мав знання й у області
медицини, і хвороба душі, за його словами, вразила
майже всі існуючі міста арабів. А «хворі душею не в
змозі побачити, що благо є благо» [7, с. 177]. Отже,
ключове місце в системі філософських та соціально–
політичних поглядів Ібн Баджи займало його вчення про
людську душу. На його думку, основними причинами
хвороби суспільства були людські цілі. «Перша –
це те, чим можна, на думку послідовників кожної
релігійної течії, умилостивити Всевишнього. Друга –
це те, що виражається поняттям «благополуччя», ... яке
досягається одягом, екіпажами і прикрасами. Сюди ж
відноситься і насолода». Такі дві крайнощі – повний
відхід у Бога (аскетизм) і занурення в чуттєві насолоди
(тілесність) і заважали суспільству в досягненні
гармонії та здоров’я. Досконалий Град Ібн–Баджи –
земний град, в якому панує любов до істини, що, в
свою чергу, зумовлює всі вчинки людей, «всі людські
дії», мета яких зробити всіх жителів граду щасливими.
Ібн Баджа вважав, що у Всесвіті існують «абсолютні
духовні форми», універсалії, зрозумівши які, людина
пізнає істину і стає мудрецем. Людина, писав Ібн–
Баджа, є «нібито посередньою ланкою між Вічністю і
виникаючими та зникаючими речами». Мудра людина,
пізнавши істину і зумівши донести її до розуму інших
людей, приносить радість людям і ощасливлює їх [7].
Ібн–Баджа описав своє бачення суспільного ідеалу,
спроектувавши свій Ідеальний Град. Як згадувалося
вище, це мало бути місто, в якому усі люди в своїй
життєдіяльності керуються любов’ю до істини та
бажають зробити щасливими один одного. Ібн Баджа
вважав місією людини здатність відігравати роль
посередника між споконвічними істинами та мінливими
явищами світу. Згідно з поглядами східного філософа
людям може принести радість лише мудра особа, що
не просто пізнала істину, але й є в змозі донести її до
розуму інших людей. В цьому контексті у творчості Ібн
Баджи найбільший інтерес представляє книга, в якій
він описує образ відлюдника. В цій праці показується
шлях суфія, що прагне шляхом інтелектуального
вдосконалення за допомогою наукових знань досягти
вищих щаблів «просвітлення душі». Така мудра людина
у Ібн Баджи отримала назву одиночка–мутаваххід
(Трактат «Улаштування життя усамітненого»). Крім
наведених чеснот, мутаваххід має приймати усі
складнощі та недосконалості суспільного життя, своїми
діями намагатися вдосконалити життя міста та мати
непорушну надію змінити людство на краще шляхом
пробудження їх діяльнісного розуму [10, с. 291–324].
Ібн Баджа також досліджував питання створення
найкращого суспільного порядку та державного
устрою. Під впливом вчень античних філософів, а
також Аль–Фарабі про досконалий та недосконалий
типи держави, мислитель наводить дві її альтернативні
функції: здійснення керівництва громадянами досконалої
держави у справі досягнення головної мети – щастя;
сприяння досягненню приватних цілей для наближення
до головної мети у недосконалій державі. При цьому
останню він порівнював з наїзником, що привчає
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коня до вузди. Разом з тим він вважав, що справжнє
щастя можна досягти тільки в самості, добровільному
відлюдництві, оскільки недосконала держава цьому
перешкоджає, а досконала – лише створює сприятливі
умови [14]. Ібн Баджа вказував, що еволюція суспільства
здійснюється
через
духовне
самовдосконалення
людини. На його думку, у суспільстві, що складається з
досконалих людей, не буде ані чвар, ані необхідності в
правосудді, оскільки його громадяни будуть мудрими та
керуватимуться розумною любов’ю один до одного [15].
В свою чергу, персидський мислитель Нізам ал–
Мульк (Абу Алі аль–Хасан ібн Алі ибн Ісхак ат–Тусі,
1017–1092) в основу свого розуміння ідеального
суспільного порядку поклав принцип ізоляції та
знищення усіх інших цінностей, окрім панівної
державної ідеології, що було викладено в його праці
«Книга про правління». Філософ вважав можливим
досконалий устрій лише за умови контролю та
виключення будь–яких нововведень. Нізам ал–Мульк
працював під час, коли «таклід» (дотримання традиції)
практично стає базовим соціальним й релігійним
нормативом в суспільстві, що, в свою чергу, стало
причиною початку кризи мусульманської цивілізації
[12]. Адже, заборона на нововведення, творчість і
плюралізм може стати перепоною для повноцінного
всебічного розвитку суспільства.
Його сучасник, видатний ісламський філософ
Аль–Газалі (Абу Хамід Мухаммад ібн Мухаммад аль–
Газалі ат–Тусі) визнавав, що погляди філософської
школи східного перипатетизма, зокрема в особі таких
мислителів, як Фарабі й Ібн Сіно, згубно впливає на
суспільство правовірних мусульман, тому воно має бути
ізольовано від усіх подібних філософів та їх ідей, щоб
не впасти в «гріх». Цікавим фактом є те, що саме Аль–
Газалі запровадив нову інтерпретацію поняття «джихад»
в Корані. На думку Аль–Газалі, в 95 аяті сури Ан–Ніса
(«Жінки») мова не йде про боротьбу на полі бою, а про
подолання свого нижчого «я» – невірного в собі [5].
За рівнем пізнавальних здібностей людей Аль–Газалі
ділив їх на дві категорії: «широку публіку», «масу» і
«обраних». До першої категорії він відносив рядових
віруючих, які сліпо слідують релігійної традиції. Перед
такими людьми, на думку філософа, не можна давати
символіко–алегоричного тлумачення священних текстів.
До першої категорії він також відносив і мутакалімов,
функція яких повинна обмежуватися захистом догм
ісламу від нововведень. До другої категорії він
зараховував, перш за все філософів (фаласіфа) і суфіїв,
які приходять до моністичного погляду на буття за
допомогою інтуїції (Ільхам) [6, с. 51–52]. Основними
суб’єктами його критики стали Арістотель, Аль–Фарабі
і Ібн Сіна. Доводячи неспроможність філософського
шляху пізнання, аль–Газалі постійно використовував
філософські методи спростування, широко вдаючись до
прийомів арістотелівськой логіки. Рушійними силами
його пошуку істини були сумнів, скепсис. Аль–Газалі
наголошував на тому, що раціонально сконструйована
віра позбавлена життєвості. Він вважав, що моральні
цінності повинні базуватися на безпосередньому
спілкуванні з Аллахом, а також на особистому досвіді
переживань. При цьому запорукою досягнення просвіт
ління або божественної благодаті, філософ бачив звіль
нення від усього штучного. Осмислюючи суспільний
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порядок, Аль–Газалі виділяв три рівні буття: вищий
рівень займає Аллах, що є самодостатнім; нижчий
рівень становить матеріальний світ, визначений Алла
хом; між ними знаходиться світ людей, душі яких
мають свободу волі. Від Аллаха людям надаються
ідеї і схильності, проте їх справи визначаються
тільки людською волею. Практичну користь суфізму
Аль–Газалі бачив в спрямованості цього вчення до
морального вдосконалення людини. Він відкидав
домагання суфіїв на онтологічне єднання з Богом і
визнавав «єднання» лише як символ осягнення божества
вищою пізнавальної силою [6].
Таким чином, як доречно підкреслює З. С. Іскан
дарова, раціональна думка, яка не входила до релігійних
уявлень про «істинного мусульманина» та не могла
існувати поза межами інновацій, експериментів й
творчості, спричинила в подальшому істотну кризу.
Спроба створити суспільство, закрите від інших
цінностей, практично призводить не лише релігійну
громаду (за Аль–Газалі), але й навіть і прагматичне
суспільство (в інтерпретації Нізам ал–Мулька) до утопії,
яка завжди могла конструюватися лише в ізоляції від
реального світу і його цінностей» [8]. Аналізуючи
погляди арабських мислителів щодо формування
суспільного ідеалу, слід обов’язково враховувати усі
політичні, релігійні, культурні, соціальні особливості
державного та суспільного життя східних народів. Як
вказує А. Х. Касимжанов, державна влада на Сході мала
свої характерні риси. В цьому геополітичному просторі,
особливо в середні століття, мала місце система
залежності, що пронизувала усю структуру феодальних
відносин
та
зумовлювала
східний
деспотизм,
збільшувала особисті риси глави держави, помножуючи
їх на весь державний апарат. Так, в доброчесній державі
законодавець–правитель або імам, духовний наставник,
поєднує світську владу з духовною, філософ–правитель
поєднує в собі якості першого: володіє теорією та здатен
втілити її у життя [9, с. 178].
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що роз
думи мислителів Близького Сходу епохи Середньо
віччя щодо найкращого суспільного порядку різнилися
між собою та, відповідно, по–різному проходило й
наповнення змістом суспільного ідеалу тих часів.
Для коректного розуміння усіх особливостей даного
процесу має бути проведений більш фундаментальний
філософсько–методологічний аналіз, оскільки, як
відомо Схід славиться своєю специфікою та прита
манними тільки йому «тонкощами». Вивчення
наведених положень сприятиме заповненню своєрідної
прогалини в українській філософській думці та
дозволить набути більш повноцінних теоретичних
знань в контексті осягнення суспільного ідеалу в
міжнародному досвіді. В силу обмеженості обсягу
даного наукового дослідження можна зупинитися
на загальних рисах, характеризуючих вчення даного
періоду у творчості наведених філософів.
Так, можна виділити зосередженість теоретичних
концепцій мислителів на самовдосконаленні людини
як запоруки вдалого й плідного суспільного розвитку.
Серед людських цінностей перевага надавался
духовним перед матеріальними, як першочерговим
та таким, що визначають хід еволюції суспільства.
В контексті розгляду мотивів життєдільності у
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суспільстві на перший план виводилось бажання
втілення блага для усіх. Такий мотив характеризувався
як єдиний можливий для здобуття найкращих
державних та суспільних результатів на противагу
егоїстичній корисливості, що могла призвести до зане
паду. Можна дійти висновку, що в якості основного
принципу людської життєдіяльності обґрунтовувася
принцип служіння у його глибокому духовному сенсі,
що передбачало, зокрема, і самовдосконалення, і вико
нання кожним членом суспільства своїх обов’язків
задля досягнення всезагального благополуччя.
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Philosophical comprehension of the social ideal
of the Middle East thinkers in the Middle Ages
This article is devoted to studying views of the Middle East thinkers about Social
Ideal comprehension in the Middle Ages. There are analysed basic philosophical
concepts of such famous Eastern philosophers as Al–Farabi, Ibn Bajja, Nizam al–
Mulk, Al–Ghazali. The article shows the influence of Antique philosophical thought on
the formation of medieval philosophical orientations of the Middle East representatives
and its correlation. Conducted analysis of conceptual provisions of mentioned thinkers
has revealed the main features of that time social ideal comprehension. There are
concluded about the scientific expediency to study deeper philosophical heritage of
the Middle East philosophers for all–round development of the national philosophy.
Keywords: Ideal, Social Ideal, Spiritual Values, Philosophical Conceptions of
the Middle East Thinkers.
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Философское наследие Ореста Новицкого:
критики и единомышленники
Исследованы теоретические вопросы философского наследия О. Новицкого.
Обосновано, что изучение прошлого привлекает современных исследователей
малоизученностью и оригинальностью рассмотрения актуальных проблем
развития и становления украинской науки и общества. Философское
наследие Ореста Новицкого до сих пор считается не исследованным во всех
аспектах, которыми занимался ученый. Отношение к его работам не всегда
было позитивным со стороны некоторых представителей и философской, и
исторической, и психологической, и педагогической наук. В связи с тем, что
исследование включает в себя интерпретацию текстов О. Новицкого, были
использованы общие принципы философской герменевтики как универсальной
методологии гуманитарного знания: 1) историчность интерпретации; 2)
непрерывность традиции; 3) неисчерпаемость аутентичного состав текста.
Научные работы Ореста Новицкого давно уже стали библиографическими
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раритетами, требуют систематизации и переиздание для утверждения на
отечественной почве истории философии как науки и уже занимают важное
место в развитии украинской и мировой философии.
Ключевые слова: Орест Новицкий, Киевская духовная академия,
философские взгляды.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Изучение философского наследия прошлого прив
лекает современных исследователей малоизученностью
и оригинальностью рассмотрения актуальных проблем
развития и становления украинской науки и общества.
Открывая новые, неисследованные стороны философской
мысли в науку возвращаются несправедливо забытые
работы ученых–философов, которые представляют
огромное значение для возрождения украинской
духовной культуры. Одним из таких философов является
Орест Маркович Новицкий (1805–1885), первый
профессор философии Университета Св. Владимира,
который первым в украинской философии попытался
по–новому подойти к осмыслению механизмов и
тенденций развития мировой философской мысли и
создал авторскую периодизацию истории философии.
В течение 16 лет он преподавал историю философии,
логику, психологию, моральную философию вместе с
правом, педагогику. Одновременно с преподавательской
деятельностью он избирался на должность декана
историко–филологического отделения философского
факультета (1838–39 гг., 1840–41 гг., 1846–1850 гг.).
Философским наследием Ореста Новицкого являются
его научные работы: «О духоборах» (1832), «Очерк
индийской философии» (1844), «Руководство к опытной
психологии» (1840), «Краткое руководство к логике
с предварительным очерком психологии» (1844), «О
первоначальном переводе Св. Писания на славянский
язык» (1837), «О разуме как высшей познавательной
способности» (1840). Особое место в творчестве Ореста
Новицкого занимает 4–х томный труд «Постепенное
развитие древних философских учений в связи с
развитием языческих верований» (1860–1861), в котором
были изложены его философские взгляды.
Философское наследие Ореста Новицкого до сих пор
считается не исследованным во всех аспектах, которыми
занимался ученый. Отношение к его работам не всегда
было позитивным со стороны некоторых представителей
и философской, и исторической, и психологической,
и педагогической наук. И именно это привлекает нас к
изучению, к возрождению идей философа даже через
почти двести лет.
Первые отзывы о творчестве Ореста Новицкого
появились еще во второй половине XIX в. и были
достаточно критичными относительно его философских
взглядов на многие принятые в интеллектуальных
кругах постулаты научного мира того времени.
Орест Новицкий был одним из тех ученых, которые
последовали за идеями немецкого идеализма И. Канта,
И. Фихте, Ф. Шеллинга и Г. Гегеля. Удивляясь само
бытности философских взглядов О. Новицкого, его
современники пытались не только найти влияние
классиков немецкой философии, а некоторые даже
пытались установить факты заимствования их идей в
работах О. Новицкого. Однако, все чаще убеждались
в самостоятельности научных идей ученого, особенно
в части его авторских разработок периодизации
философии.
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Изучая развитие Киевской духовно–академической
философии, наши современники Ю. Федив и Н. Моз
говая в своей работе «История украинской философии»,
которая была опубликована в 2000 году, отмечают, что в
предисловии к своему фундаментальному 4–х томному
труду «Постепенное развитие древнихъ философских
учений въ связи с развитием языческих верований»
Орест Новицкий четко изложил свою историко–
философскую концепцию. И хотя она была созвучна
гегелевским философским взглядам, но однозначно была
самостоятельной и глубокой для уровня философской
мысли Украины и России ХІХ века [1, с. 305].
Анализ биографии мыслителя показал, что
воспитание в семье и образование философа сначала в
семинарии. А потом и в Киевской духовной академии
повлияло на выбор его философских взглядов и особую
методологию философствования [2, с. 42–45].
Первыми критиками работ О. Новицкого были
российские мыслители ХІХ – нач. ХХ вв.: Н. Черны
шевский, Д. Писарев, М. Антонович. В 1860 году
Н. Чернышевский не рассматривая философские
взгляды О. Новицкого в целом, поскольку не читал
всех трудов, очень уверенно критикует не только его
роботу «Постепенное развитие древнихъ философских
учений въ связи с развитием языческих верований», но
и самого О. Новицкого, которого лично не знал. Как
следствие – безосновательные обвинения О. Новицкого
в полной отсталости и объявление его 4–х томного
труда не только не полезной, но и вредной работой.
Революционер–демократ Д. Писарев также критично
отзывался о философской концепции О. Новицкого и
называл ее «мертвою доктриною» [3, с. 82].
В монографии «Філософська думка у Київському
університеті: історія та сучасність» (2005) исследователь
биографии и научных трудов Ореста Новицкого И.
Огородник отмечает достаточно высокий уровень
образованности философа, который был знаком с
огромным количеством литературных источников
пришлого и современности, владел латынью, греческим,
еврейским, польским, немецким и французским
языками, умел четко и понятно излагать содержание
первоисточников и выделялся среди профессоров
университета Св. Владимира великолепными ораторс
кими способностями [4, с. 22–23].
Современные
историки
философии
Украины
(В. Билодид, И. Бичко, М. Лук, А. Пашкова) посвятили
свои исследования проблемам соотношения веры и
знаний в религиозно–идеалистической философии
О. Новицкого.
А в последние годы появились новые работы
украинских ученых, содержащие системный анализ
философских проблем теоретического наследия О. Но
вицкого. Среди них Г. Апанасенко, Т. Багрий, И. Бичко,
Ю. Вильчинский, Н. Мозговая, И. Огородник, С. Пухно,
М. Ткачук, Ю. Федив, И. Фицика и др.
Одним из комплексных исследований философского
наследия представителей Киевской духовной академии
является монография по докторской диссертации
М. Ткачук «Киевская академическая философия
ХІХ – початку ХХ ст.: методологические проблемы
исследования», в которой исследовательница делает
взвод, что зарождаясь в результате творческого, крити
ческого осмысления историко–философской концепции
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Гегеля, поиски киевских академических философов
XIX – начала ХХ в. в области теории и методологии
истории философии развивались в направлении толко
вания историко–философского процесса, т.к. в отечест
венной академической философии того времени история
философии составляла одну из немногочисленных лакун
для реализации своего творческого потенциала [5].
Анализ научных работ О. Новицкого представляет
интерес и в области педагогических и психологических
наук.
Специальные историко–педагогические современные
исследования Т. Багрий «Развитие образования и
педагогической мысли в Переяславском регионе (начало
XVIII – первая четверть ХХ века)», посвященные
социокультурным и организационным предпосылкам
становления образования и педагогической мысли
показали, что вклад О. Новицкого в развитие отечест
венной педагогической мысли является весомым и
неопровержимым. Кроме внедрения в учебный процесс
разработанных авторских учебных пособий, курсов
лекций, проповедей, педагогическая деятельность
О. Новицкого была направлена на духовно–нравственное
воспитание личности. Свидетельством этого являются
научные труды ученого, интегрирующие и реализующие
воспитательные задачи и формирующие мировоззрение
личности [6].
Психологическое исследование научного наследия
О. Новицкого было детально изучено С. Пухно в
своей кандидатской диссертации «Университетская
психология в Украине в первой половине ХIХ века».
Основное внимание в исследовании С. Пухно уделено
процессам трансформации системы жизненных цен
ностей, представленных во всём конгломерате основных
моделей философского и психологического мировоз
зрения как составляющих национального самосознания
в психологических взглядах представителей универ
ситетской психологии в Украине первой половины
ХIХ века. Психолог отмечает, что в когорте препо
давателей Университета им. Св. Владимира О. Новиць
кий все увереннее утверждал тенденцию к поиску
синтезированных концепций, стремясь к формулировке
систематизированного представления о психике в кон
тексте новых научных представлений тогдашней евро
пейской мысли. Философ стал автором первого оте
чественного университетского учебника по психологии
«Руководство по опытной психологии» (1840), который
пользовался большой популярностью среди студенческой
аудитории достаточно длительное время [7, с. 30].
Обстоятельный философский анализ основных работ
О. Новицкого, который был проведен Г. Апанасенко.
Исследовательница
обозначила
отличительные
черты понимания О. Новицким сущности предмета
и задач философии. Г. Апанасенко установлено, что
философия рассматривается О. Новицким, как наука
чистого мышления, имеющая своей целью постижение
истины и содержание философии заложено в глубине
нашего собственного духа. Этим чистым мышлением
философия отличается от других эмпирических наук и
стремится придать им полноту, целостность, стройность.
В своих работах, посвященных О. Новицкому,
философ анализирует схему периодизации историко–
философского процесса, где рассмотрены основные
периоды философии, выделенные мыслителем [8, с. 5].
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Таким образом, анализ последних современных
работ украинских ученых, которые были посвящены
изучению научных трудов О.Новицкого, показал, что
интерес к его наследию с каждым годом увеличивается.
Научные работы философа имеют огромное значение
для изучения истории философии, логики, психологии,
а его педагогический опыт может быть применен в
методических разработках современных пособий и
учебников в разных областях наук.
По разным причинам философское наследие
О. Новицкого еще мало изучено, хотя отдельные
исследования его творчества появились уже во второй
половине XIX в. в работах А. Введенского, Е. Радлова,
Г. Шпета, Я. Колубовского. Хотя эти исследования
не давали широкого анализу робот философа, но
все они позитивно оценивали философские труды
ученого и признавали его первым профессором
философии университета Св. Владимира. Конечно,
основное внимание ученых того времени привлекла
робота О. Новицкого «Постепенное развитие древ
нихъ философских учений въ связи с развитием
языческих верований» в 4–х томах, которая и нашими
современниками считается первым основательным
и систематизированным трудом в области истории
философии.
Современный исследователь творчества Ореста
Новицкого философ Г. Апанасенко в своей кандидатской
диссертации анализирует критические отзывы на
работы мыслителя и отмечает, что А. Введенський
и Я. Колубовский, относясь с уважением к первому
профессору философии Киевского университета, обра
тили внимание на то, что Новицкий находился под
влиянием Фихте старшего, хотя относится с большим
уважением к Канту и его последователям [8, с. 6].
Положительную оценку философского наследия
О. Новицкого, а именно, его основного труда «Посте
пенное развитие древних философских учений в связи
с развитием языческих верований» дают Е. Радлов,
В. Розанов.
Е. Радлов считает четырехтомную работу О. Но
вицкого «Постепенное развитие древних философских
учений в связи с развитием языческих верований»
замечательной, ведь «в ней философия изложена в связи
с религиозными представлениями древних» [9].
В. Розанов характеризует эту работу О. Новицкого
как единую целостную историю древней философии
в русской научной литературе. Он отмечает, что эта
«серьезная и ценная работа стоит гораздо выше истории
философии Льюиса, в которой философские взгляды
перепутаны невозможным образом» [10, с. 6].
Изучая философские работы О. Новицкого, Г. Шпет
обратил внимание на совпадение определения предмета
философии у О. Новицкого и у И. Михневича. Однако
утверждает, что О. Новицкий обнародовал свои мысли
первым, полнее и целостнее, то не исключено прямое
заимствование этого определения И. Михневичем.
Кроме этого, как отмечает Г. Шпет, у О. Новицкого
появляется уже новое, хоть и слабое отклонение в
сторону гегельянства [11, с. 217–505].
Такую же тенденцию в работах философа
отмечает и Г. Апанасенко. Она утверждает, что из всех
представителей немецкой классической философии
О. Новицкий особенно выделял Г. Гегеля и выступил
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против эмпиризма в истории философии, который
после критики Гегелем вновь возродился к середине
ХІХ века, однако философ не принимал априорного
построения истории философии Гегеля. В своем
научном исследовании Г. Апанасенко делает вывод
о том, что О. Новицкий содействовал становлению
украинской историко–философской науки, а именно,
работал над созданием категориального аппарата,
сделал значительный вклад в разработку теоретических
оснований и принципов историко–философской науки и
понимание историко–философского процесса [8, с. 4].
Многие современники О. Новицкого были его
идеологическими оппонентами и обвиняли профессора
в использовании психологических идей профессора
Базельского университета Ф. Фишера. На этот счет
свидетельство самого О. Новицкого: «При составлении
данного руководства по Фишеру, я позволял себе
делать те изменения в его понятиях, когда не мог с ним
согласиться, те дополнения к ним, где по собственному
убеждению находил это нужным. Главное дополнение
с моей стороны есть статья об уме, как высшая
познавательная способность, о которой нигде не говорил
Фишер» [12, с. 5].
Самым известным критиком философских трудов
и идей О. Новицкого считается Н. Чернышевский. В
своих статьях он обвиняет О. Новицкого «в заимст
вовании» идей с немецкой философской литературы.
В опубликованной (без подписи) рецензии на произ
ведение О. Новицкого «Постепенное развитие древних
философских учений в связи с развитием языческих
верований» в №6 «Современника» за 1860 год, Н. Чер
нышевский, не рассматривая философские взгляды
О. Новицкого в целом, поскольку не читал всех трудов,
очень упорно, критикует не только произведение, но
и самого О. Новицкого, которого лично не знал. Как
следствие – безосновательные обвинения Новиц
кого в полной отсталости, а его труда не только в
не полезности, но даже и вредности. По мнению
Н. Чернышевского, никакой пользы от книги Новицкого
читатель не получит, даже у студентов она «вызовет
скуку, сразу и во многих убьет философский интерес».
Н. Чернышевский делает заявление, что все содержание
книги О. Новицкого противоречивое и не отвечает
требованиям науки, а попытки совместить философию
с религией подтверждает непонимание Новицким ни
философии, ни религии: он лишь «представляет себя
философом», а на самом деле он и не философ и не
богослов [13, с. 183].
Важно отметить, что в исследованиях М. Ткачук есть
свидетельство того, что О. Новицкий, ознакомившись с
такой рецензией, узнал в анонимном рецензенте автора
«Антропологического принципа философии», и написал
ответ, который без преувеличения можно считать
образцом философской полемики» [5, с. 183].
Вывод. В течение последних двух десятилетий
замечено
стремительное
увеличение
количества
научных публикаций, посвященных тем или иным
аспектам истории Киевской Духовной Академии,
анализу творческого наследия ее преподавателей
и воспитанников. Философы, педагоги, психологи
вернули забытые имена не только на страницы статей и
монографий, но и в учебники, и энциклопедии. Научное
наследие известного философа ХІХ века Ореста
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Новицкого тоже осталось не забытым и в последнее
время активно изучается в истории философии,
педагогики и психологии. Однако среди ученых нет
единого позитивного мнения о работах О. Новицкого.
С одной стороны это вызывает еще больший интерес к
его творчеству, а с другой – позволяет поверхностным
исследователям критиковать его философские взгляды
и обвинять в несамостоятельности его трудов. Научная
работа предполагает наличие оппонентов, потому что в
споре рождается истина.
Интерес к творчеству Ореста Новицкого привлекает
постановка и решение им многих философских
вопросов: о предмете и задачах философии, о ее
взаимодействие с другими сферами сознания, в част
ности с религией, о методах философствования и
тенденции развития отечественной философии. Кроме
того, он первым в отечественной традиции попытался
по–новому подойти к осмыслению механизмов и
тенденций развития мировой философской мысли,
создал оригинальную схему периодизации истории
философии, опираясь на собственные исследования и
выводы.
Научные работы Ореста Новицкого давно уже
стали библиографическими раритетами, требуют
систематизации и переиздание для утверждения на
отечественной почве истории философии как науки и
уже занимают важное место в развитии украинской и
мировой философии.
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Zhang X., aspirant of National Pedagogical Dragomanov University
(Ukraine, Kyiv), uvarkinaev@ukr.net
Philosophical heritage Orest Novitsky: critics and supporters
The theoretical questions of philosophical heritage O. Novitskogo. It is proved
that the study of the past attracts modern researchers byway and original review
of actual problems of development and formation of the Ukrainian science and
society. Philosophical heritage Orest Novitsky is still considered not examined in all
aspects dealt with by the scientist. To its work has not always been positive by some
representatives and philosophical, and historical, and psychological and pedagogical
sciences. Due to the fact that the study includes O. Novitskogo interpretation of texts
were used general principles of philosophical hermeneutics as a universal methodology
of humanitarian knowledge: 1) the historicity of interpretation; 2) the continuity of
the tradition; 3) The composition of the inexhaustible authentic text. Scientific work
Orest Novitsky long become bibliographical rarities, requires systematization and
reissue for approval on the basis of the domestic history of philosophy as a science,
and already play an important role in the development of Ukrainian and world
philosophy.
Keywords: Orest Novitsky, Kiev Theological Academy, philosophical views.
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Філософські погляди Ореста Новицького: критики і однодумці
Досліджено теоретичні питання філософської спадщини О. Новицького.
Обґрунтовано, що вивчення минулого приваблює сучасних дослідників
маловивченністю і оригінальністю розгляду актуальних проблем розвитку
і становлення української науки і суспільства. Філософські погляди Ореста
Новицького досі вважаються не дослідженими в усіх аспектах, якими займався
вчений. Ставлення до його робіт не завжди було позитивним з боку деяких
представників і філософської, і історичної, і психологічної, і педагогічної
наук. У зв’язку з тим, що дослідження містить у собі інтерпретацію текстів
О. Новицького були використані загальні принципи філософської герменевтики
як універсальної методології гуманітарного знання: 1) історичність
інтерпретації; 2) безперервність традиції; 3) невичерпність автентичного
складу тексту. Наукові роботи Ореста Новицького давно вже стали
бібліографічними раритетами, вимагають систематизації і перевидання
для затвердження на вітчизняному ґрунті історії філософії як науки і вже
займають важливе місце в розвитку української і світової філософії.
Ключові слова: Орест Новицький, Київська духовна академія, філософські
погляди.

***
УДК 165.75(091)

Константинов М. В.,
аспирант кафедры философии и социально–
политических дисциплин, Полтавский национальный
технический университет им. Юрия Кондратюка
(Украина, Полтава), mihael01@hotmail.com

Генезис понятия
«вторичная моделирующая система»
у Ю. М. Лотмана
Реконструирована история возникновения понятия «вторичная
моделирующая система», проанализировано отношение Ю.Лотмана к
предшествующему ему структурализму в контексте формирования и развития
этого понятия, раскрыто содержание и значение, а также эволюция понятия
«вторичная моделирующая система»у Ю.Лотмана.В этом контексте
определено значение и содержание понятий «язык», «текст», «модель»,
которые играли структурообразующую роль в семиотике Ю.Лотмана.
Ключевые слова: язык, модель, вторичная моделирующая система,
семиотика, Ю. Лотман.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Понятие «вторичная моделирующая система»
представляется исключительно важным в развитии
философско–семиотических исследований ХХ века.
Оно связывается, прежде всего, с именем Юрия
Михайловича Лотмана, оставившего заметный след в
этой научной области. Исследованию данного понятия,
а также вклада Ю.Лотмана в его разработку, посвящены
работы Б. Егорова [2], К. Аймермахера [1], Д. Сегала
[8], А. Шукман [12], Н. Поселягина [7], А. Фаустова [11]
и ряда других авторов.
Среди последних зарубежных исследований о Лот
мане, касающихся данной проблемы, можно упомянуть
монографию Edna Andrews «Conversationswith Lotman:
Cultural Semioticsin Language, Literature, and Cognition»
(2003), сборник статьей о творчестве Лотмана под
редакцией Andreas Schönle: «Lotmanand Cultural
Studies. Encounters and Extensions» (2006), монографию
Maxim Waldstein «The Soviet Empire of Signs: A
History of the Tartu School of Semiotics» (2008). Среди
украинских исследователей можно назвать работы
А. Киченко, но в целом большого интереса к творчеству
Ю.Лотмана и московско–тартусской семиотической
школы не ощущается.
Однако значение понятия «вторичная моделирующая
система» у Ю. Лотмана остаётся, на наш взгляд,
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недостаточно оцененным, в частности, в контексте
анализаего семиотического подхода к киноискусству. В
связи с актуальностью темы киноискусства в творчестве
Ю. Лотмана, есть необходимость с этой точки зрения
взглянуть на понятие «вторичная моделирующая
система».
Целью данной статьи является реконструкция
истории возникновения понятия «вторичная модели
рующая система» и анализ его содержания в фило
софско–семиотической концепции Ю. Лотмана.
Понятием «вторичная моделирующая система»
Ю. Лотман определяет искусство, поскольку искусство
есть средство коммуникации, а всякая коммуника
ционная система может быть определена как язык.
Язык же исследователь разделяет на три вида:
«а) естественные языки (например: русский, фран
цузский, эстонский, чешский); б) искусственные языки:
языки науки (метаязыки научных описаний), языки
условных сигналов (например, дорожных знаков) и
т.п.; в) вторичные языки (вторичные моделирующие
системы) – коммуникационные структуры, надстраи
вающиеся над естественно–языковым уровнем (миф,
религия). Искусство – вторичная моделирующая
система.<…> Поскольку сознание человека есть
сознание языковое, все виды надстроенных над созна
нием моделей – и искусство в том числе – могут быть
определены как вторичные моделирующие системы»
[5, с. 20–21].
История возникновения самого термина «вторичные
моделирующие системы» достаточна интересна. Он
возник не для объяснения научных явлений, а для
введения в заблуждение тогдашнего руководства
Советского Союза. Юрий Лотман собирался проводить
Летнюю школу по изучению семиотики в Эстонии,
но называть именно так это мероприятие он не
хотел из–за критического отношения тогдашнего
руководства к слову «семиотика». О своих тревогах
по поводу его проекта он рассказал своему другу
Владимиру Успенскому. В. А. Успенский так дальше
описывает: «Было ясно, что семиотика «засветилась»
и назвать летние школы школами по семиотике нельзя.
К этому времени вышла статья А. А. Зализняка,
Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова«О возможности
структурно–типологического исследования некоторых
моделирующих
семиотических
систем».
Пятый
раздел сборника тезисов докладов, выпущенного к
Симпозиуму по семиотике, назывался «Моделирующие
семиотические системы». Под впечатлением этих
заголовков я предложил Лотману назвать его школы
«Летними школами по вторичным моделирующим
системам». Название, на мой взгляд, обладало
следующими ключевыми достоинствами: 1) звучит
очень научно; 2) совершенно непонятно; 3) при
большой нужде может быть все же объяснено:
первичные системы, моделирующие действительность, –
это естественные языки, а все другие, над ними
надстроенные, – вторичные. К этому названию
невозможно было придраться» [10, с. 106–107].
Несмотря на ненаучные причины возникновения
термина «вторичные моделирующие системы», он, как
нельзя кстати, подошел к научной концепции тартуского
ученого – сегодня невозможно представить семиотику
Лотмана без этого термина.
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Искусство, культура, религия и даже сознание
представляют собой вторичные моделирующие системы.
Так в чем же их особенность, и как они работают?
Прежде всего, возникает вопрос – что такое первичные
моделирующие системы? Под этим выражением
Лотман понимает категорию естественных языков:
русский, английский и другие. Все естественные языки
поддаются лингвистическому анализу. Это значит, что
вторичные моделирующие системы, как основанные
на первичных, также поддаются лингвистическому
анализу. Соответственно, искусство, как вторичную
моделирующую систему, можно исследовать через
инструментарий лингвистического подхода: язык, код,
текст, знак, иерархическая структура как система,
разделение на план выражения и план содержания,
язык как коммуникационная система, модель и т.д.
Дмитрий Сегал об этом пишет так: «То обстоятельство,
что язык естественным образом структурирован,
коллективен и задает общую интуицию и знание
значений, делает изучение языка и языковедческие
методы применимыми во всех областях, в которых
речь идет о коллективном, о сигнификативном и о
структурированном. Соответственно, лингвистический
подход позволяет больше простых, натуральных,
само собой разумеющихся экстраполяций из области
лингвистики в другие области, чем, наоборот, из этих
областей в лингвистику» [8, с. 28].
Возникает вопрос: что значит моделирующая
система, модель, язык, структура, о которых было
сказано выше? Приведем здесь краткие определения
некоторых из названных понятий, которые важны
для понимания семиотического подхода Тартуско–
Московской школы [см.: 1, с. 240–250].
Текст состоит из: а) плана выражения и плана
содержания (при помощи их передается сообщение –
информация); б) эти два плана организованы
в некоторую структуру (при помощи «языка–
кода»). Составные элементы плана выражения и
плана содержания в своей совокупности образуют
систему. Эта система обладает пространственными
и временными параметрами, т.е. характеризуемое
определенным множеством признаков законченное
целое. Семиотическое понятие текста шире, чем в
обычном смысле. Под текстом в семиотике понимается
не только набор слов, но также целое «художественное
произведение» (любого вида: словесное и не словесное),
«ритуал», «эпоху» и т.д. так как все они образуют
последовательность элементов, обладающих значением.
Под языком понимается не соссюровское понятие
«langue», а что–то другое, взятое из теории информации
и теории систем (Б. Егоров указывает, что Ю. Лот
ман сильно интересовался кибернетикой, теорией
информацией и теорией систем, переняв из этих наук
инструментарий и некоторые понятия [см.: 2, с. 91–94]);
понятия «код» и «система»: определенное множество
элементов и их отношений, или, иначе говоря,
определенный «алфавит», «лексикон», «грамматика».
В тексте «язык»часто понимается как «код», который
определяется прагматической функцией текста, а
также этот «язык–код» сообщает тексту свои особые
синтагматические и парадигматические принципы
организации. При этом, также не забывая о исторически
сложившейся соссюровской связке «langue» и «parole»,
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«язык» выступает в роли соссюровского «langue»,
который будучи кодом, порождает речь «parole». Такой
функциональный подход к языку был взят из Пражской
лингвистической школы (Ян Мукаржовский и другие),
которая также была одним из источников становления
Ю. Лотмана.
Говоря о «структуре», мы подразумеваем, прежде
всего, наличие двух понятий: а) отношение между
планом выражения и планом содержания языка,
при помощи которых передается сообщение–текст;
б) наличие кода–языка, который организовывает отно
шение между двумя планами, указанные выше.
Понятие
«модель»
имплицитно
предполагает
наличие связанных с понятием «система» главных
семиотических понятий, о которых мы уже говорили:
«текст», «язык», «код», «структура». Как и понятие
«знак», понятие «модель» определяется двояко: а) через
его функцию, которая в процессе познания представляет
в определенной форме релевантные для специального
исследование свойства объекта (изучая «модель», мы
производим симуляцию – системную модификацию –
нашего объекта исследования – произведения искусства,
культуры, окружающей реальности); б) «модель»
(подобно «знаку») может сама быть объектом иссле
дования и является (как и метаязыковое понятие
«модель») репрезентацией не только самой себя, но и,
вместе с тем, чего–то другого.
Когда мы говорим о познании мира, действи
тельности, мы тем самим производим какое–то
моделирование этой действительности в каких–то
определенных рамках (моделирующей системы):
естественного языка, искусства, науки. У нас получается
редукция сложной природной действительности, то есть
модель. Эта модель представляет наши субъективные
знания о мире, а также способ получения знаний,
и она характеризуется как состоящая из знаковых и
модельных параметров. То есть, мы живем среди знаков
и думаем при помощи знаков–образов и естественного
языка. Поэтому функцию «моделирования» можно
представить как стремление к вычленению основных
функциональных закономерностей реальности. Еще Жак
Лакан признал приоритет языка над бессознательным, то
есть бессознательное организовано как язык. Определив
бессознательное как дискурс Другого, он приходит к
выводу, «что измерение истины возникает с появлением
языка» [см.: 3, с. 131].Здесь мы видим, что роль языка
как моделирующей системы в нашей жизни неизмеримо
огромна.
Моделирование как метод применим как для
метаязыка (в научном моделировании), так и для
языка–объекта (произведение искусства, культура,
религия, сознание и т.д.) и тесно связан со свойствами
понятий «язык», «код», «структура», «модель» и
т.д., являясь универсальным механизмом. Говоря о
научном моделировании (метаязыке), мы приходим к
идеализации – упрощению, а моделирование в области
языка–объекта можно, согласно Карлу Аймермахеру,
представить двояко: «1) как создание определенной
структуры сознания (получение определенных знаний)
относительно определенной ситуации, т.е. речь идет о
стремлении проинтерпретировать определенный сегмент
действительности или действительность вообще в самом
широком смысле; 2) как детерминирующую (например,
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кодирующую) способность определенного вида знаков
в отношении другого вида, например, способность
естественного языка служить выражением определенных
(например, религиозных) структур сознания или же как
способность определенных «моделей» управлять своей
деятельностью или деятельностью других «моделей»»
[1, с. 248].
Само понятие «моделирующая система» Аймер
махер понимает также двояко: а) как «langue» в
лингвистике, т.е. состав элементов и их способы и
правила комбинирования (данное понятие ближе к
пониманию первичной моделирующей системы);
б) как «эксплицитно выраженный в научных целях
репертуар признаков (в том числе и элементов и правил)
определенного типа знаков, с помощью которого
осуществляется систематический анализ типологически
специфических явлений на предмет как универсальных,
так и частных закономерностей, формулируемых в
виде правил [1, с.249]. То есть, анализ и исследование
экстралингвистических систем (текстов искусства,
культуры, религии и т.д.), или, другими словами,
вторичных моделирующих систем.
Дмитрий Сегал, говоря об отличии естественного
языка от вторичной моделирующей системы, указывает
на различие типа моделирования и на степень авто–
рефлексии. Он говорит, что язык моделирует не
дискретные фрагменты мира, а некоторую глобальную
«точку зрения», в которой говорящий выражает свое
отношение к действительности – «модальность».
При этом, эта модальность еще неспособна к само–
рефлексии, и не осознает самое себя. Говорящий не
осознает, что его поведение (говорение) моделируется
также и его языком, на котором он говорит. Вторичные
моделирующие системы моделируют определенные
дискретные фрагменты мира, которые уже описаны (при
помощи естественных языков), и поэтому это описание
способно само–рефлектировать [8, с. 32]. Об этом также
говорит сам Ю. М. Лотман: «Структура естественного
языка представляет собой некоторое упорядоченное
множество, и для правильно говорящего сведения о ее
построении являются полностью избыточными. Она
целиком автоматизируется. Все внимание говорящих
сосредоточено на сообщении – восприятие языка
(кода) полностью автоматизировано. В художественных
системах
современного
типа
сама
структура
художественного языка информативна для участников
акта коммуникации. Поэтому она не может пребывать
в состоянии автоматизма. Некоторый заданный в
данном тексте или группе текстов тип упорядоченности
должен все время находиться в конфликте с некоторым
неупорядоченным относительно него материалом»
[5, с. 139].
Дихотомия «первичная/вторичная моделирующая
система» указывает на иерархию уровней, изоморфизм
систем, и работает без проблем в литературе
(согласно российскому структурализму и семиотико–
структуралистскому
подходу
раннего
Лотмана):
«вторичная» понимается как семиотическая «настройка»
над естественным языком. При этом Лотман указывает
на несводимость литературного языка к естественному,
тем самым говоря об особенности литературы как
языка. Однако, стремление перенести такое понимание
вторичных моделирующих систем на несловесные
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виды искусства (например, изобразительные) мно
гими исследователями воспринималось неоднозначно.
Так, Анн Шукман спрашивает: «…Каково отно
шение языка, например, к живописи или ритуалу,
которые ясно определены как «вторичные», и каковы
результаты употребления лингвистической методо
логии, если все эти феномены первично являются
лингвистическими» [12, с. 24]. Здесь мы можем
сказать что, несмотря, на широкое использование
этого термина среди представителей ранней Тартуско–
Московской школы, многие её представители, а также
зарубежные исследователи, указывали позже на его
неотрефлексированность [см.: 9, с. 274; 12, с. 24], а
сами термины «вторичные моделирующие системы» и
«модель» в разные эпохи Тартуско–Московской школы
получали различные определения.
Хотя термин «вторичные моделирующие системы»
возник при непосредственном участии Ю. М. Лот
мана, Н. В. Поселягин указывает на изначальную
нехарактерность данного термина для Лотмана,
и более того, противопоставляет подход Лотмана
подходу представителей российского структурализма –
Московского кружка (Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров,
Д. М. Сегал, М. Л. Гаспаров, А. К. Жолковский,
Ю. К. Щеглов, а также группа академика А. Н. Колмо
горова и другие),который возник незадолго до этого
[см.: 7, с. 14–17]. Поселягин также определяет этот
структурализм как «российский нелингвистический
структурализм».
По мнению Поселягина, Ю. Лотман своим
приходом в семиотику, в ранний период, внес два
изменения в анализ модели: а) он ввел марксистско–
гегелевскую диалектику в виде диахронии, концепта,
двунаправленности моделирования (реальность моде
лирует художественное произведение, которое, в
свою очередь, моделирует реальность); б) он отдал
предпочтение динамическому представлению модели
и моделирования. Мы можем констатировать тут
связь между Лотманом и Пражской лингвистической
школой – Р. О. Якобсон, Ян Мукаржовский и другие,
которые, в противовес подходу Ф. де Соссюра, отдавали
одинаковое предпочтение как синхроническому, так и
диахроническому подходу к моделированию.
Такой подход изменил представление о модели и
моделирования(у структуралистов Московского кружка
модель и объект находятся в абсолютном пространстве,
синхроническом универсуме, и при этом модель
всегда отражала основные свойства своего объекта и
отношения между его значимыми элементами, которые
всегда неизменны), о глобальной и единой системе
универсальных категорий, которые упорядочивают
весь мир. Н.Поселягин даже указывает, что концеп
ция Лотмана разрушила «большую парадигму»
«долотмановского» российского структурализма.
Возникает вопрос: если описанный выше (согласно
Н. Поселягину) подход Лотмана противоречит струк
турализму, то почему его (раннего Лотмана) структурно–
семиотическая концепция глубоко и органично впитала
в себя вторичные моделирующие системы, которые
являются неотъемлемым свойством «долотмановского»
российского структурализма, который он разрушил?
Поселягин дает на этот вопрос четыре предположения
для ответа.
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1. Ю. Лотман принял этот термин из уважения
к теории предшественников российского структура
лизма.
2. Особенность понимания «вторичной» иерархич
ности. Московские структуралисты понимали ее на
уровне синтактики, а Лотман мог воспринимать ее на
уровне прагматики. Из этого вытекают два варианта
возможного понимания (по мнению автора, второе
больше подходит к концепции Лотмана):
а) первичные моделирующие системы (т.е. лингвис
тические) создают новые смыслы за счет моделирование
внутри своей системы и структуры, авторичные
моделирующие системы не имеют такой возможности,
и поэтому создают новый смысл за счет контекста к
первичным моделирующим системам;
б) в первичных моделирующих системах план
выражения и план содержанию достаточно разделены
друг от друга и достаточно независимы друг от друга.
Во вторичных моделирующих системах план выражения
и план содержания тесно связаны друг с другом,
поэтому план выражения также имеет содержательную
функцию.
3. Уже ранний Лотман мог понимать термин
«язык» не в лингвистическом, а в семиотическом
(даже в культурологическом) смысле. «Тогда на
первичном уровне семиотический объект выстраивает
сложную систему внутренних связей – своего
собственного языка, – а на вторичном определяет
себя как семиотический уникум по отношению к
контексту вне себя, моделируется им и, в свою очередь,
моделирует его» [7, с. 18]. Н. В. Поселягин указывает,
что этот подход был реализован Лотманом уже в
книге «Лекции по структуральной поэтике» (1964),
а также лег в основу концепции семиотики культуры
1970–х и теории семиосферы 1980–х. Тут автор также
указывает на разрыв Лотмана с основными принципами
«долотмановского» структурализма: «каждый семио
тический
объект
является
индивидуальным
и
уникальным, его язык каждый раз создается заново и
не является вариантом, отображающим в себе основные
особенности структуры некого Инварианта» [7, с. 18].
Такое понимание объекта и языка не характерно
«долотмановскому» структурализму.
Для раннего Лотмана «первичной моделирующей
системой» была сама действительность, а не «язык», а
«вторичной» при этом является искусство, как особое
отражение этой действительности.
Сам Н. Поселягин не указывает на свои пред
почтения из предложенных ним вариантов понимания
Лотманом
термина
«вторичные
моделирующие
системы». Мы считаем, что это связано с тем, что все
эти варианты одновременно актуальны в понимании
данного термина, так как не противоречат друг другу, а
только дополняют с разных сторон широкое понимание
этого термина. Для нас является спорным утверждения
автора, что «долотмановский» структурализм делал
принципиальное различие на первичные и вторичные
моделирующие системы (в понимании раннего
Лотмана). Да, в этом структурализме было различение
на простые и сложные знаки и иерархичность их в
модели, наличие отношения между этими знаками.
Но
на
взаимоотношение
двух
семиотических
моделирующих моделей (двух различных языков),
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при котором одна из них строится на основе другой,
и вторая, более сложная модель обладает всеми
существенными свойствами и функциями первой, более
простой модели, – таких упоминаний мы не нашли.
Есть указания на отношение между двумя языками,
при этом более простой (например, искусственный)
язык моделирует некоторые синтаксические свойства
естественного (более сложного) языка. Есть интересное
описание естественного языка, который состоит из
двух семиотических систем, при этом над «первичной»
надстраивается
«вторичная»семиотическая
система
диакритических элементов знаков. Но обе эти системы
составляют один естественный язык. То есть речь идет
об одном конкретном языке, обладающем двуплановыми
семиотическими системами. Но мы однозначно соглас
ны, что понятия «первичная моделирующая система»
и «вторичная моделирующая система» которые были
характерны для раннего Ю. Лотмана, возникли уже на
подготовленной для этого «долотмановским» струк
турализмом почве.
Проведённый анализ позволяет утверждать, что,
несмотря на не вполне научную причину образования
термина «вторичная моделирующая система» (что
описано В.А. Успенским), это понятие заняло важное
место в структурно–семиотической концепции Ю. Лот
мана, хотя и неоднозначно воспринималось другими
представителями Тартуско–Московской школы. Форми
рование концепции «вторичных моделирующих систем»
позволяет раскрыть своеобразное диалектическое
взаимоотношение между лотмановским и «долотма
новским» структурализмом, т.е. показать, что эта
концепция, безусловно, возникла на уже подготовленной
для этого «долотмановским» структурализмом почве,
хотя принципиальное различие на первичные и
вторичные моделирующие системы было сделано
именно ранним Ю.Лотманом. Следует, однако, сказать,
что в дальнейшем сам Ю. Лотман пересмотрел своё
отношение к данному понятию – этот сюжет станет
предметом нашей следующей статьи.
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The genesis of Yuri Lotman’s concept
of secondary modelling system
The purpose of the present study is to reconstruct the history of emergence of the
concept of secondary modelling system. The author analyses Yuri Lotman’srelation
to the preceding structuralism with respect to the generation and development of the
concept of secondary modelling system, defining its contents and meaning, tracing
the evolution of the concept. In order to do this, the author defines the meaning and
contents of notions: «language»,«text»,«model», which played a role of structure–
forming elements in Yuri Lotman’s semiotics.
Keywords: language, Lotman, model, secondary modelling system, semiotics.
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Генезис поняття «вторинна моделююча система»
у Ю. М. Лотмана
Реконструйована історія виникнення поняття «вторинна моделююча
система», проаналізовано ставлення Ю. Лотмана до попереднього струк
туралізму в контексті формування і розвитку цього поняття, розкритий
зміст і значення, а також еволюція поняття «вторинна моделююча система»
у Ю. Лотмана. В цьому контексті виявлено значення і зміст понять «мова»,
«текст», «модель», які відігравали структуроутворюючу роль у семіотиці
Ю. Лотмана.
Ключові слова: мова, модель, вторинна моделююча система, семіотика,
Ю. Лотман.
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Влияние концепций Сайида Кутба
на формирование воззрений представителей
партии «Братья–мусульмане»
Ныне определенное распространение получили идеи партии под названием
«Братья–мусульмане» («Ихван аль–муслимун»), «Аль–Джамаат аль–исламийя».
Основателем партии является Хасан аль–Банна, который придерживался
умеренных взглядов. Но со временем идеологическое руководство партией
перехватил Сайид Кутб – приверженец радикальных идей. Под его влиянием
партия превратилась в экстремистскую организацию. Ныне партия «Братья–
мусульмане» избрала тактику существования двух независимых крыльев:
умеренного и радикального. Формально они не связаны между собой и, даже
взаимно критикуют друг друга, но реально, они принадлежат одной партии,
которая с помощью мимикрии распространяет свои идеи в современном
мире. Работы Сайида Кутба, начиная с 90–х годов прошлого века, активно
распространялись и распространяются на постсоветском пространстве.
Взгляды Сайида Кутба, его вероучение, заслуживают нашего внимания, так как
представляют один из наиболее радикальных сегментов этой партии.
Ключевые слова:Ислам, секта, партия, «Братья–мусульмане», «Аль–
Джамаа аль–исламийя», Сайид Кутб, вероучение, идеология.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Актуальность статьи обусловлена все возрастающей
активностью в распространении вероучительных
концепций движения «Братья–мусульмане». Одним из
ее радикальных лидеров являлся Сайид Кутб, который
обвинял весь исламский мир в неверии. Его идеи
считают возрождением хариджизма в современном
мире. Целью статьи является изучение некоторых
особенностей концепции Сайида Кутба. Проведенное
исследование может быть применено при изучении
взглядов представителей партии «Братья–мусульмане» и
их распространения в современном мире.
Саийд Кутб, один из идеологов партии именуемой
«Братья–мусульмане» родился 9 октября 1906 г. в
Египте. В 30 лет был отправлен в Каир, где окончил
институт «Дар аль–Улум» (учебное заведение, где
преподавали как религиозные, так и светские предметы).
После окончания учебного заведения, получил
диплом преподавателя в школе. Был инспектором
Министерства просвещения вплоть до 1951 года. В
1930–х гг. придерживался модернистских и прозападных
взглядов [1]. Большое влияние на него оказали идеи
египетского писателя и философа Аббаса Махмуда аль–
Аккада, создавшего свою мировоззренческую систему,
основанную на некоторых положениях суфизма и
западной идеалистической философии [2].
В 1949–1951 гг. он изучал в США опыт организации
школьного образования. Там он ужаснулся западными
обычаями, позволяющими практиковать внебрачный
и добрачный секс, женское равноправие и особенно
совместное обучением мальчиков и девочек в школах.
Из стороннего наблюдателя в идеолога экстремизма
он превратился, побывав на танцах, организованных
в одной из церквей Грили. Это зрелище заставило его
отвернуться от американской – и вообще западной –
цивилизации и обратиться к так называемому
фундаментализму [3]. После возвращения из Америки
стал выступать с резким осуждением американского
образа жизни. Был членом партии «Вафд», но вскоре
вышел из неё, сохраняя интерес к партийной политике.
Изменив свои политические взгляды, он вступил в
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партию под названием «Братья–мусульмане» и вскоре
стал одним из ее основных идеологов, возглавив отдел
пропаганды организации [2]. После того, как орга
низация «Братьев–мусульман» вышла из под контроля
и начала заниматься экстремистской деятельностью,
основатель этой группы Хасан Аль–Банна сказал о них:
«Они и не братья, и не мусульмане» [4].
Также известно, что деятельность партии «Братьев–
мусульман» на этом этапе активно поддерживалась
Лондоном. Известно, что некоторые члены этой
организации и ее многочисленных ответвлений
зачастую действуют как агенты британских и других
западных спецслужб. Для примера приведем следующие
случаи. В октябре 1995 года руководство Университета
Южной Флориды в г. Тампа оказалось в странном
положении: Рамадан Абдалла Шаллах, адъюнкт–
профессор, который состоял в штате университета, был
назначен генеральным секретарем «Аль–Джихад аль–
Ислами» («Исламский джихад»). Есть данные о том,
что руководство организации сотрудничает с МИ–6
[5]. Кроме этого известно, что Хасан аль–Банна, был в
контакте с германскими агентами с 1936–1939 гг. [6].
По мнению, исследователя экстремизма, кандидата
философских наук, Ф. Эргашева, Сайид Кутб является
крупнейшим теоретиком современного экстремизма.
Синтезировав отдельные положения, выдвинутые пакис
танским идеологом организации Абу–аль–Аля Маудуди
с идеями Хасана аль–Банны, Кутб сформировал
собственную концепцию, отличающуюся от класси
ческих взглядов «Братьев–мусульман», которую он,
изложил в книгах – «Фи зиляли–ль–Коран» («Под сенью
Корана») и «Маалим фи–т–тарик» («Вехи на пути»)
[7]. Эти книги он написал, находясь в тюрьме. Всего в
заключении С. Кутб пробыл 10 лет, был освобожден.
После этого предпринял попытку покушения на прези
дента Египта, в 1965 году был снова арестован и казнен.
Всего у него десятки трудов и статей, которые стали
впоследствии теоретической базой экстремизма.
Под влиянием С. Кутба и его приверженцев органи
зация «Братья–мусульмане» стала экстремистской,
широко использующей террористические методы.
Историки сравнивают памфлет С. Кутба «Вехи на
пути» с ленинской работой «Что делать?»: в ней
изложены вопросы тактики и стратегии, призванной
демонтировать национальные государства и объединить
«умму» (исламский мир) под властью законов шариата,
предписанных самим Аллахом. Для Усамы бен Ладена
Кутб сыграл ту же роль, что Маркс для Ленина (ведь
именно Маркс обосновал необходимость диктатуры
пролетариата).
Следует отметить, что некоторые постулаты С. Кутба
отличались от традиционной тактики «Братьев–
мусульман», которые были у партии до его прихода. В
частности, новым в такой стратегии было следующее:
он утверждал, что достичь власти можно только
революционным путем. Основной движущей силой
революции провозглашалось не массовое движение,
каковым являлись «Братья», а небольшая группа людей,
способная пожертвовать ради идеи своими жизнями
и готовая развернуть тотальный джихад с правящим
режимом.
C. Кутб противопоставляет, таким образом, заведомо
небольшую группу мусульман всему остальному

135

Випуск 115

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

обществу. Такой подход весьма недвусмысленно
настраивает «истинных» (читай «избранных») против
«заблудших», а вкупе с чувством морального прево
сходства над окружающими прямиком ведёт к захвату
власти насильственным путём.
С. Кутб полагал, что воспитательная работа и
пропаганда должны быть направлены именно на
создание этой группы «истинных» мусульман, а не на
подготовку массового движения. Джихад объявлялся не
оборонительной, а наступательной борьбой.
Таким образом, С. Кутбом было основательно
пересмотрено понятие джихада. Он был переведен из
плоскости личных духовных усилий верующего на пути
познания Аллаха на уровень вооруженной борьбы с
неверными, а более всего – со всеми инакомыслящими
мусульманами. «Отступник должен быть убит, даже
если он не в состоянии сражаться, тогда как неверный
в подобном случае смерти не заслуживает», – задолго
до Кутба писал еще основатель ваххабизма Ибн Абд
аль–Ваххаб [8]. Поэтому, можно утверждать, что,
прежняя несколько противоречивая идеологическая
доктрина ранних «Братьев–мусульман» С. Кутбом была
скорректирована в радикально–экстремистском духе.
Претерпела существенные изменения и политическая
практика радикалов: политика компромиссов, осуще
ствлявшаяся ранее «Братьями–мусульманами» по
отношению к египетским властям, была подвергнута
решительной критике и отвергнута. Взамен им было
выдвинуто требование по достижению политической
власти путем отказа от тактики Хасана аль–Банны
и переходу от «исламского призыва» к «джихаду» –
решительной борьбе с правителями и подданными
общества «неверных» [8].
Одобряя насилие как самые действенный метод
борьбы избранной группы правоверных мусульман
против «варварского» общества, С. Кутб оправдывал
террор, убийства, взрывы, экстремизм, взятие залож
ников. Однако существует точка зрения, что он
считал, борьбу между мусульманами и их врагами –
прежде всего, борьбой убеждений, а лишь затем –
политическим, экономическим и тем более военным
противостоянием.
Основополагающая категория концепции C. Кутба–
понятие «джахилийя», применяемое в исламской
историографии для обозначения «варварского» периода
в арабской истории, эпохи незнания Корана. По
мнению С. Кутба, человечество постепенно впало в
новую джахилийю [9]. Он считал «варварскими», как
«лжеисламские», с его точки зрения, арабские режимы,
так и западный и социалистический режимы. Таким
образом, он считал, что единственная законная власть в
обществе – это власть Аллаха.
С. Кутб считал, что ислам характеризуется суверен
ностью единого Бога. Глава государства получает
легитимность своей власти только в том случае,
если он является проводником воли Аллаха, правит
на основе шариата. Демократия, в конечном счете,
относится также к джахилийи, поскольку провозглашает
суверенитет народа–демоса и отделяет его от Бога.
Отсюда Кутб делает вывод, что джахилийя, во всех
своих формах и проявлениях, должна быть уничтожена.
Таким образом, «хакимийяисламийя» (истинно
исламская власть) по его мнению, возможна, только
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путем джихада и насилия. В результате ее установления
будет достигнута и социальная справедливость.
Последняя у Кутба сводится к избранию мусульманами
властителя, подчинению которому будет приравниваться
подчинению Аллаху и его пророку.
Особенно резко С. Кутб выступал против попыток
совмещения ислама и социализма [10]. Он считал,
что социалисты, так называемого мусульманского
мира, вообще не являются приверженцами ислама и в
реальности это является эквивалентом джахилийи.
По мнению С. Кутба, спасение мусульманского
мира связано в первую очередь с созданием общества
социальной справедливости и исламской морали,
живущего по законам шариата.
В отличие от Аль–Банны – С. Кутб негативно
относился к идее арабского национализма. Он считал,
что все правоверные мусульмане должны объединиться
в единое общество, независимо от национальной
принадлежности и что только в прочном братском союзе
они смогут пережить джахилийю и вновь придут к
«божественной власти».
Именно С. Кутб является основателем теории
«аттакфирва–ль–хиджра» (обвинение в неверии и уход
от общества), которая в дальнейшем стала идеоло
гической основой для развития экстремистских
организаций. Базу для формирования данных воззрений
он позаимствовал у ваххабитов.
В 1960–е гг. идеи С. Кутба оказывали большое
влияние на египетскую молодежь. В одной из своих
книг он неоднократно проводит свою основную идею,
что представители власти, хотя бы в незначительной
степени, отклоняющиеся от законов Шариата, являются
кяфирами, а люди, не соблюдающие в повседневной
жизни предписаний Корана или обращающиеся
к другому источнику кроме него, не считаются
мусульманами. Подобной точки зрения в свое время
придерживались М. ибн Абд аль–Ваххаб и Ибн Таймия,
а до них – хариджиты. С. Кутб не признавал известных
исламских ученых, начиная с первых трех веков
распространения ислама, назвав их не мусульманами.
По мнению С. Кутба, ислам полностью перестал
существовать, поскольку мусульмане, якобы, живут в
языческом обществе, а если кто–то подчиняется другому
человеку в отношении какого–либо закона, даже в самом
незначительном вопросе, он становится кяфиром.
Отсюда проистекает его призыв уничтожать
государственные системы и осуществлять революцию.
Например, во втором томе книги «Фи зиляль аль–
Коран» («Под сенью Корана»), он утверждает, что
человечество отступило от веры, люди стали рабами
людей, и отошли от истины, заключенной в словах:
«Нет божества кроме Аллаха». Даже те, кто во время
азана повторяет эти слова, полагает он, не понимают
их сущности. По его мнению, человечество вернулось
к эпохе язычества. Изучение работ и деятельности
С. Кутба свидетельствует, что он придерживался
убеждений хариджитской группировки «байхасийя».
Как известно, Абу БахисХасим бин Амир и члены
его секты полагали, что, если правитель исламского
государства судит в некоторых вопросах не по Шариату,
то такой правитель – немусульманин, а люди, которые
последовали за ним – тоже не мусульмане. В 1965 г.
Кутбом была опубликована книга «Маалим фи т–тарик»
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(«Вехи на пути»), которая была запрещена властями
Египта.
При подробном анализе также можно выявить
следующие особенности взглядов С. Кутба на
современное общество и политику. Захват политической
власти, по его мнению, не только данное Аллахом право
исламского движения, но и его основная религиозная
обязанность [9].
На данном этапе фактически все экстремистские,
полурелигиозные
движения,
партии
единодушно
считают Кутба своим духовным отцом. Следует отме
тить, что это не оспаривается учеными–исламоведами.
Так, например, профессор Каирского университета
Али Б.ХилялъДессуки считает, что «почти вся
экстремистская идеология содержится в его книге «Вехи
на пути» [2], Х. Хейкал пишет, что книги С. Кутба стали
настольной книгой исламских экстремистов.
В конце ХХ – начале ХХI вв. воззрения С. Кутба
активно распространяются на территории бывшего
СССР, причем имеются переводы некоторых его работ
на русский язык.
Яшар Курбанов по работе идеолога ваххабитов,
основателя секты мадхалитов, Раби аль–Мадхали,
написал книгу под названием «Убеждения и воззрения
Саида Кутба» в которой критиковал идеологию
организации «Братья–мусульмане» и в частности
течения кутбистов [11]. Основной главный идеолог
этого течения – брат Саида Кутба, Мухаммад Кутб. Он
эмигрировал в Саудовскую Аравию в начале 80–х гг.
прошлого века, и стал распространять свою доктрину
среди молодежи, некоторые, из которых позже стали
марионетками для нововведений среди «Ихван» [12].
Идеологи ваххабизма из Саудовской Аравии
отзываются не считают С. Кутба ученым [13]. Салих
аль–Фаузан считает его невеждой» [13]. Также о нем
негативно отзывались идеологи ваххабизма Ибн Баз,
Ибн Усеймин, Салих аль–Люхайдан, Хамад аль–Ансари,
Абдуль–Мухсин аль–Аббас.
Идеолог ваххабизма Яшар Курбанов обвиняет
С. Кутба в приверженности нововведениям [12]. Далее
Мадхали причисляет к хариджитам, партии именуемые
«Братья–мусульмане» и «Хизбут–Тахрир» к людям
с ошибочными воззрениями [12]. Также на наличие
идеологических противоречий между ваххабитами и
последователями С. Кутба указывает, то, что автор книги
пишет о нападках в его адрес со стороны С. Кутба [12].
Приверженцы М. ибн Абд аль–Ваххаба упрекают
Саида Кутба в том, что он выступал с такими
воззрениями, которые не встречаются в трудах таких
идеологов, как Ибн Таймиййа и Ибн аль–Каййим [12].
Также он говорит, что заблуждения С. Кутба хуже, чем
заблуждения суфиев.
Приверженцы ваххабизма ставят в вину С. Кутбу
неуважение к сподвижникам пророка Мухаммада [12].
Также они считают его защитником идей социализма и
критиком системы правления исламских государств [12].
Раби аль–Мадхали также обвиняет С. Кутба в том,
что он обвиняет в неверии всю исламскую общину,
верит в сотворенность Корана, отрицает атрибуты
Всевышнего искажает смысл одного из качеств
Всевышнего Аллаха, как речь, утверждает, что души
несотворены, защищает социализм, приравнивает
мусульманские мечети к храмам невежества. Далее
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Мадхали пишет, что С. Кутб был убежден в низком
уровне чудес пророка, отрицал хадисы ахад и мутауатир.
Идеолог ваххабизма, ссылаясь на книгу Салахуддина
аль–Халиди, посвященную С. Кутбу («Саид Кутб: мин
аль–миладиляль–истишхад», стр. 214–215) пишет, что с
1925 по 1940–е Сайид Кутб сомневался в исламе и его
убеждения изложенные в его книгах указывают на это.
Также ваххабиты ставят в вину С. Кутбу, то, что
он негативно отзывался о пророке Мусе [12]. Идеолог
ваххабизма Ибн Баз, когда узнал мнение С. Кутба о
пророке Мусе, обвинил его в вероотступничестве [12].
Абид Абдуллах аль–Джаби в книге «Шарит ад–даваб»
критикует книгу С. Кутба под названием «Под сенью
Корана».Также упоминается, что ваххабиты издали
приказ о сожжении книг С. Кутба [14].
Раби аль–Мадхали обвиняет сторонников органи
зации «Братья–мусульмане», в частности идеолога
организации Абу Аля аль–Маудуди, в том, что они
заимствуют свои воззрения у немецких философов [12].
Он написал книгу «Минхаджахль ас–сунна ва–ль–джама
а фи накд ар–риджальва аль–кутубваат–таваиф», в
которой критикует Абу Аля аль–Маудуди [14].
Также последователи М. ибн Абд аль–Ваххаба
не согласны с Саидом Кутбом в толковании первого
исламского свидетельства («ля иляхалляллах») [12].
Также идеолог ваххабизма ставит в вину С. Кутбу
признание тавассуля, истигасы и зиярата [12]. Это
положения в котором взгляды последователей М. Ибн
Абд аль–Ваххаба и последователей С. Кутба карди
нально расходятся. Тавассуль, истигаса и зиярат – это
практика, одобренная и признаваемая исламскими
теологами, но категорически отвергаемая ваххабитами
и называемая ими язычеством. Последователи М. ибн
Абд аль–Ваххаба обвиняют С. Кутба в том, что никто
не придерживался того метода в такфире, который был
свойственен ему [12].
Идеологи ваххабизма ставят в вину С. Кутбу, то, что
он считает мечети храмами невежества и призывает не
посещать их, а организовывать собрания в своих домах.
Это убеждение отличает С. Кутба от последователей
М. ибн Абд аль–Ваххаба и присуще только некоторым
группам, входящим в состав партии именуемой «Братья–
мусульмане». Причем следует отметить, что не все пред
ставители этой организации согласны с этим мнением.
Также ваххабиты обвиняют С. Кутба в том, что он
называет существующие в мире исламские общества
вероотступниками и считает, что они будут наказаны
более сильным наказанием, чем те неверные, которые
отрицают Всевышнего Аллаха [12].
Последователи М. ибн Абд аль–Ваххаба ставят
также ему в вину сомнение в существовании рая.
Также они утверждают, что он придерживался взглядов
мутазилитов и кадаритов [12].
Ваххабиты обвиняют С. Кутба в том, что он не
следует их воззрениям и не приписывает Создателю
голос, перемещение [12] и пребывание на Аль–
Арше [12]. Следует отметить, что исламские теологи
не приемлют уподобление Создателя созданным,
антропоморфизм и приписывание Создателю места это
одна из идеологических особенностей присущих именно
последователям М. ибн Абд аль–Ваххаба. Классики
исламской теологии в этих вопросах придерживаются
такого же мнения, как и С. Кутб.
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Также ваххабиты не согласны с С. Кутбом в том,
что он отрицает лицезрение Аллаха в судный день и
вручение людям книг их деяний [12]. Эти убеждения
он позаимствовал у мутазилитов. Также последователи
М. ибн Абд аль–Ваххаба ставят в вину С. Кутбу
заимствование еще одного идеологического воззрения
мутазилитов, а именно убежденности в том, что Коран
(как речь Всевышнего) создан [12].
Следует отметить, что это убеждение С. Кутба не
соответствует исламскому вероучению и исламские
теологи выступали против этого убеждения еще со
времен мутазилитов во время событий, которые стали
известны в истории как «михна» то есть правители
мутазилиты проверяли исламских теологов на
лояльность мутазилитским убеждениям заставляя
признавать сотворенность Корана. Теологи несогласные
с этим мутазилитским воззрением подвергались
наказанию. Эти убеждения С. Кутба перекликаются
с идеологией партии «Хизбут–Тахрир», поэтому эти
обвинения ваххабитов можно считать адресованными и
представителям этой партии.
Также они обвиняют С. Кутба в заимствовании
убеждения о том, что Аллах вселяется в свои создания
и в том, что все души едины [12]. Это идеологическое
воззрение
также
не
соответствует
исламскому
вероучению.
Раби аль–Мадхали обвиняет С. Кутба в том, что
он не считает достойным и полноценным правление
халифа Усмана и приписывает ему казнокрадство.
Кроме этого Саид Кутб положительно отзывается о
тех, кто выступал против халифа Усмана и убил его.
Также ваххабиты обвиняют его в том, что он негативно
отзывается о сподвижниках пророка и рода Бану Умейя
и сподвижниках, которые участвовали в битве Бадр.
Также негативно к взглядам С. Кутба относятся
следующие
идеологи
ваххабизма:
Аль–Альбани,
Ибн Усеймин, Ибн Баз, Хаммад аль–Ансари [12].
А идеолог ваххабизма Салех Фаузан аль Фаузан
на вопрос о дозволенности чтения книг С. Кутба
ответил: «Это пустое слово, не имеющее никакого
веса!» [15] А что касается Аль–Албани, то он
говорил о С. Кутбе следующее: «В наше время люди
разделились относительно С. Кутба на две группы:
«Одни называют его ученым, имамом, шахидом,
муджадидом, величайшим алимом века, возвеличивают
его книги и призывают читать их, дружат и враждуют
на основе отношения к С. Кутбу, отрицая, что у него
были серьезные ошибки. Другие же ругают и порочат
его, доходя до того, что говорят, что от него больше
вреда, чем от рафидитов, и, говоря, что из добрых дел
Г. Абдель Насера убийство С. Кутба». В середине 1996
года Аль–Албани сказал о Саиде Кутбе: «Его методы
основаны на современной литературе, а не на Шариате»
[16]. Потом Аль–Албани заметил, что партия «Братья–
мусульмане» объявила ему бойкот в связи с тем, что он
якобы выносит такфир Саиду Кутбу [16]. А когда его
спросили, стоит ли предостерегать от книг Саида Кутба,
то он ответил, что от них предостерегает тот у кого нет
правильной исламской культуры. На этом видеоролике
аль–Албани противоречит сам себе, сначала утверждая,
что необходимо опровергать Саида Кутба [16].
Следует отметить, что к приверженцам С. Кутба
ваххабиты относят Усаму бен Ладена. Как нам
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представляется, основная цель подобных взглядов,
представить ваххабизм в глазах мирового сообщества,
хорошим, умеренным, антиэкстремистским, а С. Кутба
поборником экстремизма. Об этом пишет Ханиф
Джеймс Оливер Ханиф в книге «Миф «ваххабизма»
Опровергая распространенные заблуждения и вымыш
ленную связь с Бин Ладеном». Он в частности пишет,
что Бен Ладен сторонник суфизма, деобандийской
школы, потом вступает в противоречие сам с собой
и как бы уточняет, что Бен Ладен приверженец идей
С. Кутба [17]. Далее в своей книге, он рассматривает,
понятие «кутбизм» и, считает его внезапно появив
шимися явлением.
Далее он отмечает, что после того, как президент
Джамаль Абдель Нассер пресек деятельность орга
низации «Братьев–мусульман» (в результате чего
С. Кутб в 1966г. был повешен), многие из них были
сосланы в Алжир, Саудовскую Аравию, Ирак,
Сирию и Марокко. Там они начали распространять
революционные … идеи, в том числе организационные
методы и идеологические средства, заимствованные у
европейского тоталитаризма» [17].
Он приводит слова Джона Грея из газеты
«Индэпэндэнт», который проводит связь между
европейскими революционными идеологиями и догмой
кутбизма. В статье «Как Маркс стал мусульманином»
он утверждает, что кутбизм это скорее прозападная
идеология, его корни не уходят в традиционный Ислам.
Джон Грей отмечает, что Сайид Кутб«включил в свое
учение множество элементов европейской идеологии»,
и кутбизм, как таковой, следует рассматривать как
«экзотический гибрид, полученный в результате
скрещивания групп Исламской интеллигенции с
радикальными западными идеологиями». Грей поясняет,
что кутбизм является современным революционным
течением, и не имеет ни какого отношения к истинному
традиционному исламу» [17]. Например, в книге
указывается, что С. Кутб предпринял попытку создать
собственный тафсир (толкование) Корана под названием
«Фи Зилял–иль–Кур’ан» («В тени Корана»). Кутб не
придерживался традиционного метода толкования и что
он дошел до такой крайности, что перестал посещать
обязательную пятничную молитву. Автор книги
утверждает, что даже Юсуф аль–Карадави, один из
лидеров «Братьев–Мусульман», признает, что Кутб и его
последователи несут опасность для общества.
Отсюда следует, что в действительности, и вахха
биты, и приверженцы С. Кутба призывают к экстре
мизму и террору. Его идеи и вероучение легло в основу
деятельности многих экстремистских группировок
современности.
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Influence concepts Sayyid Qutb’s views on the formation
of the representatives of the party «Muslim Brotherhood»
Now a certain widespread ideas of the party under the name of «Muslim
Brotherhood» («Ikhwan al–muslimun»), «Al–Jamaat al–Islamiya». The founder of the
party is Hassan al–Banna, who moderates. But over time, the ideological leadership of
the party caught Sayyid Qutb– the adherent of radical ideas. Under his influence, the
party turned into an extremist organization. Now the party of «Muslim Brotherhood»
has chosen the tactics of the existence of two separate wings: moderate and radical.
Formally, they are not related to each other, and even mutually criticize each other,
but in reality, they belong to the same party, which through mimicry spreading their
ideas in the modern world. The works of Sayyid Qutb, since the 90s of last century,
actively disseminate and apply the post–Soviet space. The views of Sayyid Qutb, his
faith, deserve our attention because they represent one of the most radical segments
of the party.
Keywords: Islam, a sect, a party, «Muslim Brotherhood», «Al–Gama’a
al–Islamiya», Sayyid Qutb, creed, ideology.
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Вплив концепцій Саїда Кутба на формування поглядів
представників партії «Брати–мусульмани»
Нині певне поширення набули ідеї партії під назвою «Брати–мусульмани»
(«Іхваналь–муслимун»), «Аль–Джамааталь–ісламійя». Засновником партії
є Хасан аль–Банна, який дотримувався поміркованих поглядів. Але з часом
ідеологічне керівництво партією перехопив Саїд Кутб – прихильник радикальних
ідей. Під його впливом партія перетворилася на екстремістську організацію.
Нині партія «Брати–мусульмани» обрала тактику існування двох незалежних
крил: поміркованого та радикального. Формально вони не пов’язані між собою і,
навіть піддають один одного критиці, але реально, належать до однієї партії,
яка з допомогою мімікрії поширює свої ідеї в сучасному світі. Роботи Саїда
Кутба. починаючи з 90–х років минулого століття, активно поширювалися
й поширюються на пострадянському просторі. Погляди Саїда Кутба, його
віровчення, заслуговують нашої уваги, так тому, що являють собою один з
найбільш радикальних сегментів цієї партії.
Ключові слова: Іслам, секта, партія «Брати–мусульмани», «Аль–
Джамаааль–ісламія», Саїд Кутб, віровчення, ідеологія.
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Детермінованість вибору: свобода чи щастя
(на матеріалах творів «Екзистенціалізм –
це гуманізм» та «Нудота» Ж.–П. Сартра)
Аналізуютьсяпідстави вибору Ж.–П.Сартром свободи як ціннісно–
архетипічного орієнтиру, виявлено антиномічні та психологічні аспекти
логічного слідування, при якому мета свободи перетворюється на втечу
від свободи. Метою статті є довести, що мислитель здійснює підміну
понять, зокрема, ототожнює поняття «свобода» та «щастя», тим самим
позбавляючи своїх послідовників об’єктивних орієнтирів самовизначення та
самоздійснення. Аналіз здійснено з використанням герменевтичного методу
та звернення до концепції архетипічноїсродності індивіда до певної цінності –
влади, істини, порядку, краси, матеріального благополуччя чи співпричетності
з Іншим. Проведено думку, що сам Сартр та його персонаж демонструють
сродність з ідеєю Істини, символізованої Книгою, а не Свічки, що символізує
співпричетність, і саме тому ідея свободи в Сартра є ідеєю втечі від власної
сутності (відповідальності за власну сутність) у порожнечу нещасливого
вибору.
Ключові слова: Ж.–П.Сартр, свобода, щастя, об’єктивність, суб’єктив
ність, відповідальність, ціннісно–архетипічний вибір, архетип Книги, архетип
Свічки.
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Багато тисячоліть людство намагається досягнути
всезагального щастя,або хоча б всезагальної свободи.
Ці ідеали запалюють однаково думки кожного нового
покоління, але кожне нове покоління шукає інші,
нові шляхи для досягнення одвічної мети. На цих
шляхах з’являються щоразу нові провідники – великі
мислителі, філософи, що силою власної думки та
часто власного прикладу ведуть ці покоління за собою.
Інколи голос провідника звучить настільки гучно,
настільки авторитетно, що стає не так важливо, куди
саме веде шлях, окреслений ним. Результатом часто
стають мільйони заблуканих душ,які, услід за своїм
провідником, наприклад, приймають щастя за свободу і
свободу за щастя. Ясно, що дані поняття повинні бути
спочатку ретельно розмежовані, адже і свобода, і щастя
мають різновиди, що прямо суперечать одне одному:
наприклад, щастя вбивати Іншого і щастя йому служити;
свобода від відповідальності та свобода творчості
тощо. Наслідками невірних ототожнень є зламані долі
послідовників модних кумирів (Ніцше, Гітлера та їм
подібних), які екстраполювали стиль та смисли свого
власного життя на інших, фактично вказуючи, що їм
робити. Безперечно, актуальним є критичне осмислення
творчості та психології вчинків таких мислителів, з тим,
щоб прояснити реальні причини, підстави, обставини,
перебіг подій при цьому і наслідки, які очікують
послідовників пропонованих як панацея шляхів.
У даній статі ми спробуємо розглянути модель
поведінки і постановку мети певного життєвого
шляху одним із засновників екзистенціалізму Жаном–
Полем Сартром. На нашу думку, оспівавши свободу
як правильний життєвий вибір, Сартр не лише
логічно помиляється сам, а й веде до помилки своїх
послідовників.
Зрозуміти, в чому і наскільки глобально помилявся
Сартр, намагались багато дослідників. Так, ґрунтовний
критичний розбір твору «Буття і ніщо»представив
Андрій Незванов [1]. Критику Сартрових позицій
К. Леві–Стросом розкрито у статі К. Ірдинєнко
«Французька естетика XХ століття: між феноменологією
та структуралізмом». Проблему гуманізму та антигу
манізму у творчості Сартра розглядає Л. Марищук [2],
яка відсилає читача до аналізу Сартрових рефлексій
свободи та вибору зарубіжними дослідниками –
Г. Хольтцем, П. Камптісом, Б.–Г. Леві, В. Вроблевським.
Метою статті є розгляд реальної, а не декларованої
Сартром картини існування людини, що обрала
свободу (на нашу думку, втечу від свободи)замість
щастя бути вільним через слідування своїй природі,
архетипічній схильності, сродності. Аналіз здійснено
через співставлення моделей поведінки самого Сартра
як людини, що породила образ Антуана Рокантена,
несвідомочи свідомо вклавши в його долю власні
психологічні паттерни, і здійснила теоретичне обґрун
тування такого вибору як філософ.
Формулюючи проблему, покладену в основу статті,
звернемося до висновку Л. Марищук, яка констатує:
«Потрібно зазначити, що гуманізм Ж.–П. Сартра містить
риси антигуманізму (антигуманізм відкидає питання
про людське, сутнісне людини), оскільки Сартровий
гуманізм не розглядає людину як ту, яка приходить у
світ вже із наперед визначеною сутністю, що визначає
людину саме як людину. Тому гуманізм Ж.–П. Сартра
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не спрямований на те, щоб пояснити людське, природу
людини, бо такої для нього просто немає. Людина стає
людиною лише тоді, коли вона реалізовує свій власний
проект людини, яким вона ніколи не обмежується»
[2, с. 90]. Навіть у цій точці вже утворюється не просто
безкінечна розгалуженість шляхів самоздійснення
людини як проекту, а й повний хаос, безформність
і, в кінцевому результаті, порожнеча (нудота) на
місці людини, позбавленої будь–яких орієнтирів. Чи
справедливе таке перше враження від знайомства з
тезами Сартра і чи чесний (логічно послідовний) він із
собою та своїми адептами при вказуванні правильного
шляху самоздійснення, розглянемо нижче.
Впродовж усієї своєї філософської кар’єри
Сартр постійно «заграє» із поняттями об’єктивного
та суб’єктивного, часто наступаючи на межу цих
понять або ж і заступаючи за неї. Його філософія в
цьому плані повниться антиноміями, коливаннями,
певними хвилеподібними відкатами від одного до
іншого. Сартр багато (забагато, на нашу думку) разів
підходить впритул до визнання певної позасвідомої
детермінації вибору індивідом власної сутності,
проте вперто її заперечує. Коли, наприклад, він пише,
що «Человек – это прежде всего проект, который
переживается субъективно», здається, що він ось–
ось впаде у соліпсизм; проте, ніби оговтавшись від
того, що заглянув, похитнувшись, за край (межу), він
одразу в наступній фразі поспішно виправдовується:
«Ничто не существует до этого проекта, нет ничего
на умопостигаемом небе (тут йому стає страшно –
А.М.), и человек станет таким, каков его проект бытия»
(слово «проект» вже відсилає нас до певної ідеї, є
відкатом назад від логіки зриву у суб’єктивний хаос –
А.М.) [3, с. 323]. Враження, що мислитель постійно
намагається (наближається до…), але ніяк не може
сформулювати (вибрати) чітко образ об’єктивного, до
якого має прагнути людина–суб’єкт, в це категорично
існуюче об’єктивне закинута. Його балансування на
надтонкій межі суб’єктивного вибору виглядає як страх
канатохідця зірватись у прірву невизначеного, стоячи на
такій самій линві невизначеного. Закономірно (згідно
з логікою некласичної філософії) відкидаючи Бога в
якості певної ціннісної межі, Сартр також цілком у дусі
некласичної філософії підступає впритул до Порожнечі,
яку намагається описати як екзистенційний стан
суб’єкта і у програмних філософських, і у літературних
творах. На нашу думку, всією творчістю і життєвим
шляхом Сартра рухає цей страх вибору, який приводить
автора до вибору свободи (різновиду порожнечі) як втечі
від свободи (наявності вибору повноти). На нашу думку,
ця дилема є основною, глобальною у житті і творчості
Сартра. На шляху до неї він проходить через шерег
інших, проміжних дилем.
Одна з них –власна (персональна) Сартрівська
«антиномія» – «выбирая себя, мы выбираем всех
людей» та «никакая всеобщая мораль вам не укажет, что
нужно делать; в мире нет знамений». Те об’єктивне, за
яке пробує вчепитися в даному разі Сартр – це межа
загальнолюдського. Прояв вибору в даному разі означає
для нього як мінімум заперечення тваринного стану
бездумності – хоча заперечує існування «людської
природи», ідею якої «мы встречаем повсюду у Дидро,
Вольтера и даже у Канта» (тобто як у матеріалістів,
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так і в ідеалістів (Сартр делікатно не згадує
Платона – А.М.). При цьому Сартр вперто творить
парадоксальні твердження, починаючи з: «Каждый
из нас выбирает себя, но тем самым мы также хотим
сказать, что, выбирая себя, мы выбираем всех людей.
Действительно, нет ни одного нашего действия, которое,
создавая из нас человека, каким мы хотели бы быть,
не создавало бы в то же время образ человека, каким
он, по нашим представлениям, должен быть… Если, с
другой стороны, существование предшествует сущности
и если мы хотим существовать, творя одновременно
наш образ, то этот образ значим для всей нашей
эпохи в целом. Таким образом, наша ответственность
гораздо больше, чем мы могли бы предполагать, так
как распространяется на все человечество» [3, с. 324].
Таким чином, Сартр не лише покладає відповідальність
за вибір майбутнього людства на окремого індивіда,
а й ставить об’єктивну людську реальність мільярдів
індивідів в залежність від вибору одного індивіда.
Закінчує ж він наступним, цілком в дусі грецьких
ідеалістів: «Выбрать себя так или иначе означает
одновременно утверждать ценность того, что мы
выбираем (у нашому авторському трактуванні, це
і є гарячково, але безрезультатно намацуванаідея
об’єктивності, архетипічної детермінованості вибору –
А. М.), так как мы ни в коем случае не можем выбирать
зло (для Сартра – несвобода, (на нашу думку –
нещастя – А. М.).То, что мы выбираем, – всегда благо
(для Сартра – свобода (на нашу думку – щастя –
А. М.). Но ничто не может быть благом для нас, не
являясь благом для всех (явна антиномія, оскільки ми
вибираємо, таким чином, длясебе загальнеблаго, якого
не існує – А. М.) [3, с. 324]. Ми остаточно заплутались
у Сартрових саморятувальних лабіринтах. Якщо
кожна людина – чиста дошка, то всі люди однакові
лише в цьому; в подальшому, заповнюючись, як
чиста дошка, суб’єктивними досвідами, враженнями і
переживаннями, ми стаємо неповторними. Яка ж тоді
може бути «распространённость на всё человечество»;
яка тоді може бути єдність та перед ким може бути
відповідальність, і яким чином можлива «нечесність»?
Що утворюється, якщо трактувати як логічну, чесну
послідовність (доведення логіки до кінця, за А. Камю),
суцільний розмисел, розбитий абзацним відступом: «Я
ответствен, таким образом, за себя самого и за всех и
создаю определенный образ человека, который выбираю,
выбирая себя, я выбираю человека вообще. (абзац – А.
М.). Это позволяет нам понять, что скрывается за столь
громкими словами, как «тревога», «заброшенность»,
«отчаяние». Как вы увидите, в них заложен чрезвычайно
простой смысл» [3, с. 324]. В такому разі Сартр залишає
Людині лише тривогу, закинутість та відчай, яких
прагне позбутися сам, і зрештою, мав би вибачитися
перед Людством за такий невдалий вибір екзистенційних
орієнтирів, який, безперечно, відчувається ним самим не
як благо, а як зло.
Отже, хоча, за висловом Сартра, можна вибрати
що завгодно – насправді про конструктивний «вибір»
взагалі не йдеться – це, в одному випадку, порожнє
поняття, або ж ілюзія, в іншому – вибір порожнечі.
Ілюстрацією до цього нашого висновку може бути
описана самим Сартром у «Екзистенціалізмі…»
загадкова, чисто софістична власна поведінка у
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ситуації вибору ним відповіді на питання одного зі
своїх студентів (сам він із задоволенням наводить цю
ситуацію як ілюстрацію відсутності напередвизначеності
у виборі, проте не дає собі труду саморефлексії). Що ж
він радить людині «з примітивними, але благородними
почуттями» (ця характеристика важлива для розуміння
суті проблеми екзистенційного вибору юнака – А. М.),
який в силу своєї примітивності (читай – нерішучості,
тобто відсутності волі до рішення) не може обрати
між двома благородними, гуманістичними типами
моралі (і це не менш важливо! – А. М.) – орієнтованим
на реальну близьку людину та орієнтованим на
величну, але абстрактну соціальну, громадянську та,
зрештою, загальнолюдську ідею? Сартр покидає його,
лишає на самоті зі своїм важким, рівноцінним для
нього, неможливим вибором, наодинці (і це важливо
для характеристики суті екзистенційної поведінки
самого Сартра – А.М.). Те, що він каже юнакові
насправді (а не філософствує про це опісля у тексті
«Екзистенціалізму…») – «Вы свободны, выбирайте,
то есть изобретайте» [3, с. 330]. Він відкупляється
від свого прохача абсурдною ідеєю про те, що вибір
є результатом вчинку, перекреслюючи, остаточно
вводячи того в абсурд зачарованого кола безвиході.
Таким чином, поведінка самого Сартра в цій ситуації –
безвідповідальна; він обирає покинути людину, замість
того, щоб їй хоч якось допомогти. Отже, претензії на
те, що Сартр може бути конструктивним провідником
людства, суперечать фактам – завівши у прірву
Порожнечі себе, він практично люб’язно заводить у неї
й Іншого.
Друга дилема – твердження, що людина стає «Не
такою, якою забажає (тут Сартр суперечить власному
першому постулату екзистенціалізму, в якому він вказує,
що «человек не только такой, каким себя представляет,
но и такой, каким он хочет стать». Далі в тексті він
ніде не розмежовує поняття «желание» и «хотение» –
А. М.). Виплутується з цієї дилеми він таким чином:
«Под желанием мы обычно понимаем сознательное
решение, которое у большинства людей появляется
уже после того, как они из себя что–то сделали. Я
могу иметь желание вступить в партию, написать
книгу, жениться, однако все это лишь проявление
более первоначального, более спонтанного выбора,
чем тот, который обычно называют волей» [3, с. 323].
Отже, ми чітко чуємо зізнання Сартра в тому, що він
цілком розуміє важливість і сенс розділення понять
«вибір» та «рішення», очевидно, усвідомлюючи, що
рішення – лише спусковий гачок вибору, але не сам
екзистенційний вибір. Вибір ситуації не є вибір смислу,
оскільки вибір, диктований виключно ситуацією –
вибір насильницький, і рано чи пізно його доведеться
виправляти, змінювати на істинний. Ситуація може
суперечити смислу істинного рішення, і тоді воно дійсно
брехливе, нечесне (термін Сартра). Більше того, фраза
«человек не может выйти за пределы человеческой
субъективности» [3, с. 324] означає насправді існування
цього «предела» (ним Сартр вважає відповідальність –
А. М.), тобто елементарної межі, об’єктивності,
«определённости», неможливість вибрати варіант
поведінки, самопозиціонування «Не–я» замість «Я» з
легкістю чи безперешкодно. Щось – сам «Я» – буде
перешкоджати легкості вибору протилежних моделей

141

Випуск 115

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

поведінки в однакових ситуаціях та сприятиме вибору
однієї поведінкової моделі в різних ситуаціях.
На нашу думку, саме в цій точці Сартр міг
би вивести себе з абсурду, як барон Мюнхгаузен,
витягнувши за власні ж натяки та висновки, проте не
зробив цього. Концепцію відсутності Бога як об’єк
тивної цінності, і, відповідно, інструментальності,
ситуативності вибору слід було контраргументувати
наявністю у колективній та індивідуальній людській
свідомості (та підсвідомості) певних ідеальних,
архетипічнихсмислоцінностей, які створюватимуть
якість загального водночас із поділом на певні
спрямування, що обумовлять вибір моделей моралі,
а отже, поведінки індивіда. Вище ми вже наводили
фрази, в яких Сартр сам це визнає. Справді, навіть
у «Екзистенціалізмі…» Сартр вгадав деякі моделі
ціннісно–архетипічного вибору індивіда, проте не
дійшов до їх чіткого окреслення.
Так, він згадує (чисто інтуїтивно, як виглядає),
про ніж та книгу, апелює до них [3, с. 321]. Але чи є
книга для Сартра самоцінністю, смисловим символом,
архетипом, що спрямовує всі його життєві вибори,
або принаймні, більшість з них? На нашу думку,
це безперечно так. Варто лише усвідомити, з якою
любовною переконаністю Сартр говорить про знання
(істину), символом якого є Книга: «В исходной точке
не может быть никакой другой истины, кроме: «Я
мыслю, следовательно, существую». Это абсолютная
истина сознания, постигающего самое себя. Любая
теория, берущая человека вне этого момента, в котором
он постигает себя, есть теория, упраздняющая истину,
поскольку вне картезианского cogito все предметы лишь
вероятны, а учение о вероятностях, не опирающееся
на истину, низвергается в пропасть небытия. Чтобы
определять вероятное, нужно обладать истинным.
Следовательно, для того чтобы существовала хоть
какая–нибудь истина, нужна истина абсолютная.
Абсолютная истина проста, легко достижима и
доступна всем, она схватывается непосредственно»
[3, с. 335]. Саме в цій точці Сартр щоразу легко і
елегантно підсвідомо погоджується на те, що свідомо
вперто намагається заперечити – об’єктивність вже
обраної, сформованої чужої сутності стосовно рідного
індивідуального існування; вторинність суб’єкта по
відношенню до об’єкта, якою, по суті, і є оспівана ним
«заброшенность в мир».
В чому ж помилка Сартра, чому він так і не
дійшов цього простого висновку, який розв’язав би
або вивів би з глухого кута описані антиномії? Адже
усі вони – згадані, і кілька незгаданих текстуально
[1] – наводять на думку, що Сартр незгідний сам із
собою (не–согласен), він боїться і тому просто не
може дозволити собі бути з Іншими. Що ж хоче
зробити (?) / показати (!) з себе Сартр і що він робить
з себе насправді? Різниця між «хочу, щоб було» і «є
насправді» – в першому випадку – «я хочу здаватися»
(і це брехливий «вибір»–насправді це – рішення
тимчасово побути кимось іншим), у другому – «я
буду
справжнім
(не–брехливим,
екзистенційно
повноцінним), коли буду таким, а не інакшим».
Сам того не відаючи, Сартр потрапляє у пастку
облюбованого ним вислову А. Жіда «чувство, которое
изображают, и чувство, которое испытывают, почти

142

Гілея

неразличимы». Сартр непослідовний; він чинить, як
боягуз. Вже традиційно Сартр говорить про боягузтво,
як справжній філософ, зі справжнім задоволенням, але
не співвідносячи безпосередньо із собою, а в загаль
ному: «Экзистенциалист, описывая труса, полагает,
что этот трус ответствен за собственную трусость.
Он таков не потому, что у него трусливое сердце,
легкие или мозг. Он таков не вследствие своей
физиологической организации, но потому, что сам
сделал себя трусом своими поступками. Не бывает
трусливого темперамента. Темпераменты бывают
нервическими, слабыми, как говорится, худосочными
или полнокровными. Но слабый человек вовсе не
обязательно трус, так как трусость возникает вследствие
отречения или уступки. Темперамент – еще не действие.
Трус определяется по совершенному поступку. То,
что люди смутно чувствуют и что вызывает у них
ужас, – это виновность самого труса в том, что он
трус» [3, с. 334]. Насправді сам Сартр – він і тільки
він –відчайдушно боїться визнати, що його погляд
на світ – неспроможний адекватно відобразити світ;
він захищається, рятується від об’єктивного світу
втечею. Втечею від свободи, щойно декларованої як
кінцева мета вибору; таким чином, втечею довжиною
від «свободи в результаті вибору» до «свободи від
необхідності вибору».
Щоб зрозуміти, чого Сартр позбавлений екзистен
ційно (якого вибору він не взмозі правдиво зробити),
треба, по–перше, перелічити інші можливі архетипи,
і, по–друге, звернутися до іншого Сартрового
твору – художнього, «Нудоти», в центрі якого –
життя вигаданого Сартром героя, тим не менше, опи
саного у його переживаннях з винятковою точністю
і рельєфністю, як можна описати тільки пережите
власною персоною. В основу співставлення ми
покладемо власну класифікацію смисложиттєвих
архетипічних цінностей, які продукують стан повноти
життя людини, що слідує ним і формують порожнечу у
її душі, якщо вона від такої сродності відмовляється.
Отже, окрім Книги, яка, на нашу думку, символізує
собою логос і означає ідею добра або істини, можна
виділити як відносно автономні, такі архетипи, як Ніж –
ідея влади (на нашу думку, Сартру він був чужий, і
тим цікавіше, що саме з ножем він ототожнює інших
людей), Конструктор – ідея практичного упорядкування,
Гаманець (ідея насолоди тілесним життям – точно
не притаманна Сартру), Пензль (ідея краси, Сартром
втілена деструктивно)та Свічка (ідея співпричетності,
спілкування у сенсі утворення спільності). Ось з
останньою цінністю, вірніше, з її відсутністю у
підсвідомому полі варіантів вільного вибору Сартра як
особистості і лежить корінь індивідуальної відмови від
повносправного, істинного щастя бути–з–іншим і втечі
у поле дикої, невизначеної «свободи–від–іншого».
В чому ж полягає справжній, екзистенційний вибір
Сартра як персони? Проаналізуємо життя Рокантена.
Чого він хоче і чого не хоче; що йому потрібно,
щоб почуватися… (за Сартром – вільним, а на нашу
думку – щасливим)? Рокантен спочатку вибрав як
варіант свободи спілкування з людьми – і хіба зробила
така свобода його повноцінним, щасливим? Все, що
він отримав від свого вибору свободи – це нудота
від власного існування; нудота від себе, помилково
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сприйнята за нудоту від світу. Світ не винний в тому,
що Рокантена нудить, – нудить лише Рокантена – або
ж кожний світ нудить по–своєму (Анні, Самоучка); але
Рокантен поводиться так, ніби до цього непричетний.
Очевидно, що Рокантен нещасливий внаслідок
свого неправильного ціннісно–архетипічного вибору.
Абсолютно зрозуміло, що Рокантен – меланхолік та
інтраверт. Відповідно, самотність –його звичайний,
нормальний стан; її треба трактувати, як усамітнення.
Йому не потрібні люди – реальні, живі, галасливі
люди – він не впорається з ними, він явно не може
дати собі раду ні з Анні, ні з Самоучкою – Анні він
відпускає, Самоучку не може захистити. Нудота його
виникає в той момент, коли він дивиться на те, якими
щасливими, повноцінними є люди в колективі, в
спільноті – його нудить від спільноти, колективу, які
він вважає без смисловими. Проте, він робить вибір
(за термінологією Сартра, нечесний вибір, або ж
бреше – кому? Сам собі– опиняючись чомусь щоразу
у КАФЕ (місці відносно безпечному, наповненому
людьми, на противагу темному провулку, в якому він
шарахається від таких же людей). Опиняючись серед
багатьох Людей, він виявляє свої претензії на чужу
увагу, якої йому не вистачає, через побажання/повеління
(нав’язування іншим з метою привернення їхньої уваги,
розділення з Ним, вдячності йому, оцінювання його
як свого, хлопця вартого прийняття) програвати
музичну платівку; водночас він тим самим несвідомо
відгороджується від інших, які зайняті іншим/іншими.
Він втомився, дуже втомився від своєї онтологічної
самотності, і приймає рішення змінити цей вибір
свідомо, тим самим звільнившись від самотності.
Проте, вибір на користь нав’язування себе як певного
авторитету робить Рокантена несвідомо нещасливим.
Якби цей вибір був чесним, він би одразу взяв участь у
пропонованій йому уклінно експедиції; він запропонував
би Анні руку і серце; він попередив або підтримав би
Самоучку. Спілкування з метою підтримки – абсолютно,
докорінно неправильний вибір для Рокантена, і це
підтверджують історії його стосунків – ані дружини з
Анні, ані найкращого друга з Самоучки у Рокантена
не утворилось; спілка була тимчасовою. Стосунки
(справжні, або ті, що починались як справжні), стали
для Рокантена невимовним тягарем, а поміж тим, вони –
єдине справжнє, що у нього таки було. Втративши їх
(потерпівши крах у їх реалізації), Рокантен опинився
наодинці сам із собою, і, природно, одразу ж виявив
власне існування зі страхітливою чіткістю, оскільки це
дійсно було єдине, що лишилося від усього його світу.
І він здійснює акт спілкування зі своєю існуючою, але
чужою йому/іншою рукою, караючи її, так, як мав
би покарати себе сам; але не витримує цієї покари.
Відмовившись від рятівного для нього умовного
спілкування з уявним графом (єдиних стосунків, які
тривали у Рокантена справді довго), він опиняється у
стані порожнечі, поки він не знаходить несподівану
заміну їм у захопленні новими примарами (він навіть
не знає, хто ці люди, і чи живі вони взагалі; насправді,
глибинно це його не тривожить – він радий, що може,
не торкаючись нікого безпосередньо, бути присутнім
у чиємусь житті – уявному, минулому, неіснуючому,
несправжньому. Справжнє життя його по–справж
ньому лякає– ось і весь корінь нудоти Рокантена [4].
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Чи являється Рокантен результатом власного
вибору? Безсумнівно. Проблема в тому, що як і його
творець, Сартр, він цього не усвідомлює, а отже, це
відбувається поза його волею. Те, що веде Рокантена
та Сартра, закладається ситуаціями, початковими,
давно забутими виборами, але в результаті набирає
силу чогось невмолимо–онтологічного, тією мірою,
якою
онтологічна
людська
психологія
взагалі.
Цінності існують паралельно конкретним їх носіям,
переплітаються в них і створюють тим самим типажі.
Коли уявляєш собі образ Рокантена, то уявляєш,
звичайно, самого Сартра – те ж сидіння по кав’ярнях
з розумним виглядом, та ж зовнішня некрасивість, та
ж захопленість Книгою заради захопленості Книги
ним; зрештою, історія недолугих його стосунків з
Симоною де Бовуар, яку, знайшовши одного разу,
він безліч разів відпускав від себе, втомлюючись
від довготи відповідальності; усі ці його, Сартрові,
вибори так схожі на вибори Рокантена. Проте, фінал
особистісних романів Сартра і Рокантена нібито інший,
тобто, доля Рокантена скривається у імлі невідомого
в той момент, коли остаточно вичерпується смисл
спілкування, намагання стати зрозумілим сторонньому,
іншому, чужому. Сартра ж зрозуміли; його зрозуміли
занадто чудово – цікаво, чи був він сам від цього у
захваті?.. У цьому місці нашого розмислу доводиться
вперто відганяти від себе нав’язливу ідею облишити
герменевтичний метод і звернутися до чистого
психоаналізу з усіма супутніми йому виясненнями
деталей дитячо–юнацької біографії, витягування з
небуття образів матері та батька, і т.д. Комплекс щодо
неможливості повноцінного спілкування з Іншим –
ось що виразно проглядає крізь усі вперті намагання
Сартра втекти від очевидної детермінованості людської
поведінки, можливості знайти з людьми спільну мову,
покластися на них хоч у чомусь. Він часто підкреслює,
що людина, роблячи самостійно вибір, несе за нього
відповідальність, – так, ніби сумно розводить руками,
примовляючи: я нічого з цим не пороблю, нажаль, хоча
бажаю всім своїм єством цієї відповідальності не нести
ніколи.
То якою людиною зробив себе Рокантен / Сартр–
щасливою чи нещасною, і чи вільною, – якщо він
щасливий по–справжньому лише вдалині від людей –
«удалившись» від людей до примар? «Уходя от людей»,
Рокантен «уходит в себя», повертаючись до себе і лише
до себе. Відмова від володіння Книгою, причиною і
наслідком якої водночас було насильницьке стосовно
власної сродності звернення до Свічки, створює
справжню екзистенційну порожнечу. Книга – це те,
без чого Рокантен обійтися не може, бо стає порожнім,
невизначеним, не відчуває задоволення. Свобода від
Книги робить його нещасливим; свобода від Свічки
і повернення до Книги – вибір, який є для нього
єдиним виходом з безумства, щастям, правилом його
життя, сенсоутворення. Отже, не свобода, а щастя
повернутись до Книги–в–мені насправді є життєвим
завданням Рокантена. Те, що стабілізує Рокантена, може
принести йому в майбутньому щастя, Сартр трактує як
свободу, – він змішує поняття, видає щастя за свободу,
оскільки стверджує свободу як самоціль, а не шлях
досягнення щастя [3, с. 340]. Так стається тому, що душа
Рокантена/Сартра насправді хоче звільнитися від людей,
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очиститися від тягаря чужого існування (показовою
є неофіційна назва п’єси Сартра «За зачиненими
дверима» – «Пекло – це Інші»). За свідченнями очевид
ців публічних виступів Сартра, під час промови перед
величезною аудиторією він тер собі скроні – явна
ознака, що натовп заважав йому думати/бути. Нам
здається, Сартр був би щасливий позбутися людей
взагалі, однак його вихованості вистачає, щоб нічого
не робити в цьому напрямку практично – його вибір –
перечекати ситуацію, пасивно віддатися неминучому,
і в цьому ми вбачаємо вплив базової цінності його
особистості – Книги (символу не лише Логосу, а й куль
тури поведінки). Змушений незграбно нести Свічку, яка
палить йому пальці (згадаємо образ руки), він щасливий
втекти у нову Книгу, як у нову домівку свого духу.
Вибір свободи як втечі в якості мети гармонізації
замість вибору щастя, як повного співпадання зі
своєю справжньою сродністю є промовистим доказом
належності Сартрового філософування до некласичної
парадигмиз усіма плодами її «просвітницької» діяль
ності – відчуттям розгубленості, песимізмом щодо
майбутнього, апатією внаслідок втрати орієнтирів
тощо. Стоїцизм Сартра настільки ж підробний, як і
його гуманізм. Шукаючи об’єктивність поза Богом
(відкинувши Бога), Сартр так і не знаходить остаточно
іншої об’єктивної підстави для екзистенційного
вибору – його розмисли про загальнолюдське надто
загальні; його розмисли про суб’єктивне надто трагічні.
Чи варто в такому разі наступним поколінням сліпо
слідувати завітам Сартра, позбавляючи себе шансу стати
не просто будь–ким, порожнім нулем, а Людиною, що
повноцінно, вільно, наповнено смислом і перспективно,
а отже, щасливо, слідує своїй власній, об’єктивно–
архетипічнійсродності?
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Deterministic choice: freedom or happiness (on the materials
of works of «Existentialism is a humanism» and «Nausea»
Jean–Paul Sartre)
The article analyzes the bases of choice. P. Sartre freedom as a value–archetypes
landmark detection antinomically and psychological aspects of a logical sequence,
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in which the goal of freedom turns into escape from freedom. The purpose of this
article is to prove that the thinker carries out substitution of concepts, in particular,
identifies the concepts of «freedom» and «happiness», thus depriving his followers
of objective benchmarks of self–determination and self–actualization. Analysis
performed using hermeneutical method and the appeal to the concept of archetype
cognation of the individual to certain values of power, truth, order, beauty, material
prosperity or of belonging with Others. Held idea that Sartre himself and his character
demonstrate cognation with the idea of Truth, which symbol is the Book, not Candles,
which symbolizes communion and fellowship, which is why the idea of freedom Sartre
is an idea of escape from its own essence (an essence) in the void of the ill–fated
choice.
Keywords: J.–P. Sartr, freedom, happiness, objectivity, subjectivity, responsibility,
value–archetypical choice, archetype of Book, archetype of Candle.
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Філософські виміри
ідеї абсолютної музики
у Ріхарда Вагнера
Актуальність дослідження смислового контексту вживання вислову
«абсолютна музика» в текстах Ріхарда Вагнера пов’язана з відсутністю
чіткої історико–філософської відповіді на питання про сутність ідеї
абсолютної музики, що визначала розуміння музики упродовж останніх двох
століть. Методи дослідження: історико–філософська реконструкція, метод
контекстуального аналізу, метод міждисциплінарного узагальнення у межах
підходу інтелектуальної історії, метод абстрагування у межах підходу історії
ідей. Дослідження показало, що Вагнер надав вичерпного термінологічного
визначення вислову «абсолютна музика». У відмінних контекстах цей вислів
набував різні значення: від синоніму інструментальної музики до означника
музики як найвиразнішого мистецтва.
Ключові слова: абсолютна музика, ідея, Вагнер, інструментальна музика,
філософія музики, драма.

Уявлення про онтологічну автономність музики
сягають своїм корінням часів народження міфології.
Наприклад, міф про Орфея висвітлює розуміння
надзвичайної сили музичного мистецтва. Згодом
і філософія, і наука зберегли певний сентимент
щодо музики як найметафізичнішого з мистецтв.
Ретроспективно сукупність подібних уявлень можна
підвести під один знаменник – ідею абсолютної музики.
Як не дивно, але цей означник віднайшли не філософи,
а композитор, чий геній до сих пір викликає палкі
суперечки між спеціалістами з різних фахів. Мова йде
про Ріхарда Вагнера.
Саме Вагнер першим вжив вислів «абсолютна
музика». Цей номінальний факт є загальновідомим. Що
залишається поза увагою, так це контексти в яких він
вживав цю фразу. Гадаємо, що виявлення цих контекстів
у філософській транскрипції дозволить окреслити
систему смислових координат ідеї абсолютної музики у
Ріхарда Вагнера.
Дослідженню загальнотеоретичних та філософських
аспектів музичного мистецтва свої праці присвятили
О. Лосєв, К. Дальгауз, О. Михайлов, Ю. Холопов,
В. Холопова, К. Зєнкін, Т. Чередниченко, В. Мартинов,
М. Аркадьєв та інші. У вітчизняній філософській думці
розробкою питань музично–естетичного та музично–
філософського спрямування займаються такі дослідники
як О. В. Рябініна, С. Ю. Балакірова, І. В. Живоглядова,
Ю. О. Шабанова, А. М. Тормахова.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Мета дослідження полягає в реконструкції контексту
впровадження Вагнером вислову «абсолютна музика».
Відомо, що знайомство Р. Вагнера з філософською
працею А. Шопенгауера «Світ як воля та уявлення»
відбулося в 1854 році, коли у здобутку композитора
вже була значна частина опер («Ріенці», «Летючий
голландець», «Тангейзер», «Лоенгрін») та низка
літературно–публіцистичних творів. У цей час
композитор вже написав текст до «Персня Нібелунгів»
й опрацьовував її музичну складову. Вчення
франкфуртського мислителя викликало щирий відгук
композитора як близьке за духом та ясно викладене в
узгодженні з його власними інтуїціями. Під впливом
ідей А. Шопенгауера німецький музичний реформатор
переосмислює власні музичні творіння, зазначає, що
саме у світлі метафізичних пошуків франкфуртського
філософа він досяг розуміння істинного сенсу
власних музичних драм, котрі наразі є свідченням і
підтвердженням примату інтуїтивного над раціональним,
таким, що навіть сам автор не здатен до однозначного
тлумачення власних творів.
У межах нашого дослідження видаються досить
важливими інтенції композитора щодо ролі абсолютної
інструментальної музики у розвитку музичного
мистецтва в цілому, і музичної драми зокрема, які ми
знаходимо в його роботах «Про сутність німецької
музики» (1840 р.) та «Опера і драма» (1850–1851 рр.).
У нарисі «Про сутність німецької музики», який
датується 1840 роком, термін «абсолютна музика»
Р. Вагнер ще не вживає, але очевидно, що все, що
пов’язане з інструментальною музикою, повною
мірою має безпосереднє відношення до «абсолютної
музики». Композитор схиляється до думки, що кожне
мистецтво найяскравіше виявляє себе в якомусь
одному жанрі, і в музиці таким жанром виступає саме
інструментальна музика. В той час як інші жанри, окрім
первинного елементу – власне музики, мають ще й
вторинний – слово, інструментальна музика вирізняється
цілісністю, єдністю та самостійністю. Р. Вагнер
наголошує, що «вторинний елемент ніколи не сягає
рівня елементу первинного» [2, c. 54] і музика завжди
займає домінантну позицію. Композитор впевнений,
що гармонійне поєднання музики із допоміжними
мистецтвами – винятково рідкісне явище, якщо ж таке
видається можливим, то наразі відбувається з’ява нового
жанру, але інструментальна музика, на думку німецького
композитора, завжди залишиться неперевершеною. Стан
сучасної йому опери Р. Вагнер характеризує наступним
чином: «Через які тільки нагромадження супутніх
видів мистецтва нам доводиться торити шлях під час
слухання опери, щоб схопити тенденції власне музики!»
[2, с. 54].
Така позиція композитора свідчить про його
прихильність
концепції
абсолютної
музики,
яка на вищий щабель розвитку музики ставить
саме
інструментальну
музику,
котра
сповнена
метафізичного сенсу. Р. Вагнер зауважує, що абсолютна
інструментальна музика дає змогу композиторові
суто в межах власного мистецтва, уникаючи скутості
іншими мистецтвами, наблизитися до ідеалу у
музиці, підійнятися до її трансцендентних висот.
Інструментальна
музика,
на
думку
німецького
реформатора опери, вивільняє уяву, фантазії, слухач
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не відчуває впливу чиєїсь індивідуальної волі, він
почувається вільно й невимушено, може віддатися
власним передчуттям, торкнутися музичного буття
безпосередньо.
До переваг інструментальної музики Р. Вагнер також
додає її камерність, інтимність, доступність виконання,
яка потребує наявності лише одного інструменту або
невеличкого оркестру, а не розкішних залів з коштовним
оформленням, що наразі відволікає від основного:
сприйняття музики як такої. Німецький композитор
зазначає, що не кожен має здатність зрозуміти
абсолютну, чисту, інструментальну музику, це доля
лише обраних, носіїв чистоти, шляхетності, справжніх
мрійників, істинних музикантів, вони спроможні
почути подих першоєдиного, відгадати й відчути таємні
порухи самого буття. Р. Вагнер протиставляє камерну
атмосферу широкому загалу, обраних – масі, чисте
мистецтво – розважальним жанрам, що актуалізує й
розвине у ХХ столітті філософ музики Теодор Адорно.
Німецький композитор–реформатор натхненно оголошує
інструментальну музику – «квінтесенцією найчистішого
мистецтва» [2, с. 56].
Через деякий час Р. Вагнер змінює свою позицію
відносно «абсолютної музики», як вважають деякі
дослідники під впливом ідей Л. Фейєрбаха, інші
ж одстоюють думку про ледь помітне знання
композитором
«антропологічного
матеріалізму»
філософа. Наразі у нарисі «Опера і драма» (1850–
1851р.) поняття «абсолютна музика» вже трактується
Р. Вагнером неоднозначно, а подекуди сповнене навіть
негативного відтінку, коли композитор вживає його у
значенні «часткового мистецтва», «пустої абстракції».
Спробуємо відстежити перебіг вагнерівських думок
відносно «абсолютної музики», яка має досить широкий
спектр визначень та емоційного забарвлення у митця. У
ранніх творах композитор із захватом підтримує ідею
абсолютної музики, як чистого мистецтва, вільного
від нашарувань і догматів, втіленням якого є музика
інструментальна. Дійсно, ідея піднесення музики до
абсолюту, надання їй метафізичного значення викликає
щирий відгук Р. Вагнера, як така що є співзвучною
його власним філософсько–музичним інтенціям, які
зросли на приматі інструменталізму. І це не є дивним,
адже тогочасна історично–музична картина Європи
вирізнялася стрімким і могутнім розвитком симфонізму,
який виступав носієм прогресивного й адекватного
погляду на світ та здобув свого кульмінаційного злету
у творчості такого музичного титану як Л. Бетховен.
Поряд з цим опера здебільшого зоставалась у
комедійно–розважальній та схематично–видовищній
площині, що викликало різкий негативізм з боку
Р. Вагнера і спонукало його до створення власного
концепційного витвору мистецтва – музичної драми.
Обґрунтування своєї концепції довершеної музичної
драми «Gesamtkunstwerk» Р. Вагнер висвітлює у
низці нарисів, які сповнені глибоких розмислів
відносно кризових явищ в оперному жанрі та шляхів
їх подолання. Композитор вирізняє два напрямки
розвитку опери: серйозна – створена на основі драми
та легковажна – музично–розважальні експерименти.
Р. Вагнер висуває твердження, що тільки з абсолютної
музики може вирости істинна музична драма, а не із
посередництва поезії чи співтворчості з нею. Відомий
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факт, що Р. Вагнер був палким поціновувачем генію
Л. Бетховена, творчість якого вважав неперевершеним
взірцем абсолюту інструментальної музики. І якщо у
симфоніях Л. Бетховена музичне буття розливається
в неосяжному просторі, сповнене почуття й смислу,
то, на жаль, на думку композитора, оперне мистецтво
вирізняється неприродним, штучним існуванням зі
схематичними сюжетами та вокальними колоратурами.
Вихід із такого положення Р. Вагнер вбачає у насиченні
та збагаченні опери різноманітними виражальними
засобами абсолютної музики, зокрема, наданню
провідної ролі оркестру.
Відштовхуючись
від
абсолютної
музики,
реформуючи оперу, Р. Вагнер будує власну концепцію
музичної драми, яка стає метою і сенсом його
творчого життя. Розквітом будь–якого мистецтва
композитор вважає ступінь згущення і здатність до
самовиразу у певній формі. Стосовно абсолютного
музиканта, на думку Р. Вагнера, він у безмежному
звуковому просторі розширив межі тонального роду за
допомогою гармонійних модуляцій і здобув здатність до
нескінченного розширення, котра відкрила множинний
спектр можливостей. Та на певному етапі це призвело
до зупинки і розгубленості музиканта, котрий усвідомив,
«що він володіє здібністю, якою не може користатися»
[2, с. 441]. Німецький композитор вважає, що це була
певна туга за поезією.
Сміливим шукачем Р. Вагнер називає Л. Бетховена,
котрий, рухаючись по висхідній в інструментальній
площині, заходить у глухий кут під час написання своєї
останньої Дев’ятої симфонії. Характеризуючи мелодію
симфонії, Р. Вагнер акцентує увагу на тому, що вона
не слідує ритміці вірша й логічно не витікає з нього, а
створена штучно й прикладена до поезії. А сама мелодія
походить від старовинної народної пісні, що свідчить
про намір композитора повернутися до історичного
витоку музики. Р. Вагнер впевнений, що таке рішення
було вкрай необхідним для абсолютної музики, адже
для неї не є характерною опора на поезію: «Музикант,
котрий бажає мовити до почуття лише звуками, здатен
досягти цього лише зведенням великої своєї здібності до
вельми скромного рівня» [2, с. 442].
Р. Вагнер вбачає у цьому умисному вчинкові
Л. Бетховена прагнення простягнути руку поетові,
вивести музичний потік у таке русло, в якому музичне
виростає з поетичного і, розширюючи межі звукового
роду, розширює чітко спрямоване почуття до почуття
нескінченності, власне людського. Іншими словами,
Р. Вагнер порятунком для абсолютної музики мислить
залучення до музики інструментальної поетичного
слова, це видається можливим за умови певної
чуйності композитора, котрий зможе вловити і почути
мелодійну мову поезії, котрій він надасть музичного
вираження.
На думку Р. Вагнера, поет може реалізувати
довершену драму за допомогою оркестру, котрий
відтворює гармонію як щось реальне. Композитор
замінює традиційний для опери хор на оркестр. «У
цій віддаленості від слова звук інструменту нагадує
той первісний звук людського мовлення, котрий лише
із приголосним згустився в голосний і котрий у своїх
сполученнях стає – на противагу нашій словесній
мові – особливою мовою, яка справжній людській мові
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є спорідненою лише за почуттям, а не мисленнєво»
[2, с. 452].
Р. Вагнер наділяє оркестр виключною самостійністю
і відмежовує його від мелодії вірша. Абсолютна
музика у своєму інструментальному втіленні виказала
неймовірну особливість оркестру – здатність мовити.
Німецький композитор вважає, що найвищого розвитку
інструментальна музика сягає у симфоніях Л. Бетховена,
в яких оркестр виявляє потребу у самостійному
мовленні, але засобами суто інструментальними, на
думку Р. Вагнера, це не видається можливим. Саме
у музичній драмі в поєднанні поетичної мелодії і
оркестрової гармонії з’являється унікальна можливість
для оркестру – здійснитися у власному мовленні, коли
він «буде відтворювати тільки те, що притаманне його
природі, …здатність виявляти невимовне» [2, с. 456].
Виражальна здатність оркестру усвідомила свою
силу саме в абсолютній інструментальній музиці і
шукала виходу й повного виявлення. Ні пантоміма,
ні опера не давали тієї повноти для самовираження
оркестру унаслідок відсутності істинної драматичної
основи. Р. Вагнер створює довершену музичну драму,
в котрій оркестру належить особлива й важлива місія –
мовити звуками у чистій доскональній формі абсолютної
метафізичної музики. Митець пізнає тільки ідею, а
не дійсність, і у своєму творі теж виділяє чисту ідею,
а вже потім, завдяки фантазії і генію композитора
народжуються звуки: «Мова звуків є початком і кінцем
мови слів, як почуття – початок і кінець розуму, міф
– початок і кінець історії, лірика – початок і кінець
поезії. Посередницею між початком і центром, як і між
центром і кінцевою крапкою, є фантазія» [2, с. 416].
Музична мова Р. Вагнера являє собою яскраве
втілення метафізичної, чистої, абсолютної музики,
котра виявляє здатність відображати ірраціональну
реальність. Музичне філософування композитора
свідчить про залучення музики до філософського
простору як метафізичної, трансцендентної сутності
світу. Нововведення Р. Вагнера у музичній царині
мають глибинний філософський підтекст та містять
у собі прямі посилання на вчення про світову волю
А. Шопенгауера.
Транспонуючи ідеї франкфуртського мислителя
безпосередньо у музичну канву, Р. Вагнер вводить
систему лейтмотивів, котрі пронизують усю оркестрову
тканину твору і виконують смислоутворювальну
функцію інтуїтивно–ірраціональним шляхом, а не
понятійним: сам музичний потік спрямовує і формує
волю композитора. Нове музичне мислення німецького
реформатора викликає з’яву в опері наскрізного
драматичного розвитку на основі лейтмотивів, веде
до розширення тональності, провокує використання
екстремальної хроматики, концентрує в оркестровому
звучанні понятійне та ідейне ядро твору.
Новаторство Р. Вагнера і його вплив на музичне
мистецтво, філософію, літературу, художню творчість,
театр ХІХ та наступних століть важко переоцінити.
Розширюючи межі звукового простору, поринаючи у
безмежні світи ірраціонального, німецький реформатор
створює нову музичну мову, формує нове мислення,
що знаходить відображення у музичній стилістиці
сучасних форм музичного мистецтва. Музична драма
композитора «Трістан і Ізольда» стає точкою відліку
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сучасної класичної музики, коли музика мислиться як
нескінченний потік, як становлення та життя числа у
часі, містерія «Парсіфаль» пронизана «криштальною»
чистотою, умиротворенням, прагненням до тиші як
вищому прояву абсолютної музики, повним розчинення
у ніщо.
Завдяки творчому генію Р. Вагнера метафізична
музика А. Шопенгауера віднаходить своє акустичне
втілення, а музичне мислення та музичне позапонятійне
філософування стають найвищими формами пізнання
дійсності. Надання пріоритету чистій абсолютній
музиці, котра дарує споглядальне ірраціональне
осягнення світу, і відмова від розважальних та
легковажних жанрів закріплює ту домінантну позицію
метафізичної музики, котру заклав А. Шопенгауер.
Висновки. Вислів «абсолютна музика» у Ріхарда
Вагнера окреслює контур інтелектуального становлення
композитора від Фойербаха до Шопенгауера. Спочатку
це синонім інструментальної музики, збагачений
посиланнями до гегелівської систематики. Потім
абсолютна
музика
перетворюється
на
корелят
метафізичної музики Шопенгауера. Проте треба
наголосити на нетермінологічному вживанні цього
вислову у Вагнера.
У подальшому цікаво дослідити сам цей поворот
Вагнера від Гегеля до Шопенгауера, що можна
визначити в якості ключового кореляту ідеї абсолютної
музики в інтелектуальній історії.
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Philosophical dimension of the idea of absolute music in Wagner
The research of the contextual meanings around the use of the phrase «absolute
music» in the texts of Richard Wagner is relevant now due to the lack of a clear
historical and philosophical answer to the question about the essence of the idea of
absolute music that defined the understanding of music over the last two centuries.
Methods: historical and philosophical reconstruction method of contextual analysis,
synthesis method interdisciplinary approach within intellectual history, method of
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give an exhaustive definition of terminological phrase «absolute music». In different
contexts, the expression took on different meanings from a synonym of instrumental
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Проблема формування позитивної філософії
О. Конта крізь призму біографічного
та культурологічного підходів
Здійснюється
дослідження
філософської
спадщини
видатного
французького філософа і математика, засновника філософії науки Огюста
Конта з використанням історико–біографічного та культурологічного
підходів. Це дозволяє глибше зрозуміти особливості формування філософських
ідей філософа, зміст сформульованих ним закликів: «філософія – служниця
науки», «кожна наука – сама собі філософія» та інших. Як відомо, позитивізм
пройшов чотири етапи свого розвитку – від першої хвилі, що зародилась
стараннями О. Конта в середині 19 ст. до сучасного постпозитивізму. В межах
останнього утворилась т.зв. «історична школа філософії науки», яка саме й
висунула вимогу досліджувати тенденції та проблематику розвитку наукового
знання в контексті історичного та культурно–соціологічного підходів. Це
дозволяє краще зрозуміти думки вченого, який ніколи не перебуває осторонь
соціокультурного контексту існування. Саме з точки зору застосування такої
методології і виконана дана робота.
Ключові слова: О. Конт, позитивізм, філософія науки, наука, прогрес.

«Довге дев’ятнадцяте сторіччя» докорінно змінило
хід історії і розвиток людської спільноти – відбулися
значні зрушення у всіх сферах людської дійсності.
Від кривавих революцій до утворення класичних
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колоніальних імперій, від відкриттів, що полегшували
життя людей до освоєння нових земель, побудови нових
надій і ідеалів. Перед людьми того часу відкривалися
нові горизонти й можливості побудови нового світу.
Дев’ятнадцяте століття стало горнилом для нового
суспільства, в якому ми існуємо й донині. Оґюст
Конт був одним з тих, хто вплинув на хід розвитку
суспільства і створив фундамент для побудови нової
концепції науки, основу якого складала вимога точності,
фактовідповідності та розмежування знань про природу
і знань про людину й суспільство. Новий підхід до
наукового знання отримав назву позитивізму. Позитивізм
(фр. positivisme, від лат. positivus – позитивний) –
напрямок в методології науки, відповідно до якого,
позитивне знання може бути отримане як результат
суто емпіричного (наукового) досліду. Суть позитивізму
полягає у відмові від філософії (метафізики) як
пізнавальної діяльності, що в контексті розвитку
конкретно–наукового пізнання має синтетичний і
прогностичний потенціал.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спираються автори. Дослідження життя та філософської
спадщини фундатора позитивізму Огюста Конта
здійснювали Джеймс Мілль, Джессі Рассел, В. Яковенко,
В. Герьє та інші. В їхніх працях започатковується
традиція застосування культурологічної та історично–
біографічної методології для з’ясування обставин
філософської творчості О. Конта. На їхні думки
спиралися автори при здійсненні даного дослідження.
Наша наукова стаття є спробою експлікації філософської
позиції О. Конта в контекст сьогоднішнього світу та
сучасної науки.
Завданням статті є дослідження проблемного поля
першого позитивізму та філософії О. Конта крізь призму
біографічного та культурологічного підходів.
Народився Ісідор Оґюст Марі Франсуа Касавьє
Конт 19 січня 1798 року в місті Монпельє, що на
півдні Франції, в сім’ї податкового інспектора, вірного
рояліста і католика. В рідному місті він закінчив ліцей,
звідки згодом втік і переїхав до Парижу, де з відзнакою
склав екзамени на вступ до Політехнічної школи.
Молодий Оґюст намагався дотримуватися власного
правила «Хто хоче бути молодим в старості, має бути
старим в молодості». Правила цього він, звісно, не
дотримався, бо попри притаманну йому стриманість,
почав проголошувати свої ідеали, а також явився вірним
прихильником ідеалів Великої Французької Революції.
Це стало причиною виключенням зі школи. У 1816 році
його взяли під варту, пізніше вислали назад у рідне
місто.Через рік вигнання було скасоване, він мав змогу
повернутися в Париж і закінчити своє навчання.
В одному з чисельних салонів доля звела Конта з
видатним на той час мислителем і філософом А. Сен–
Сімоном, який взяв його під свою опіку (молодий
студент став помічником і секретарем філософа в
період 1817–1824 рр.). Тоді філософ робить перші в
своєму житті спроби писати, на той час – під впливом
соціологічного вчення А. Сен–Сімона. Після смерті
вчителя Конт впадає у депресію. Йому знадобться
чотири роки, щоб повернутися до викладання, це
відбудеться в 1829 році. Філософ починає працювати
репетитором і викладачем математики в Політехнічній
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школі. Саме тоді курс лекцій з позитивізму приносить
йому славу, широка аудиторія читачів знайомиться з
його власною концепцією. Конт починає працювати
над головною роботою свого життя – «Курс позитивної
філософії» (в 6–ти томах), яку завершить у 1842 р.
Крім того в 40–х р. він пише ще низку робіт з
позитивізму («Система позитивістської політики»), в
яких відображаються його погляди на суспільні явища
і гуманітарний дискурс загалом. У Конта з’являються
послідовники (Дж. С. Міль, Г. Спенсер), а низка вчених
використовує його методологію. Зокрема, Ч. Дарвін
в своїх роботах посилався на Конта і його позити
вістський підхід.
Через власні психічні розлади і сімейні негаразди
Конт починає перебудовувати та ідеалізувати своє
знання. Він розриває свої відносини з дружиною
Кароліні Конт в 1844 році, але знаходить нове кохання –
Клотильду де Во. Проте, цей союз тривав недовго.
В 1846 році вона помирає, і в подальшому філософ
використовуватиме образ Клотильди в своїй релігії.
Учні і послідовники критикують філософа через
відхід від раціоналізму. В 1848 р. Конт засновує
товариство позитивістів, а також оголошує необхідність
створення нової релігії, віри в позитив і лінійний
розвиток. Огюст Конт вів перемовини з єзуїтами щодо
переформатування ордену, аби останній служив ідеалам
позитивізму. В останні роки життя він остаточно
розходиться зі своїм сподвижником Емідем Літтере,
який і звинуватив метра в зраді принципам раціоналізму.
В останні роки життя Оґюста Конта всі відвернулися
від нього, і в цілковитому забутті він помирає 5 вересня
1857 р. Через рік після його смерті, «колишня» дружина
(хоча офіційно він і не розлучився) подала позов до
суду, який визнав Конта психічно хворим, а його
заповіт не дійсним. Але попри все, хоча життя генія і
закінчилося доволі сумно, його ідеї живуть і сьогодні, а
його праці стали фундаментом нової методології [1].
Поява позитивізму як своєрідного напрямку,
течії філософії, мала свої передумови. По–перше,
природознавство (позитивізм орієнтувався перш за все
на нього), в області якого в той час були здійсненні
великі відкриття, встановлювало важливі закони
функціонування природи всупереч тому, що в той час
цілком знаходилося «в полоні» метафізичного способу
мислення, «працювало» в рамках існуючої на той час
механічної картини світу. По–друге, класична німецька
філософія досягла піку свого розвитку в ідеалістичній
системі Георга Гегеля, вінцем якої стала діалектика
як логіка і теорія пізнання. По–третє, це спонукало
природодослідників в силу об’єктивних обставин (а не
через «суб’єктивне свавілля») перейти до діалектичного
способу мислення [2].
Серед представників спеціальних наук визрівало
непохитне переконання в тому, що гегелівської
(«старої», «традиційної») філософії недостатньо для
науки. Виникла потреба в новій науковій філософії.
За її створення взявся основоположник позитивізму
О. Конт. Для цього йому довелося вступити в битву
проти ідеалізму і раціоналізму Г. Гегеля, тому спочатку
він взагалі відкинув гегелівську філософію разом з її
методом – діалектикою.
Оґюст Конт пише про основні витоки позитивізму
в курсі своїх лекцій, де називає своїх ідеологічних
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попередників, а починає він звісно з Арістотеля, який
на його думку закладає основу його соціальної науки:
«людина – це політична тварина». Також він наводить
окремі думки Р. Декарта, Ф. Бекона, Д. Юма й інших,
де прослідковується звернення до раціонального.
Він звертається до «правильності і розсудливості»
ліберального вчення А. Сміта і Ж. Б. Сея, де
виокремлює основні положення економічної і соціальної
еволюції людства. У Р. Ж. Тюрго, якого Конт охрестив
«мудрим», він запозичив уявлення про людський
прогрес, а також культурний поділ історії людства.
Завдяки цьому складалося враження, що філософ
намагався поєднати подекуди різні за значенням речі:
чітку ієрархію, революційний дух і традиціоналізм з
ліберальними цінностями. Сам Конт підсумовує це
лозунгом: «Прогрес і порядок». Об’єднуються ці дві
цінності факторами раціоналізму і твердої, об’єктивної
доказовості. На відміну від своїх попередників Конт
ставив перед собою якісно нове завдання – відповісти не
чому, а як відбувається те чи інше явище.
На думку Огюста Конта, метафізика (вчення про
сутність явищ) повинна поступитися місцем пози
тивній філософії. Позитивною філософією французь
кий мислитель назвав сукупність спільних наукових
положень для всього широкого позитивного природничо–
наукового і соціального матеріалу. Саме тому філософію
Конта назвали позитивною, тобто стверджувальною.
Головною особливістю позитивної філософії є
визнання того, що всі явища підпорядковані законам
природи. Основними рисами позитивної філософії Конт
вважав те, що вона не відірвана від життя і спирається
на конкретні факти і узагальнення спеціальних наук, є
результатом їх поєднання. Важливим поняттям у Конта
є «людство», яким систематизується його позитивна
філософія [4].
Позитивізм Конта спрямований на обргунтування
науки. Філософ негативно ставиться до всього
негативного, руйнівного, критичного. Він протиставляє
цьому творчий, позитивний дух. Категорія «позитив
ного» з часом стає більш загальною і посідає головне
місце в світогляді Конта, тому «позитивізм» та
інші слова, які походять від «позитивного», стають
основними термінами для позначення вчення філософа.
Місце позитивного мислення в системі Конта можна
зрозуміти тільки в сукупності з його знаменитим
законом «трьох стадій» або «трьох станів», який він
вважав своїм головним відкриттям.
Згідно з цим законом, окрема людина, суспільство,
людство вцілому в своєму розвитку неминуче і
послідовно проходять три стадії: теологічну, мета
фізичну і наукову. Перша стадія – теологічна або
фіктивна. Знаходячись на цій стадії свого духовного
розвитку, людина прагне всі явища пояснити втручанням
надприродних сил. Ця стадія була необхідною для
свого часу, тому що забезпечувала попередній розвиток
людської спільноти і розвиток розумових здібностей.
На другій стадії людина використовує метафізику для
пояснення явищ фізики: шукає першооснову світу,
субстанцію буття, вдається до спроб визначення
сутностей. На третій стадії, за Контом, повністю
вступає в силу закон постійного підпорядкування
уяви спостереженню, тому що саме спостереження
є універсальним методом отримання знань. Розум
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відмовляється від визначення кінцевих причин і
сутностей. І замість цього звертається до опису явищ
природи, дослідження її законів [5]. Конт в своїх працях
висловлюється не тільки проти вивчення «кінцевих»
причин, але й проти дослідження причинності загалом,
стверджуючи, що наука повинна замінити питання
«чому?» питанням «як?».
Всі науки і всі людські спільноти неминуче
завершують свою еволюцію на позитивній стадії.
Саме на третій стадії формується істинна, тобто
позитивна наука, мета якої – пізнання не фактів, а
законів. Існування незмінних природних законів –
умова існування науки. Конт виходить з уявлення про
єдність і ієрархічну структуру всього буття, включаючи
людське. На основі такого уявлення він будує свою
класифікацію наук, вона включає в себе шість основних
наук: математику, астрономію, фізику, хімію, біологію і
соціологію.
Висновок. Досліджуючи позитивізм Огюста Конта,
можна констатувати, що основне кредо позитивіської
філософії було висловлене ним наступною тезою:
«Наука сама собі філософія». Таким чином, він
заперечив самостійний статус філософії й цінність
її «вічних» антропологічних проблем. Потрібні були
мільйонні жертви двох світових воєн, революцій,
репресій та геноцидів, аби цінність філософсько–
світоглядного знання, гуманістичного світогляду була
реабілітована. Оцінюючи ж перший етап розвитку
позитивізму, слід звернути увагу на те, що його вплив,
в кінцевому результаті, визначається соціокультурними
умовами конкретного народу [5]. Йдеться в першу чергу,
про замилування науковим прогресом, який переживали
європейці в другій половині 19–го століття.
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Problem of forming positive philosophy of August Conte through
biographical and cultural approach
Active research philosophical heritage of the famous French philosopher and
mathematician, founder of the philosophy of science, August Conte, using historical
and biographical and cultural approaches. This allows you to better understand
the features of formation of philosophical ideas of the philosopher, formulated the
content it calls «philosophy – science maid», «every science – its own philosophy» and
others. As you know, positivism has passed four stages of development – from the first
wave originated А. Conte efforts in the mid–19th century to the modern postpositivism.
Within the last formed the so–called «Historical School of Philosophy of Science»,
which is also demanded to investigate the trends and issues of scientific knowledge
in the context of historical, cultural and sociological approaches. This allows you to
better understand the views of scientists who never stays away sociocultural context of
existence. Terms of the application of this methodology is done this work.
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Примирення свободи волі та предестинації
як основа антипелагіанської
полеміки Августина
Розглядаються завжди актуальні питання про свободу волі людини,
спасіння, сенс життя та їх співвідношення із відповідальністю, Божественною
благодаттю, промислом, провидінням та передестинацією, які займають
важливе місце серед великої кількості проблем, що їх вирішує людство в
продовж багатьох віків своєї історії і які намагається вирішити в рамках
своєї релігійної філософії Аврелій Августин. Зокрема він аналізує питання
про походження зла та відповідальність за нього, про гріх та покаяння, про
особливості Божого плану щодо людини та ін. Відповідь на них передбачає
або раціоналістичне трактування із наголосом на автономії людської волі та
безумовній відповідальності за вчинки (цю думку підтримує Пелагій) або ж
фідеїстичні ідеї про недосконалість людського розуму в питаннях віри і повне
покладання на Божественну благодать і волю Бога (це переконання Августина
в антипелагіанській полеміці).
Ключові слова: передвизначення, свобода волі, провидіння, Божественна
благодать, відповідальність, спасіння.

Завжди актуальні питання про свободу волі
людини, спасіння, сенс життя та їх співвідношення
із
відповідальністю,
Божественною
благодаттю,
промислом, провидінням та передестинацією займають
важливе місце серед великої кількості проблем, які
вирішує людство в продовж багатьох віків своєї історії
і які намагається вирішити в рамках своєї релігійної
філософії Аврелій Августин. Зокрема він аналізує
питання про походження зла та відповідальність за
нього, про гріх та покаяння, про особливості Божого
плану щодо людини та ін. Відповідь на них передбачає
або раціоналістичне трактування із наголосом на
автономії людської волі та безумовній відповідальності
за вчинки (цю думку підтримує Пелагій) або ж
фідеїстичні ідеї про недосконалість людського розуму
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в питаннях віри і повне покладання на Божественну
благодать і волю Бога (це переконання Августина в
антипелагіанській полеміці).
Щодо ступеня опрацювання даної проблеми, слід
відзначити що її окреслення відбувалось здебільшого
лише в контексті праць з історії середньовічної
філософії та не було предметом спеціального дослід
ження. У цьому відношенні можна відзначити працю
Г. Г. Майорова «Формирование средневековой филосо
фии» [6], який у розділі про Августина і його погляди на
свободу волі частково згадує про предестинацію. Також
важливими є дослідження В. В. Кондзьолки «Історія
середньовічної філософії» [5] та А. І. Пашука «Нариси
з історії філософії середніх вінків» [7], В. В. Соколова,
Дж. Реале та Д. Антісері «Западноевропейская
философия от истоков до наших дней», А. Койре
«Очерки истории философской мысли», М. Суїні
«Лекции по средневековой философии» [9], Е. Жильсона
«Философия в средние века» [4] та ін.
Окремо слід відзначити працю А. А. Столярова
«Свобода воли как проблема европейского морального
сознания» [8], де дається детальний опис філософських
концепцій свободи в епоху середньовіччя а також у цьому
зв’язку автор детально аналізує проблему предестинації
в Августина. А також дослідження Н. Герьє «Блаженный
Августин» [3], який розглядає питання про Боже
провидіння в контексті концепції філософії історії.
У зв’язку з цим хотілося б більш детально проана
лізувати та систематизувати ідеї антипелегіанської
полеміки Августина і для початку зробити невеличкий
екскурс в її історію.
В 411 р. на Карфагенському соборі відбувається
осудження ідей Целестія, учня Пелагія, про що
Августин дізнається від свого друга Марцеліна, якому
пише трактати «Про воздаяння та відпущення гріхів»
і «Про дух і букву» як відповідь на нове вчення. А в
413 р. Августин вже сам включається в антипелагіанську
полеміку і проти твору Пелагія «Про природу
(людини)», пише трактат «Про природу і благодать».
В 415 р. Пелагій був викликаний на собор в
Діосполі, де йому запропонували викласти свої погляди.
Розкриваючи їх він анафемує тих, хто заперечує
благодать, і разом з тим ідеалізує свободу волі людини.
На наступний рік відбуваються нові збори в Карфагені
і Мілеві, в яких Августин бере безпосередню участь і
після них пише 3–и листи папі Інокентію І з проханням
засудити пелагіанство як єресь. Своє ж особисте
відношення до пелагіанства він узагальнює в праці «Про
діяння Пелагія».
В травні 418 р. всеафриканський собор засудив
пелагіанство, якому загрожували вже навіть державні
покарання. В цей час Августин стає відомим як
найвищий авторитет з питань пелагіанства, до якого
звертаються різні державні і церковні діячі. В 418 р. він
пише трактат «Про благодать Христову і первородний
гріх проти Пелагія і Целестія». В 419–420 рр. на
прохання комміта Валерія з’являється трактат «Про
шлюб і похоті», а в 420 р. на прохання папи Боніфація
І – «Проти двох послань пелагіан».
На початку 420–х років (ймовірно після смерті
Пелагія) ідейним послідовником вчення став радикаль
ний і талановитий Юліан. На дві книги Августи
нівського трактату «Про шлюб і похоті», він відповів
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4–ма книгами «До Турбонтія». Відповідь Юліана
Августин спростував у великому трактаті «Проти
Юліана». В свою чергу Юліан виступив із ще більшим
контр спростуванням – вісьмома книгами «До Флора».
Відповідь на них – «Проти другої відповіді Юліана»
Августин почав писати в 428 р., але не встиг завершити.
Однак ще раз йому довелося роз’яснювати окремі
моменти
настоятелю
Гадруметського
монастиря
Валентину, для якого в 426–427 р. були написані
2–а трактати: «Про благодать і свобідне рішення» і
«Про докір і благодать». Через 2–а роки Августин
виступив проти так званого напівпелагіанства також
з 2–ма трактатами: «Про призначення святих» та «Про
дар наполегливості». Ці 2–а трактати були одними з
останніх його творів.
Тепер зупинимось більш конкретно на вченні
пелагіан, яке відрізняється своєрідною внутрішньою
системою, цілісністю і послідовністю. Окремі його
положення достатньо логічно виводяться з початкового
твердження.
Вихідним пунктом для Пелагіан була концепція
первородного гріха, згідно з якою перша людина стала
смертною зовсім не тому, що згрішила. Смертність
першопочатково була притаманна людській природі
(на цьому особливо наголошував Целестій), а тому
гріх Адама, його особистий гріх і не переноситься
на нащадків. Людська природа в особі Адама не
зазнала ніякого дефекту. Наступні покоління грішили
не з примусу зіпсутої природи, а за подібністю. Гріх
не народжується з людиною, він може бути лише
особистим рішенням кожного.
У зв’язку з цим, питання про Божу благодать через
яку людина може спастися мало для пелагіан вторинне
значення. В даному понятті Пелагій виділяє 2–і смислові
сфери: первинна благодать та додаткова благодать.
Первинна благодать – дана людині при сотворенні
і розкривається через повноцінну природну здатність
досягати добра своїми силами. Саме тому, вільне рішення
цілком автономне. А автономія волі розкривається в 3–х
основних характеристиках: 1) можливість жити без гріха;
2) воля, яка цього бажає; 3) дія, яка цього досягає. Таким
чином, можливість притаманна людині незалежно від її
бажання, є якістю природи, воля – якістю можливості, а
дія – результат того і іншого.
Додаткова благодать чи допомога благодаті, на думку
Пелагія, може лише підсилювати природну здатність
до добра. Додаткова допомога полягає тому у відкритті
людині закону і вчення, знання яких повністю достатньо
для досягнення праведності. При чому Божественна
допомога ніяким чином не має торкатися автономії волі
і дії.
Бог, даючи заповіді, сам вчить яким чином людина
має жити. Допомагає Він і в тому, що повчання усуває
незнання, щоб людина знала чого їй слід уникати (і в
своїх діях і в своїх прагненнях) і до чого слід прагнути.
Людина, вступивши, завдяки природному свобідному
рішенню, на вказаний шлях і живучи помірковано,
праведно і благочестиво, заслужено досягає праведного
і вічного життя. Отже, очевидним є те, що людина яка
наділена автономією волі, може грішити, а може і не
грішити. Зі сфери свобідного рішення виключається
все, що підвладне природній необхідності. Якщо гріха
неможливо уникнути, то його не можна й розглядати як
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гріх. А оскільки гріха можна уникнути, правдиве життя
є обов’язком.
Целестій задавався питанням про те чи може людина
жити без гріха, чи повинна жити без нього. І доходить
до висновку, що повинна, бо якщо мусить, то може,
а якщо не може, то не мусить. А якщо людина не має
бути без гріха, вона має грішити, тоді це вже не може
бути гріхом. Проте, оскільки це твердження безглузде,
слід визнати, що людина має жити без гріха і тоді
вона повинна те, що може і лише те, що може. Отже,
в людині немає гріха, якщо немає на те її власної волі.
Якщо не визнавати свободи волі, то заповіді без смислу,
і людині нічого не можна приписати. Відповідно Бог не
призначає нічого такого, що було б не в силах людини.
Виконання заповідей приписується людині як
заслуга. Целестій прямо стверджував, що Бог допомагає
людині тому, що передбачає її майбутні заслуги. В силу
цього пелагіани не могли вважати справедливістю те,
що дається на ірраціональних засадах. Якщо дехто
нагороджується чи осуджується не заслужено, то
«обман» не достойний вищої справедливості.
Квінтесенція пелагіанства виражена в 2–х чітких
формулах
Юліана
Екланського,
що
нагадують
лаконічні сентенції римського права: 1. Свобода
рішення, в якій людина незалежна від Бога, полягає в
можливості чинити гріх і стриматись від нього; 2. Вища
справедливість обіймає собою все і дає кожному своє
без обману і поблажливості.
Перш за все пелагіанство відстоює певну автономію
людської волі, виходячи переважно (чи навіть
повністю) з постулатів розуму. У цьому відношенні
дуже помітною є подібність пелагіанської доктрини з
концепцією свободи раннього Августина. Полемізуючи
з Пелагієм, останній відчував, що сперечається
майже з самим собою. Більше того він розумів, що
пелагіани скористались його ранніми творами і не
просто з полемічною метою, а з розрахунку знайти там
підтвердження своїх полемічних думок.
Вже будучи на шляху до навернення, наполовину
християнином, розповідає Аврелій Августин: «Не
знаючи спокою, питав я себе, звідки зло. Боже мій! Як
мучилось переймами народження серце моє, як воно
стогнало! Це – тривога душі, яку не можна вимовити
словами, яку ніхто з людей не міг розділити і зрозуміти,
яку один Бог невидимо сприймав»[2, с. 57–58].
Юліан говорить про те, що якщо всяка
заплямованість і грішність від волі, то немовлята не
можуть мати гріха, оскільки не мають ні розуму ні волі.
Так, погоджується Августин, буває і особистий гріх, але
це зовсім не виключає загальної схильності до гріха,
як родової заплямованості людства. І виною цьому –
первородний гріх. Згрішивши Адам осквернив свою
благу природу і втратив благодать, а особистий гріх,
лише додається до первородного. Саме тому, нехрещені
немовлята які вільні від особистого гріха, тим не менше
осуджуються за родовий гріх.
Однак, запитували пелагіани, якщо проголошена
при хрещенні благодать вивільняє від всіх гріхів, в
тому числі і від первородного, то чому безгрішні батьки
приводять на світ грішних дітей? Тому, відповідає
Августин, що вони смертні діти цього віку. Породжує
зовнішня людина а не внутрішня. Але від плоті може
породитися лише плоть, як дух – лише від Духа. І від
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чесної плоті і від плоті гріховної народжується одна
і та ж грішна плоть. В акті породження, пристрасть
переносить окови гріха на нащадків.
Августин наголошує, що свобода волі зовсім не
усувається благодаттю, яка зцілює «хвору» волю. Але
виникає запитання, чи сама ця воля, внаслідок якої ми
віримо – дар Божий, чи вона витікає з присущого нам
від природи вільного рішення. Заперечувати перше
було б у невідповідності до писання. Але стверджувати
також справа небезпечна, бо різні грішники можуть
знайти собі виправдання в тому, що Бог спеціально з
передбаченим наміром не дав їм цю волю. Питання тоді
відповідно стоїть так: якщо віра тільки дар благодаті,
що ж залежить від волі? Щоб уникнути суперечності,
необхідно зберегти свобідне рішення, ту «середню
силу», яка може або навернути до віри або відхилитися
до невірства. «І я шукав, що є нечестя, і переконався, що
це не субстанція, а підступність волі, яка відвертається
від досконалої субстанції – від Тебе, Боже мій, – до
низьких речей, вона викидає з себе «свої нутрощі» і
тільки зовні надувається» [1, с. 120].
Спасіння, за Августином, не повинне відбирати у
грішників свободи волі, користуючись якою на добре чи
на зле вони одержать справедливий присуд. Добра воля
породжується зверху, в тому розумінні, що прагнення
душі до блага викликається «образами» небесного світу.
Бог таким чином, спонукаючи нас «образами», схиляє
до воління в вірі, бо ніхто не владний над тим, що
приходить йому до розуму, але від його волі залежить
погоджуватись чи ні.
Отже, повірити з допомогою одного лише
свобідного рішення ніхто не може, якщо не буде
спонуки чи покликання, а вже те чи поступати за
покликанням, справа волі. Благодать – справа Божа,
а жити справедливо – наша справа. В цьому роздумі
благодать виступає як додатковий момент, що сприяє
прийняттю рішення. Це пояснення Августина залишає
за волею відому автономію і разом з тим заперечує
невідворотність благодаті. Сказати більше понад це
на захист свободи волі він не відважиться ні в одному
із своїх антипелагіанських трактатів, бо вірить, що
свобідна воля здатна лише до гріха. Ці судження
повністю відповідають теорії невідворотної благодаті в
трактаті «Про різні питання до Симпліціана».
Невпевненість Августина в кінечному вирішенні
даних питань і нечіткість їх формулювань привели
до суперечки між монахами з Гадрументу (на схід від
Тунісу) в 426 р. Монахи поділились на два табори:
одні відстоювали абсолютний характер благодаті і
неосяжність Вищого суду, інші – вільне рішення і
суд за заслугами. Але і ті і інші підкріпляли свою
позицію словами Августина. Безпосереднім приводом
до суперечок був лист Августина до папи Сикста,
який частиною монахів був витлумачений у зовсім
фаталістичному дусі.
Августин відповів настоятелю цього монастиря
Валентину листом в якому закликав монахів пізнавати
і те і інше. Вслід за листом він послав трактат «Про
благодать і свобідне рішення», в якому чітко дає
зрозуміти, що свобідне рішення – річ необхідна, бо без
неї не правильні були б ніякі приписи і передбачення.
Але наголошує, що гріх можна перемогти лише
благодаттю. Відповідно благодать допомагає людині,
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щоб її волі не наказували без причини. Отже ми повинні
з допомогою свобідної волі не робити зла, а лише добро.
Августин стверджує, що Перша людина володіла
повноцінною свободою волі, а першопочаткова
благодать полягала в тому, що вона мала бути доброю,
якщо хотіла, тому в неї була заслуга. В подальшому
саме бажання стало залежати від благодаті, яка звільняє
людину від зла, і без неї вона не здатна ні бажати, ні
любити, ні тим більше творити добро.
В 428 р. виникають нові сумніви – на цей раз
серед монахів Масілії, яких лякали фаталістичні
висновки останніх праць Августина. А погляди самих
монахів полягали в наступному: благодать безумовно
є необхідною, без неї людина не здатна ні на що
крім віри; спасіння залежить від бажання людини;
вибрання праведних відбувається на основі заслуг
віри. Предестинацію в абсолютному сенсі цього слова
массілійці заперечували, оскільки вважали, що під цим
передбачається деяка фатальна необхідність. При цьому
монахи прямо посилалися на «Роз’яснення деяких
положень...» Августина.
Вчення массілійців одержало назву – напівпе
лагіанство. Щоб скасувати всякі підозри Августин
пише трактати – «Про призначення святих» та «Про дар
наполегливості» де вводить термінологічну різницю між
провидінням (providentia) і призначенням (praedestinatio).
Предестинацію Августин розглядає як частковий
випадок провидіння. Провидінням Бог передбачив, те
що мав намір зробити сам, але передбачити Він може й
те, що сам не творить. Сама ж благодать є результатом
призначення. Число вибраних суворо визначене, а
вибрання відбулося до створення світу за рішенням, яке
неможливо осягнути. Сувора необхідність примушує
грішити людину, що не в благодаті, якщо благодать не
надасть їй істинної свободи. Стан «під благодаттю» є
станом неможливості грішити і свідчить про те, що
людина досягла істинної моральної свободи від гріха.
Така свобода можлива при повністю благій волі, здатній
жити лише правильно. Добра воля Божа передує наші
добрій волі. Але абсолютна свобода від гріха можлива
лише в світі іншому. Благодать є завжди благою і сприяє
тому, що людина, яка раніше мала злу волю – набуває
добру. Вона ж сприяє тому, що сама добра воля, яка вже
виникла, укріплюється і робиться настільки сильною,
що може виконати ті Божі вказівки, які забажала.
У зв’язку цим пелагіани запитували: якщо
вибір заснований не на заслугах (якими б вони не
були) то на чому, в такому випадку, він взагалі має
ґрунтуватися? Як можна помислити звинувачення
в гріху, якщо людина засуджується за те, що Бог не
дав їй доброї волі? Августин у відповідь посилається
на неосяжність Вищого суду: воля – Божа таємниця.
Бог схиляє людські серця до добра чи до зла за
неосяжним і незрозумілим рішенням – іноді явним,
іноді таємним, але завжди справедливим. Людині
достатньо вірити, якщо вона не в силах зрозуміти. І
краще напевно взагалі не заглиблюватись у питання,
яке очевидно перевищує можливості розуму. А чому
Бог не перетворив злу волю на добру? Тому що не
хотів, а чому не хотів – це його справа. Таким чином,
визнаючи, що Вища справедливість є такою, що її
неможливо дослідити, Августин бажав зберегти для
неї певну долю осмисленості і не виключати зовсім зі
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сфери раціональної герменевтики. Якщо людина і не
може бути впевненою в істинності своїх тлумачень, то
їй все ж дозволено робити деякі припущення. Оскільки
зрозуміло, що доброю волею ніхто не зобов’язаний собі
самому, то зла воля навпаки допускається заради відомої
лише Богу кінцевої мети. Тому, так зване зло, яке
належним чином впорядковане і розміщене на своєму
місці, сильніше відтворює добро.
Як бачимо, у підсумку Августин не стримується
від того, щоб поширити естетичну теодицею і на
моральне зло. Він включає волю в порядок божественної
причинності. Бог знає все, перш ніж воно має статися,
і ми вершимо все по своїй волі (те, що ми відчуваємо і
визнаємо як дії з нашої сторони на добровільній основі).
Отже, на початку своєї творчості Августин навчав,
що Бог хоче всіх спасти, а що не всі спасаються то
в тому винна людська воля: «І я доклав усіх зусиль,
щоб зрозуміти науку, яку я чув і яка провіщала, що
вільний вибір нашої волі є причиною наших учинків,
а справедливість суду Твого – причиною наших
страждань» [1, с. 106]. Опісля він змінив свій погляд і
до пояснення цього питання взявся підходити з боку
всемогучої Божої волі, стверджуючи, що Бог не хоче
щоб всі спасалися, але тільки декотрі – вибрані. Вибрані
допускаються до кінечного спасіння виключно через
успішну ласку, якій людська воля не може противитись.
Залишені ідуть на осудження, бо вони такої ласки не
одержують. Це не суперечить божій справедливості, бо
жодна людина не має права на ласку. Через освячуючу
ласку, яка заключає в собі природні чесноти і дари,
людина освячується, оновлюється і набирає в собі знову
втрачений образ Бога. Завдяки їй природна свобода
переходить в праведну свободу.
В даному підсумку хотілося б зазначити, що
Августин ніколи не прагнув виключати поняття свободи
зі своєї системи. Тому логіка замислу поставила перед
ним нерозв’язне завдання – поєднати в раціональних
рамках свободу і благодать, тобто показати як можлива
свобода волі при тому, що людина позбавлена
можливості її втілити. Напевне Августин розумів, що
зберегти автономію волі, з однієї сторони, і благодать
в її абсолютному значенні, – з іншої, завдання, що
рішуче не може бути виконане в рамках раціонального.
Своє завдання він бачив у формуванні і розв’язанні
питання, що трактує Божу волю і рішення благодаті. А
це питання на стільки складне для розгляду, що захист
свободи волі на перший погляд заперечує Божественну
благодать, а коли навпаки утверджується благодать,
можна припустити, що утискається свобідне рішення.
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Reconciliation of free will and predestination
as the basis of antipelagians controversy Augustine
The article deals with timeless questions about human free will, salvation, the
meaning of life and their relationship with responsibility, divine grace, Providence,
and predestination, which occupy an important place among a large number of
problems which are solved by mankind during many centuries of their history and are
trying to solve in the framework of the religious philosophy of Augustine of Hippo. In
particular, he analyzes the question of the origin of evil and responsibility for it, about
sin and repentance, about the specifics of God’s plan concerning man. The Answer to
them involves, or rationalistic interpretation, with an emphasis on the autonomy of the
human will and the unconditional liability for the actions of (this opinion is supported
Pelagius) or fideistic ideas about the imperfection of human reason in matters of
faith and complete trust in divine grace and will of God (this belief of Augustine in
antipelagians controversy).
Keywords: predestination, free will, Providence, divine grace, responsibility,
salvation.
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Натуралістично–психологічна парадигма
тлумачення Рігведи
Д. Овсянико–Куликовським
Звернено увагу на один з найменш досліджених аспектів творчості
Д. Овсянико–Куликовського як у вітчизняному, так і зарубіжному
інтелектуальному дискурсі – ведологію. Теоретичні узагальнення ведології стали,
по–перше, своєрідним емпіричним ґрунтом становлення лінгвофілософської
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проблематики, по–друге, відкрили можливість для переосмислення особливостей
духовного розвитку людства на ранніх стадіях соціокультурного розвитку,
по–третє, сформували теоретичне тло спростування європоцентристських
тенденцій інтелектуального дискурсу ХІХ ст.
Головна увага приділяється вивченню особливостей тлумачення
Рігведи Д. Овсянико–Куликовським та виявленню місця лінгвофілософської
проблематики в цій діяльності. Теоретичним тлом розвитку натуралістично–
психологічної парадигми тлумачення текстів Рігведи Д. Овсянико–Куликовським
стала ідея В. фон Гумбальдта про те, що мова є функцією душі. Тлумачення
текстів Рігведи у творчості Д. Овсянико–Куликовського відбувалося в
контексті позитивістського еволюціонізму, проте мислитель так і не зміг
повністю дистанціюватися від натуралістичної її інтерпретації.
Ключові слова: лінгвофілософія, ведологія, мова, світогляд, натуралізм.

Становлення світогляду Д. Овсянико–Куликовського
відбувалося в контексті провідних європейських та
вітчизняних філософських інтенції ХІХ ст., його
зацікавлення санскритом та індійським світоглядом
видається цілком очевидним. Як відомо, бурхливий
розвиток мовознавчих досліджень на зламі ХVІІІ –
ХІХ ст. був, з одного боку, обумовлений розвитком
порівняльного мовознавства, яке зосереджувало свою
увагу на компаративному аналізі санскриту та індо
європейських мов. Ця традиція була започаткована
Ф. Шлегелем, лінгвофілософські ідеї та мовознавчі
розвідки якого, без сумніву, мали значний вплив на
становлення світогляду Д. Овсянико–Куликовського.
Криза позитивізму, яка спостерігається наприкінці
ХІХст. обумовила формування принципово нових
підходів до вивчення, з одного боку, історичної
дійсності, а з іншого – історичних тестів. Зародження
нових тенденцій в історичній науці, й, зокрема,
ведології прийнято пов’язувати зі здобутками світської
науки, і в цьому відношенні формування нових
методів інтерпретації Рігведи, безсумнівно, належить
Д. Овянико–Куликовському. Однак, якщо бути більш
точними і науково виваженими, то варто визнати,
що в російському світогляді ХІХ ст. ця тенденція
почала зароджуватися в християнській філософії, а її
становлення варто пов’язувати з науковими дослід
женнями арх. Хрисанфа. Він першим усвідомив необхід
ність поділу язичницького натуралізму на об’єктивний
і суб’єктивний. Згодом, абсолютно самостійно цю
необхідність обґрунтує Д. Овсянико–Куликовський у
численних працях присвячених ведійській міфології.
Спадщина Д. Овсянико–Куликовського з питань
герменевтики тексту Рігведи досить поважна. Вчений
у своїх ведологічних дослідженнях зачіпає проблеми
хронології ведичної епохи і текстів Рігведи, особливості
соціокультурного життя аріїв та теорії завоювання Індії,
загальної класифікації згаданих у цій духовній пам’ятці
божеств тощо. Чільну увагу приділяє вчений культу
Агні, Індри, Адіт’їв та Соми.
Д. Овсянико–Куликовський, на противагу своїм
попередникам не побоїться окреслити хронологічні
рамки того явища, яке він називає ведаїзмом, і яке
стало об’єктом його власних досліджень. Зважаючи
на суперечності, які зустрічаються в роботах вченого,
ми акцентуємо увагу лише на загальних тенденція
вирішення даного питання вченим і зазначимо, що
хронологічні рамки ведаїзму сягають приблизно
1500–800 рр. до н.е. Щоправда у роботах вченого
зустрічаються і більш вузькі його рамки, наприклад,
1000–800 рр. до н.е. [2, с. 91].
Вивчаючи стародавньо–індійський період релігії
і міфології індійців (ведаїзм), Д. Овсянико–Куликов
ського цікавили питання, пов’язані з розвитком
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індоєвропейських мов і санскриту, також як і питання
щодо релігійного вірування, культу та міфології.
Д. Овсянико–Куликовський намагався проаналізувати
старовинні гімни Рігведи, що відносились до бога Соми,
із соціально–психологічної точки зору, вважаючи, що
мова є найкращим відображенням первинного мислення
та свідомості. У його магістерській дисертації (яку
він успішно захистив і став магістром порівняльного
мовознавства й санскриту) була здійснена спроба прос
тежити за допомогою мовознавства зв’язок (еволюцію)
між «культом» мови (співу), п’янливого напою та вогню
на ранніх ступенях розвитку суспільства. «Вакхічні
культи» ‒ це культ Діоніса у греків, Наота – у іранців
та Сома у індійців. Сома у стародавніх індійців
вшановувався не тільки як Бог. Таку назву мав і п’янкий
напій, який виливався під час жертвопринесення. Тоді
зрозумілим стає зв’язок між Сома – п’янким напоєм та
співом, що супроводжував ритуали.
Теоретичним тлом формування натуралістично–
психологічної парадигми у творчій спадщині Д. Овся
нико–Куликовського стала робота В. Гумбольдта
«Про відмінність будови людських мов і її вплив на
духовний розвиток людства» [6]. В цій праці німецький
мислитель одним із перших висловив думку про те, що
мова – це не якась «річ», щось зовнішнє та об’єктивне
у відношенні до людини. Мова – це завжди функція
людської душі. Цією думкою, мислитель започаткував,
з одного боку, дослідження мови як явища суто
психічного, а з іншого – думку про лінгвістику як
психологічну науку. Не менший вплив на становлення
психологічної концепції Д. Овсянико–Куликовського
мала й думка про тісний взаємозв’язок мови та
мистецтва.
Беручи за теоретичну основу думку про важливу
роль психологічного чинника розвитку людства та
культури, Д. Овсянико–Куликовський акцентує увагу
на тому, що провідна роль в сукупності цих психічних
факторів належить екстазу. «Історія танців, історії
співу, музики і поезії, різні сторони релігійного життя
людства, і, нарешті, сукупність явищ, пов’язаних з
вживанням п’янких напоїв і наркотичних засобів… все
це разом узяте зводиться, в своїй психологічній основі,
до історії культурно–психічного фактору, що називається
екстазом» [4, с.4].
Розглядаючи екстаз як головний психологічний
фактор розвитку людства Д. Овсянико–Куликовський,
розвиваючи думки В. фон Гумбольдта та О. Потебні
доводить, що мова, яка у давніх суспільствах тісно
пов’язана з поезією та музикою, має психологічні
елементи
екстазу,
який
породжується
ритмом.
«Звертаючись до мови, – зазначає Д. Овсянико–
Куликовський, – ми бачимо, що їй притаманний
ритмічний початок, який постає як невід’ємна її
складова, її душа» [4, с. 5]. Разом з тим, вчений визнає,
що мова у свідомості давніх аріїв мала надзвичайно
важливе значення – вона поєднувала людей між собою,
забезпечувала космічну єдність людей і богів.
Зроблені нами попередні зауваження дають всі
підстави стверджувати, що розвиток психологічної
теорії тлумачення Рігведи Д. Овсянико–Куликовським
відбувався, з одного боку, на теоретичному тлі
робіт його ідейних попередників (зокрема, В. фон
Гумбольдта), а з іншого – в тісному взаємозв’язку з
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тлумаченням вченим двох ведійських культів – Соми
і Мови–Вач крізь призму екстазу. Запозичений у
О. Потебні методологічний підхід, яскраво виявляє
взаємообумовленість
психічних
та
фізіологічних
процесів та дає можливість пояснити місце мови в світо
глядних уявленнях давніх аріїв.
Намагаючись обґрунтувати психологічну парадигму
тлумачення Рігведи, Д. Освянико–Куликовським все ж
залишається у ідейному полі натуралістичної парадигми.
Ця тенденція у творчій спадщині мислителя, на наш
погляд, обумовлена його неспроможністю побачити
символічний зміст Рігведи, зокрема, богині Вач.
Ймовірніше за все, саме неспроможність зрозу
міти символічний зміст Рігведи, з одного боку, та
опосередкований характер вияву Вачу Рігведі, з
іншого – змушує Д. Овсянико–Куликовського розглядати
Мову – Вач у тісному взаємозв’язку з Сомою, які,
за твердженням дослідника, спочатку мають суто
космологічну природу і виявляються аналогічно Агні у
вигляді дощу. «Хмари розглядалися як небесні скали, від
зіткнення яких породжувався вогонь блискавок – apam–
napat (син води). Пролиття небесного Соми, так само як
і приготування земного, супроводжувалося мовою: це
небесне дієслово, яке чутне в гуркоті грому» [1, с.219].
Таким чином, Мова–Вач аналогічно до Соми та Агні,
за твердженням Д. Овсянико–Куликовського мала свій
космічний вияв, при чому виявлялася вона не тільки
в грозовому, але й дощовому уявленні. Адже, мова,
зазначає мислитель завжди розглядалася як щось рідке,
плинне, таке що ллється – образ, що витікає з ритмічної
природи мови. При чому, зазначає Д. Овсянико–
Куликовський, індоарійська традиція тлумачення мови
яскраво проявляється в багатьох мовах, в тому числі
й нашій [мова йде про російську мову]. «Ми дотепер
говоримо: мова ллється, пісні течуть, плавна мова тощо»
[1, с. 219].
Особливого значення, зазначає Д. Овсянико–Кули
ковський Мова–Вач набуває у гімнах присвячених
Сомі, тут ці два божественні початки розглядаються
у діалектичній єдності, з одного боку, Мова породжує
Сому, а з іншого – «Сома рушає мовою як гребець
човном» або ж «Сома сколихнув хвилю Мови, – гімни,
як ріку» [1, с. 218]. В результаті ж Сома і Мова разом
виявляються у вигляді дощу, і в цьому контексті Мова
розглядається як волога небесна.
Однак, зазначає Д. Овсянико–Куликовський, мова
не тільки ллється, вона не тільки тече, але й запалює
та світить, мова аналогічно Сомі та Агні приводить в
екстаз (brahman). Саме в цих психічних станах екстазу,
що зумовлювався, з одного боку, співом гімнів, а з
іншого – вживанням п’янких наркотичних напоїв,
ведійській релігійній свідомості, відкривається світло
тієї божественно–містичної сутності світу світових
процесів, приєднання до яких (через той же екстаз),
дає всьому світу силу життя і робить богів і людей
безсмертними. Саме стан екстазу породжував уявлення
про те, що існує інше, вічне, божественне життя чи,
якщо бути більш точними, безсмертя. Тобто, екстаз
є тим психологічним фактором, який формує основу
релігійного досвіду.
Обґрунтування космологічної концепції Мови,
давало
Д.
Овсянико–Куликовському
можливість
пояснити власну психологічну парадигму інтерпретації
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гімнів Рігведи. Український дослідник доводить, що
індоарії користуючись аналогіями вбачали в Мові ту ж
саму божественну природу, що мали Агні та Сома: мова
«вселяється в людей, ховається в людях, як невидима,
невідчутна, і раптом виявляється, як щось, що звучить,
співає, на крилах ритму перелітаючи від людини до
людини» [1, с. 215]. Іншими словами, Мова–Вач у
гімнах Рігведи, на думку Д. Овсянико–Куликовського,
постає як щось «об’єктивне, незалежне від людини,
що молиться; це аж ніяк не проста функція людської
душі, це – як би самостійні і до того ж обдаровані
надприродною силою істоти... це «богині мови»...
«молитви» і гімни об’єктивувалися і обожнювалися»
[5, с. 673].
Говорячи про об’єктивацію та обожнення Мови–Вач
у Рігведі, Д. Овсянико–Куликовський все ж визнає, що
персоніфікованою богинею вона стає тільки в пізніх
гімнах. «Образ Мови, як верховної богині і цариці богів,
має розглядатися як кінцевий результат думки, яка в ході
віків розробляла космічну і також культову ідею Мови»
[1, с. 223]. На ранніх же стадіях розвитку індоарійського
мислення мова розглядалася, насамперед, як своєрідний
стихійний початок, який пронизує всі сфери буття – світ
богів і світ людини поєднуючи їх між собою.
Припущення
Д.
Овсяника–Куликовського
щодо космологічного значення Мови далеко не
безпідставне, оскільки Мова поряд з Агні та Сомою
є вічною, вона «єдина в своїй сутності, проявляється
у всій багатоманітності мов, молитов, гімнів тощо,
знаходиться в один і той же час і в устах людей, і в
громах, і в світлових явищах» [1, с. 223–224]. Завдяки
всепроникності, Мова, аналогічно Агні, пов’язує між
собою два світи – світ богів і світ людини, «вона, –
пише Д. Овсянико–Куликовський, – є посередником між
богами і людиною, як вісниця богів і людей вона тим
самим передбачала роль священного вогню. Як джерело
екстазу вона передувала п’янкомо напою: культ мови, –
зауважує Д.Овсянико–Куликовський,– був першим
«вакхічним культом»» [1, с. 215].
Як бачимо, Д. Овсянико–Куликовський, розглядаючи
процес обожнення мови, з одного боку, підкреслює
її психологічне значення, а з іншого – не виходить
за рамки позитивістських методологічних настанов.
Вчений приділяє детальну увагу процесу обожнення
мови, показуючи еволюцію давньоарійського мислення–
від натуралізму до психологізму. У його концепції
тлумачення Рігведи яскраво проглядається думка про
те, що спочатку мова має суто космологічний вияв,
згодом ця космологічна стихія обожнюються і, врешті,
персоніфікується.
Аналізуючи тексти Рігведи Д. Овсянико–Куликовсь
кий підкреслює тісний взаємозв’язок між цими
двома сферами, космосом і культом, між цими двома
порядками, аналогічними і співвідносними, пов’язаними
споконвіку таємничим зв’язком. «Якщо культ залежить
від космосу (бо від нього отримує свій «матеріал»), то
космос, в свою чергу, – за твердженням мислителя, –
знаходиться в прямій залежності від культу, бо в
таїнстві останнього цей матеріал так сконцентрований
і організований, що стає могутньою силою, магічно
впливає на весь світ. Ця сила, – підкреслює Д. Овся
нико–Куликовський, – перебуває в руках людей, – і люди
управляють космосом «уздою культу» [1, с. 205].
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Тісний взаємозв’язок між космосом і культом у
Рігведі, за твердженням Д. Овсянико–Куликовського,
позначається словом Rtam – «це щось організоване і
пущене в хід як своєрідний механізм» [1, с. 206]. При
чому, у відношенні до культу, Rtam означає строгий
порядок дії під час здійснення жертвопринесення –
«струнка система священнодійства і співу встановлена
одвіку і, якої непорушно дотримуються у всіх своїх
частинах подробицях» [1, с. 207]. Фактично, саме
Rtam культу є тим чинником, який, за твердженням
американського антрополога Р. Раппапорта, формує
почуття нумінозного. На думку Р. Раппапорта, під час
Rtam культу (ритуалу) «значення стає станом буття.
Воно тепер не преференціальне, а виступає станом
суб’єктів, які більше не відрізняються від того, що
значимо для них. Може виникнути безпосереднє,
незаперечне почуття єдності з іншими або навіть з
космосом в цілому, коли те, що значимо, і ті, для кого
воно значимо, стають одним» [7,с. 393].
Стан в якому перебуває людина під час
жертвопринесення (ритуалу) – екстаз (Д. Овсянико–
Куликовський), на думку Р. Раппапорта, не можна
пояснити, його не можна висловити, його можна тільки
пережити в процесі самого жертвопринесення. Цей
стан – комунітас, за твердженням американського
мислителя, постає своєрідним результатом єдності
священного (продукт мови) і нумінозного (продукт
емоцій), яка формується в ході літургійного порядку
(Rtam культу – Д. Овсянико–Куликовський).
Психологічне значення мови Д. Овсянико–
Куликовський виводить зі специфіки інтерпретації
взаємозв’язку (Rtam) культу з космосом, на основі
якого формується почуття нумінозного, психічним
виявом якого на ранніх стадіях суспільного розвитку є
екстаз. Останній породжується культовою (молитви та
дії) діяльністю людини, що дає всі підстави вважати,
що саме людина та її мова, яка на рівні культу постає
у вигляді молитви, з одного боку, виступає запорукою
існування богів та всесвіту, а з іншого – є засобом
керування богами (природними явищами).
Д.
Овсянико–Куликовський
доводить
тісний
взаємозв’язок між культом і космосом, які керуються
єдиним законом Rtam. Культ, з одного боку, виступає
своєрідним відображенням космічного Rtam, а з
іншого – є великим знанням в руках людини, яка
отримала здатність керувати космічними процесами.
При чому, людина здатна керувати богами (природними
явищами), однак вона не здатна змінити сам Rtam.
Відтворюючи специфіку космологічних уявлень
індоаріїв, Д. Овсянико–Куликовський все ж не доводить
до логічного завершення іманентно присутню в його
творах ідею про креативну роль Мови–Вач, молитви, яка
у Рігведі розглядалася як творець Всесвіту. Ймовірніше
за все, такий підхід був обумовлений, з одного боку,
розмитістю космологічної концепції Рігведи, а з
іншого – тим, що творці у Рігведі не керуються ніякими
задуманими планами, а діють як ремісники.
Взаємозв’язок самосвідомості та мови, який лише
іманентно присутній у запропонованій Д. Овсянико–
Куликовським інтерпретації Рігведи не дає достатнього
пояснення того, яким же чином молитви, гімни
породжують буття (в тому числі і буття богів).
Власне, в цьому контексті, на наш погляд, виявляється
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слабкість пояснювальної здатності запропонованої
Д. Овсянико–Куликовським концепції інтерпретації
Рігведи. Мислитель йдучи в ногу з гімнами самого
твору, повністю залишає поза своєю увагою, специфіку
народження буття та богів. В цій концепції ще немає
того чіткого розуміння значення свідомості і слова,
яке іманентно присутнє було вже у творах його
попередників (В. фон Гумбольдта та О. Потебні), які
говорили про внутрішню форму слова, що, виявляє
у поетичній творчості повноту чуттєвого образу
переданого мовою, і ще більше у концепції сучасної
дослідниці Рігведи Т. Єлізаренкової.
Запропоноване
Т.
Єлізаренковою
пояснення
онтологічного значення мови, дає можливість зрозуміти
креативну функцію мови. Остання, у запропонованій
Д. Овсянико–Куликовським інтерпретації Рігведи тісно
пов’язана з внутрішнім розвитком свідомості, полягає
перш за все у «покладанні імен», які забезпечують
існування космосу у його єдності. При чому, у
творчій спадщині українського мислителя, яскраво
проглядається подвійне значення мови, яка з одного
боку, виступає стихійним (повітряним) початком, який
іманентно присутній у природних явищах, виявляється
через розвиток свідомості людини як мова людська,
слова якої формують космос – макрокосм і мікрокосм,
єдність яких усвідомлюється лише через Rtam, якому
підкоряються і боги і люди.
Показово, що Д. Овсянико–Куликовський підій
шовши досить близько до виявлення двох паралельних
змістів Рігведи – містичного та профанного (натура
лістичного), все ж не може позбутися багажу
сучасної йому науки, і знову ж таки повертається
до натуралістичного тлумачення Соми. Такий підхід
звичайно обумовлений тим, що мислитель знаходиться
під сильним впливом ідей своєї епохи – в цей час
саме слово «містичне» є майже лайливим. Він «знає,
наскільки можна довіряти свідченням туманних,
містичних місць, які відрізняються риторичною
штучністю і багаті. У них все, так би мовити, складено;
в них немає... простоти і наївності… у вигляді
якоїсь хитромудрої антитези чи іншої хитрої думки
зіставляються і переплутуються різні концепції і образи,
хоча й належать одному і тому ж божеству, але не
узгоджуються між собою – бо виникли в різний час і
належать різним фазисам у розвитку його концепції»
[3, с. 24].
Виходячи з аналізу праць Д. Овсянико–Кули
ковського можемо зробити висновок, що Сома у гімнах
Рігведи – це персоніфікований екстаз, якого досягає
людина або ж в результаті співу, або ж в результаті
вживання п’янкого напою.
Отже, теоретичним тлом розвитку натуралістично–
психологічної парадигми тлумачення текстів Рігведи
Д. Овсянико–Куликовським стала ідея В. фон
Гумбальдта про те, що мова є функцією душі.
Реалізація цієї ідеї під час тлумачення текстів Рігведи
здійснюється у тісному взаємозв’язку з тлумаченням
двох давньоарійських культів – Мови–Вач та Соми крізь
призму екстазу. Останній є тим психологічним фактор,
який породжує релігійне почуття. Зважаючи на те, що
формування нових теоретико–методологічних засновків
тлумачення текстів Рігведи у творчості Д. Овсянико–
Куликовського відбувалося в контексті позитивістського
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еволюціонізму, він так і не зміг повністю дистан
ціюватися від натуралістичної її інтерпретації, зали
шивши мову суто повітряною стихією.
У ході наукової дискусії з представником нату
ралістичної парадигми інтерпретації рігведійських
гімнів В. Міллером, Д. Овсянико–Куликовський довів
правоту розробленого ним психологічного розуміння
Соми. Однак, після цього дослідник відмовився від
подальшої розробки психологічної парадигми і пішов
на поступки прихильникам натуралістичних уявлень,
інтерпретуючи Сому як статевий екстаз тим самим
значно примітивізуючи зміст Рігведи.
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Naturalistic and psychological paradigm of the Rigveda’s
interpretation by D. Ovsyaniko–Kulikovskyi
Attention is referred to one of the least studied aspects of D. Ovsyaniko–
Kulikovskyi’s work in native and foreign intellectual discourses – Vedas.
Theoretical generalization of Vedas were, first, a kind of empirical base
formationlinguophilosophical issues, second, opened an opportunity for rethinking
features of spiritual development of mankind in the early stages of its social and
cultural development, third, formed the theoretical background of disproving
intellectual discourse trends of Europocentrismin the nineteenth century.
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The main attention is paid tolearning features interpretations of Rigveda by
D.Ovsyaniko–Kulikovskyi and identifying the place of linguophilosophical problems
in this activity. The theoretical background of naturalistic and psychological paradigm
interpretation of the Rigveda’s texts by D. Ovsyaniko–Kulikovskyi was the idea of
W. von Humbоldt that language is a function of the soul. Interpretation of Rigveda in
D. Ovsyaniko–Kulikovskyi’s works occurred in the context of positivistic evolutionism,
but a thinker could not completely distance itself from its naturalistic interpretation.
Keywords: linguophilosophy, the Vedas, language, worldview, naturalism.
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Британський та американський напрями
Cultural Studies: компаративний аналіз
Висвітлюються ключові засади Cultural Studies, яка виникла у
Великобританії та набула популярності серед американських дослідників
культури. Наскрізною думкою статті є розрізнення культурології як науки, що
вивчає смислові аспекти культури і Cultural Studies як конкретної методології
вивчення феноменів популярної культури. Автори розглядають концепції низки
дослідників, що сприяє з’ясуванню різниці між англійським і американським
варіантом зазначеної методології.
Ключові слова: Cultural Studies, популярна культура, культурологія,
культурні практики.

Поняття «культура» має тривалу історію і стало
близьким для низки дисциплін (етнографія, антро
пологія, соціологія, історія та ін.), що уможливило
різні варіанти інтерпретації для застосування в різних
наукових галузях. Тому у ХХ ст. виникла потреба у
формуванні окремої науки про культуру і її сутність.
У Сполучених Штатах Америки такою дисципліною
стала Culturology, у Великобританії – Cultural
Studies, у Східній Європі, в тому числі і в Україні, –
культурологія. Актуальність статті обумовлена фактом,
що ці моделі вивчення культури є широко відомими, але
все ж таки остаточно нез’ясованим залишається питання
їхньої дотичності чи можна їх розуміти так само як
культурологію у вітчизняному варіанті.
Метою нашої статті є аналіз особливостей
британської і американської напрямів вивчення куль
тури, ідеї яких нині набувають популярності серед
українських дослідників, з’ясування різниці між цими
двома напрямами і розгляд українського контексту.
Великий внесок в організаційне оформлення науки
про культуру в США зробив професор Мічиганського
університету Леслі Уайт (1990–1975). Американський
антрополог, прихильник теорії культурної еволюції,
соціокультурної еволюції, і особливо неоеволюціонізму,
і за його роль у створенні відділу антропології
в Університеті штату Мічиган, був президентом
Американської антропологічної асоціації (1964). Саме
його праці «Наука про культуру» (1949), «Еволюція
культури» (1959) і «Поняття культури» (1973) визначили
майбутнє культурології як наукової дисципліни.
Культура для Леслі Уайта – це клас предметів і
явищ, що мають символічне значення. Насамперед, це
символічна система, що складається з трьох підсистем:
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технологічної, соціальної та ідеологічної. Головною
функцією культури є забезпечення людському виду
безпеки і комфортного існування, не заперечуючи
того, що такі катаклізми як війни, епідемії і екологічна
криза теж породжуються і є наслідками її існування.
Тим не менш, Леслі Уайт зазначав, що «саме культура
є визначальним чинником людського буття: не природа
людини створює культуру, а, навпаки, культура накладає
печатку на певний вид приматів» [11, с. 155].
Необхідність виділення культурології в якості
наукової дисципліни Леслі Уайт обґрунтовував, спи
раючись на дослідницький інтерес, необхідністю
розробки авторської концепції символічної поведінки.
Поняття «культурологія» використовувалось для опису
культури особливим понятійним апаратом, без звер
нення до доробків психології, розвинувши тим самим
традицію Е. Дюркгейма («соціальні факти») і А. Кре
бера («суперорганічне») [5].
Підкреслимо, що наукове упровадження культу
рології у всіх відомих нині варіантах розпочиналося
саме в освітній галузі. Заслугою Леслі Уайта є те, що
він почав розвивати теоретичну дисципліну «куль
турологія», яка мала би виробляти теоретико–методо
логічну базу для антропології. У 1931 році відбулася
перша апробація експериментального курсу під назвою
«Культурологія» у Мічиганському університеті, який
читав Леслі Уайт. Це й вважається датою створення
культурології, що визнається і вітчизняними дослід
никами. Звертаємо увагу, що мова йде саме про Cultu
rology, яка принципово відрізняється від Cultural Studies.
Cultural Studies («Культурні дослідження» або
«культурна критика») – поняття, яке часто помилково
перекладається як культурологія. Насправді Cultural
Studiesє більш прикладним і локальним напрямом
вивчення культури, а точніше – це конкретна мето
дологія. Спочатку вона виникла як продовження
і коригування марксистської критики і «нового
історизму», але у 1960–і роки у Великобританії вона
виокремилась в самостійну міждисциплінарну галузь
досліджень. Звідси і акцент на соціо–політичних
аспектах культури та активні спроби сформулювати
«дискурс нижчих класів», які є характерними для
«культурної критики», що оперує в контексті низки
расових, гендерних, соціоекономічних, сексуальних
та інших аспектах. Як методологія аналізу вона сфор
мувалася на усвідомленні важливості повсякденної
культури і пов’язана з Центром сучасних культурних
досліджень при Бірмінгемському університеті (The
Centre for Contemporary Cultural Studies).
Період появи Бірмінгемського Центру дещо випе
реджає, але концептуально співзвучний вступом
суспільства в постіндустріальний період, де актуа
лізується ідея конвергенції елітарної і масової культур.
Завдяки увазі постмодернізму, який набуває розвитку
в цей час, до культури повсякденності сформувався
новий об’єкт наукового аналізу – популярна культура.
Для вивчення нового типу культури потрібна була нова
методологія, яка сприяла б вивченню простору культури
не як біполярного, а як цілісного, складного, естетико–
культурного неподільного континууму і нею стала
парадигма Cultural Studies [9,с. 228].
Феномен культури для Cultural Studiesне є чимось
нейтральним. Він продукує і репродукує політичні та
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соціальні ідентичності, які можуть в певній ситуації
конвертуватися в прямий політичний конфлікт.
Влучними з цього приводу є слова ТерріІглтона (учня
Реймонда Вільямса, класика британського напряму):
«У Боснії або в Белфасті культура – це не тільки те,
що ви вставляєте в магнітофон, але ще і те, за що ви
вб’єте»[11]. Для дослідників цього напряму культура є
не стільки способом утримання структурованою владою
стабільності, скільки встановлює межі ймовірних
конфліктів, у зв’язку з тим, що культурна ідентичність
відокремлює себе від інших ідентичностей.
Використовуючи новітні методи викладання та
способу ведення наукових досліджень, а також часто
сприймаючи політизовану взаємодію з суб’єктами,
Бірмінгемський центр став першою науковою уста
новою, що почав досліджувати феномен популярної
культури.
Теоретичним підґрунтям британського напряму
стали наукові підходи, сформовані в рамках культурної
антропології, досліджень мас–медіа, проблем афро–
американського населення, жіночого руху. У центрі її
уваги знаходяться проблеми соціальної ідентичності в
індустріальному суспільстві – ідентичності національ
ної, расової, етнічної, культурної. Методологія Cultural
Studies ґрунтується на уявленні про те, що сучасний
світ – це тотальна множинність – класова, расова,
етнічна, культурна (принцип «мультикультуралізму» –
«multiculturalism»), яка потребує детального і всебіч
ного вивчення. Тому цей напрям актуалізував в
якості предметів дослідження нові сучасні феномени
(наприклад, телебачення, поп–музика, комікси, торго
вельні центри та ін.).
Новизна Cultural Studies полягала в розширенні
поняття культури, яке раніше обмежувалося здебільшого
мистецтвом у вигляді найкращих зразків та досягнень
людства, представлених у музеях та галереях. Для
Cultural Studies культура – одна з форм соціальної
практики, повсякденність, спосіб життя. Культура – це
те, чим просякнуті всі соціальні практики в суспільстві,
вона є їхнім комунікативним ядром.
Cultural Studies зосереджуються довкола питання
динаміки сучасної культури, її історичним корінням та
розбіжностями. Дослідники, які працювали в цьому
напрямі вивчали як практична культура взаємодії з
соціальними явищами як ідеологією класових структур,
національних утворень, сексуальної орієнтації, статі
та етнічної приналежності. Одним із найважливіших
чинників в тому, що культурні погляди не стабільні і
обмежені, а постійно мінливі набори процесів.
Серед українських дослідників є думка, що у
Британії «культурні студії» виникають як дослідження
масової та популярної культури, проте якраз британські
так–би–мовити культурологи прагнули реконструювати
субкультурну «іншість» англійських пролетарів, яка
опирається маскультурній уніфікації [4].
Реймонд Вільямс – один із засновників британської
школи відзначав: «Ми все ще продовжуємо дивитися
на культуру очима істориків XVIII століття, що зазнали
приховане або явне презирство до всіх інших видів
діяльності, за винятком інтелектуальних. Традиційні
визначення культури втілюють аристократичне розу
міння культури, згідно з яким культура незмінно
асоціювалася з філософією, мистецтвом, літературою,
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наукою – тими сферами діяльності, де головну роль
грали представники панівного класу» [1]. В контексті
цієї стратегії пролетарська культура не вписується в
поняття культури (як культури високої), оскільки вона
не репродукується і не культивує вищезазначені види
діяльності; не вписується в цей канон і популярна
культура. Не випадково Вільямс з однодумцями почав з
того, що відмовився від низки стереотипів, наприклад,
поділ мистецтва на високе і низьке, технологію і
культуру, від опозиції інтелектуала і маси, культури і
політики.
В есе «Культура є простою» Вільямс цитує принцип
Маркса: «Культура зрештою має розумітися з огляду
на систему виробництва», – і доповнює: «Культура –
це спосіб життя, а мистецтво є частиною соціальної
організації, на яку безпосередньо впливають економічні
зміни» [6, c.35]. Вільямс визначає культуру як спосіб
життя.
Варто відзначити характеристики британського
напряму, який виділив дослідник Зіауддін Cардар [15]:
1. Cultural Studiesє вивченням їх предмета в умовах
культурної практики і їх ставлення до влади. Наприклад,
дослідження субкультури розглядатимуть соціальні
практики молоді, як вони співвідносяться з пануючими
класами.
2. Вони мають на меті розуміння культури в усіх
її складних формах і аналізу соціально–політичного
контексту в якому культура проявляється.
3. Cultural Studiesє одночасно об’єктом дослідження і
ціллю політичної критики і дії.
4. Вони намагаються виявити і погодити поділ
знання, щоб подолати розкол між мовчазним культурним
знанням і об’єктивними (універсальними) формами
пізнання.
5. Cultural Studiesмають прихильність до сучасного
суспільства і до радикальної лінії політичних дій.
Cultural Studies фактично мають міждисциплінарний
характер. Проте В. А. Куренной підкреслює, що вони
не просто вирізняються міждисциплінарністю, а й
рефлексивно відкидають ідею академічної дисцип
лінарності. Основою для цього є переконання, що
остання нав’язується системою академічної організації,
яка також знаходиться під політичною підозрою і не
може виробляти релевантного соціокультурного знання.
Тому традиція «Культурних досліджень» сприйняла
критику академічного знання як приватної форми
дисциплінарно–владних стосунків (П. Бурдьє, М. Фуко).
Культурні процеси, на думку представника бри
танської школи Р.Джонсона, не відповідають контурам
академічного знання: «Жодна академічна дисципліна
не здатна охопити всю складність (чи серйозність)
такого вивчення. Культурні дослідження мають бути
міждисциплінарними (а іноді антидисциплінарними)
за своїм підходом. Наприклад, мені тепер важко
вважати себе істориком, хоча в деяких контекстах
грубим описом може слугувати «історик сучасності».
Проте деякі якості історика здаються корисними для
культурних досліджень, наприклад, інтерес до розвитку,
особливостей, до складності і контексту»[1, с. 87].
Отже, науковці Великобританії та Сполучених
Штатів Америки розробили різні варіанти дослідження
культури, зосередивши увагу на її різних аспектах.
Британська модель була вдосконалена приблизно в
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50–60–ті роки XХ століття, головним чином, під
впливом наукової творчості Річарда Гогарта, Едварда
Томпсона, Реймонда Вільямса, а пізніше Стюарта Гола.
Середтем, які вони розвивали – політичні погляди,
популярна культура, вплив ЗМІ та ін. Важливим
було з’ясування гегемонії в сучасному світі. На
противагу цьому, американська модель ґрунтувалась на
прагматичній, ліберально–плюралістичній традиції.
Відзначимо, що США перебувало в іншій соціо
культурній ситуації, де відчутною була потреба у
демократизації культури та відкриття до неї доступу
населенню, зміцнення і об’єднання традицій різних,
локально несумісних етнічних культур Америки.
Можливо, найбільш важливим результатом перетворень
стало більш ніж помітне зрушення в американській
соціальній структурі, при якому значно знизилося
значення елітарного впливу на людину і окреслилося
зростання масовості свідомості.
Популярна культура в американських дослідженнях
розглядається з погляду споживання як масовий
феномен, що визначає стиль, рівень, престиж життя.
Саме вони ввели поняття «мідкультури» – культури
«середнього рівня», орієнтованої на споживача
середнього класу, «середній смак», і вважали, що вона
свідомо створює моду на науку, літературу, спорт,
зменшує питому вагу кітчу. Підкреслимо, що британська
модель Cultural Studies феномен «мідкультури» не
приймає, вважаючи його теоретично сконструйованим
поняттям, а популярну культуру аналізує з погляду
індивідуалізації споживання, смислотворення в процесі
споживання, яке вона визначає як «вторинне вироб
ництво» в ціннісному просторі популярної культури.
Популярна американська культура відзначається
особливим естетичним наповненням, оскільки амери
канці, через низку обставин, повинні були не так
модернізувати вже наявну міську культуру, як створити
культуру універсальну та зручну для загального
використання.
Позицію щодо позитивної ролі феномену популярної
культури поділяють різні американські дослідники.
На думку Р.Брауна, популярна культура відображає всі
аспекти суспільства. До сфери її «інтересів» входять
звички, способи життя, мрії, аксіологічні та естетичні
потреби людини [13, с. 11].
Припущення щодо ідеї інтеграційної функції попу
лярної культури висловили американські дослідники
Ч.Мукерджи і М. Шадсон. На їх переконання, новий тип
культури здатний охопити та інтегрувати різноманітні
вірування, види практичної діяльності, а також
культурні об’єкти, що використовуються широким колом
населення [2]. Про взаємозв’язок популярної культури
і повсякденності говорить і впливовий американський
автор Дж. Фіске [15, с. 25].
Г. Генс, ще один американський дослідник, аналі
зуючи сучасну йому дійсність, зазначає, що в ситуації
довгоочікуваного отримання свободи людина індуст
ріального суспільства практично виявилася не здатною її
використати. Тому, на думку вченого, регулювання процесу
самоідентифікаціїлюдей середнього соціального прошарку
суспільства сприяє саме популярна культура [16, с. 57].
Таким чином американський напрям Cultural Studies
пов’язаний з аналізом взаємовпливу культурного тексту
й аудиторії та запереченням пасивності споживання.
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Методологія Cultural Studiesсприяє чіткому розме
жуванню масової і популярної культури. Перша
«накидається згори» від владних структур, держави,
великих компаній–виробників, друга протистоїть такому
натиску і осмислюється як трансформована в умовах
інформаційного суспільства «народна культура», що
включає популярні практики, сферу повсякденних
переживань, суб– і контркультурний рух тощо [7, с. 13].
Дослідження Cultural Studies – це досвід, який
відрізняється від проблематики досліджень культури
вітчизняною культурологією. У дослідженнях Cultural
Studies поняття масової культури актуалізоване і набуває
нового значення у зв’язку з обговоренням феноменів
і форм популярної культури, тоді як у вітчизняній
філософській
думці
і
дотепер
спостерігається
протиставлення високої і низької культури, причому
остання, як щось маргінальне, виділяється в концепт
«некультурного» й виводиться за межі «культурного».
Дослідження в межах Cultural Studies виступають
ретрансляторами культури як живого організму і
декодувальниками сигналів популярної культури.
В рамках британських культурних досліджень
основний наголос робиться на дослідженнях ідео
логічної ролі масової комунікації і природі ідеології з
точки зору того, як вона «прочитується» аудиторією
в текстах мас–медіа. В рамках цього Стюарт Гол
сформулював власну концепцію «кодування–декоду
вання» текстів масової комунікації.
Самі представники школи, зокрема С. Гол, також
говорили про визначний вплив А. Грамші на розвиток
методології школи. «Саме поняття «гегемонії»,
введене ним у 30–ті роки ХХ ст. для пояснення
феномену позитивного сприйняття більшістю італійців
фашизму, незважаючи на суттєве обмеження їхньої
свободи, стало визначальним для аналізу сучасної
культури Бірмінгемською школою. А. Грамші визначав
гегемонією не як фізичний примус, а як сприйняття
ідеалів панівного класу суспільством (для А. Грамші це
буржуазія) – справедливі та істинні. У цьому контексті
він перегукується з Р. Бартом, який також говорив про
натуралізуючу функцію міфу, яка змушує сприймати
певні нав’язані ідеї як очевидні та непроблематизовані
смисли» [10, с. 18].
Загалом, для С. Гола культура – це щось на кшталт
усеосяжних ідей, поглядів, мов, практик, інститутів і
структур влади, а також і низка культурних практик:
художніх форм, текстів, канонів, архітектурних прин
ципів, товарів масового споживання тощо. За висловом
С. Гола, культура означає «справжню, обґрунтовану
територію практик, репрезентацій, мов і звичаїв якогось
конкретного історичного суспільства», так само як
«суперечливі форми» здорового глузду», вкорінені в
життя народу, які сприяли його формуванню» [3].
Оформлення Cultural Studies як методології та
наукової дисципліни пов’язане зі статтею С. Гола
«Кодування і декодування в телевізійному дискурсі»
(1973р.). С. Гол створює модель телевізійної комунікації,
в якій процес смислотворення в телевізійному дис
курсі проходить три етапи: 1) оформлення змістової
домінантності; 2) візуальний дискурс, який формується
на правилах мови телевізійної комунікації; 3) декоду
вання авторського сенсу і виникнення нового в процесі
споживання культурного продукту аудиторією.
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Не менш важливим для Cultural Studies став
феміністичний рух, який вплинув на повсякденну
роботу. Р. Джонсон стверджує: «Він сприяв появі
нових об’єктів дослідження і перегляду уявлень про
попередні. Наприклад, у дослідженнях засобів масової
інформації увага змістилася з «чоловічого» жанру
новин і поточних подій до важливості «легких розваг».
Він також сприяв повороту від старої критики ідеології
(зосередженої на картах смислів або версіях реальності)
до підходів, зосереджених на соціальних ідентичностях,
суб’єктивності, популярності і задоволенні» [1, с. 84].
У межах парадигми Cultural Studies культура
перестає бути «об’єктом» і «голосом розуму», який
проходить через межі часу й говорить від особи
гіпотетичної універсальної людини, а стає сукуп
ністю варіативної множинності культурних форм
і диференціації культурних практик, тобто тим
соціальним феноменом, що втілює цілісний і водночас
різноманітний «спосіб життя», в якому існують звичайні
люди. «Іншими словами, – пише Л. А. Медведєва, –
британські теоретики Cultural Studies прагнули до
аналізу культури не в абстрактно–філософських
категоріях, а в певних соціально–історичних контекстах,
залучаючи до своєї уваги культуру як живий і рухливий
«праксис», в якому через множинність детермінацій
масової культури важко відокремити ситуативні, мінливі
чинники впливу від проявів довготривалих відносин та
цінностей» [8].
Важливе значення має загальний «поворот до
культури» у межах програми Cultural Studies і вивчення
масової культури, яка бере відлік з досліджень Р. Гоґарта
і Р. Вільямса, що можна розглядати як компенсаторну
реакцію на зразки високої культури, з якими вони
ознайомилися в університеті. Перехід до масової
і популярної культури, зняття опозиції «висока –
низька культура» пов’язані із загальними соціальними
процесами британської спільноти в середині ХХ ст.,
а особливо з розширенням доступу до системи вищої
освіти вихідців з середовища британського робітничого
класу.
Р. Гоґарт, один з представників Cultural Studies,
сприймає важливість вивчення масової культури в межах
гуманітарних дисциплін як одне з найбільш суттєвих
завдань для осмислення й інтерпретації сучасного
стану культури. В есе, присвяченому цій проблемі,
він розглядає можливості вивчення масової культури,
культури медіа, з використанням міждисциплінарних
підходів [див.: 17]. Власне кажучи, в цій статті, як і в
інших текстах класиків Cultural Studies, пильна увага
приділяється не теоретичній суворості, а практичній
ефективності використання міждисциплінарності для
вивчення сучасної культури, наприклад, традиційних
культурних форм методами, які використовуються у
сфері мас–медіа. Крім того, вивчення останніх дає змогу
створити уявлення і про аудиторію.
Основною
відмінністю
американської
моделі
культурології від культурних досліджень полягає в
тому, що перша основну увагу приділяє теоретичним
питанням, а саме: множинності визначень понять
«культура», динаміці культури, типам культур тощо.
В той час як культурні дослідження спрямували свої
напрацювання на осмислення сучасного стану культури,
найбільш нагальних проблем сучасності.
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У межах діяльності Центру сучасних культурних
досліджень, а згодом вже працюючи в США, концепція
популярної культури знайшла якнайповніше втілення
у працях Дж. Фіске, який проводив свої дослідження
популярних культурних практик у Великобританії, США
та Австралії і є автором низки праць про телебачення і
популярну культуру.
Погляди Дж. Фіске на популярну культуру розви
валися і зазнавали зміни у процесі його досліджень,
починаючи з відомої в академічних колах 70–х –
початку 80–х років минулого століття ідеї модернізму
марксистського напрямку, пройшовши через загальне
захоплення постмодернізмом у 80–і роки і прийшовши
до власної концепції читання і означування текстів
популярної культури.
Ґрунтовним є аналіз найбільш значимих праць
Дж. Фіске К. М.
Шапінською [12]: «Розуміння популярної куль
тури» («Understanding Popular Culture») і «Читання
популярного» («Readingthe Popular»), написані в
80–і роки XX ст. На думку самого Дж. Фіске, перша
книга є більш теоретичною, тоді як друга – приклад
практичного застосування його теорії.
У праці «Розуміння популярної культури» [15]
Дж. Фіске протиставляє два підходи, поширені
в західній літературі того часу. З одного боку, на
противагу тотальній критиці почалося вихваляння
масової культури, яке ігнорувало владні стосунки,
з іншого, – таке важливе місце приділялося силам
домінації, що ставало сумнівним, чи могла взагалі
існувати «справжня» популярна культура.
Дж. Фіске пропонує третій підхід, який «представляє
популярну культуру як життєву і творчу, та все ж
вкорінену у сфері боротьби». Цей підхід розглядає
популярну культуру як «прогресивну», хоча і не
«радикальну» в сенсі фундаментального виклику
капіталістичному суспільству. Позицію Дж. Фіске
можна назвати культурним оптимізмом (щодо людей,
які цю культуру споживають). Тут він займає позицію,
повністю протилежну до піонерів дослідження масової
культури в Англії, Ф.і К. Лівісів, що стояли на позиціях
культурного песимізму. Дослідник також переглядає
концепцію масової культури як культурної індустрії
Т. Адорно, який включив культурні товари в загальний
процес культурного виробництва, ввівши поняття
«культурної індустрії».
На думку Дж. Фіске, вся індустрія пов’язана з
культурою, а культурні товари зовсім не обмежені
випуском фільмів, музики, телепрограм, публікацій
і т.ін. Популярна культура створюється людьми,
а не культурною індустрією. Його підхід також
заперечує концепцію пізнього капіталізму, розроблену
Ф. Джеймісоном, яка ґрунтується на ідеї тотальної
домінації консьюмеризма в сучасній культурі. Хоча
Дж. Фіске погоджується з ідеєю про важливість
взаємовідносин між популярною культурою, з одного
боку, і комерцією і прибутком – з іншого, він вважає,
що споживачі не використовують товар пасивно, а
активно переробляють його, щоб сконструювати свої
власні значення особистості, соціальної ідентичності і
соціальних стосунків [12].
Парадигма Cultural Studies як підхід до аналізу
популярної культури, який орієнтований на дослідження
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культурних практик, фактично не представлена на
вітчизняних теренах. У російськомовному Інтернеті
доступний переклад статті інтелектуального лідера
цього напряму досліджень – С. Гола у «Художньому
журналі» (2010 р.). Наприкінці 2012 р. видано один з
випусків філософсько–літературного журналу «Логос»,
присвячений культурним і візуальним дослідженням
(Cultural&Visual Studies). Він сприяє ефективному
розгляду методологічного підґрунтя і є однією з
перших спроб російськомовної рецепції «Культурних
досліджень», тому особливе значення має програмний
текст В. А. Куренного, а також переклад класичних
текстів представників Cultural Studies (Р. Вільямс,
С. Гол, Р. Джонсон).
В україномовному науковому просторі, на відміну
від російськомовного, наявний переклад праці
професора Сандерлендського університету, доктора
Дж. Сторі «Теорія культури та масова культура.
Вступний курс», особливістю якої є виклад різнома
нітних підходів у теорії масової культури та
оригінальних цитат. Автор проводить ретельний аналіз
праць, що стосуються масової культури і ставить їх у
контекст своєї часової епохи. Предметом уваги автора є
зв’язок між теорією культури та масовою і популярною
культурою. Проте Дж. Сторі зосереджується не так на
історії, як на теоретичних і методологічних наслідках
цього взаємозв’язку, що його дослідник розглядає як
дискурсивну формацію з притаманною їй ідеологією
функціонування.
Отже, основні цілі культурних досліджень та
культурології виходять за рамки чистих цінностей
науки. Оскільки культурні дослідження зосереджені на
політичних формах культури, або навіть культурному
маскуванні форм влади, мета цієї дисципліни, в першу
чергу, критична і деконструктивна.
Культурологія, навпаки, орієнтована на зародкові
можливості культури і прагне розширити і примножити
значення кожного культурного символу за його
буквальний та прагматичний сенс. Cultural Studies, як
міждисциплінарна галузь досліджень, спрямована на
вивчення її предмета з погляду культурної практики і
її ставлення до влади. Її основною метою є розкриття
відносин влади та вивчення, як на ці відносини
впливають форми культурної практики.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
Понятие отчуждения прочно заняло свое место в
лексиконе авторов, исследующих социально–фило
софские и антропологические предпосылки формиро
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вания современного общества. Каждое новое поколение
философов
стремится
переосмыслить
данное
понятие, приспосабливая его к текущим реалиям и
к собственным идеологическим и методологическим
установкам. Достаточно вспомнить работы Г. Лукача
[8], Э. В. Ильенкова [5], которые давно уже стали
классикой в данной области. Имеется также ряд
новых работ, связывающих понятие отчуждения,
прежде всего, с философией Гегеля [см. 12; 13; 14;
15]. Тем не менее, в результате постоянного и часто
некритического использования, понятие отчуждения
превратилось в своего рода общее место, упоминаемое
лишь для полноты описания, без должной рефлексии
и критического осмысления. Между тем, данный
концепт имеет достаточно долгую историю, выходящую
далеко за рамки новоевропейской философии. Одной
из важных задач, стоящих перед современными иссле
дователями, является необходимость рассмотрения
понятия отчуждения в более широком историко–фило
софском контексте.
Но и в тех областях, где подобная работа, казалось
бы, уже проделана, имеются значительные пробелы.
В связи с понятием отчуждения достаточно традиционно
и совершенно справедливо говорят о новациях
К. Маркса и его многочисленных последователей, а
также о философии Г. В. Ф. Гегеля в качестве предтечи
марксизма и отчасти формирующейся уже в ХІХ веке
экзистенциальной традиции. В своей статье я хотел бы
расширить горизонт рассмотрения понятия отчуждение
до рамок немецкого трансцендентального идеализма в
целом, в рамках термина, получившего распространение
именно в немецкой историко–философской традиции.
Несмотря на то, что понятие отчуждения рассмат
ривается как один из базовых концептов марксизма в
его развитии за последние полтора века, марксизм вовсе
не является бесспорным и, тем более, единственным
презумптором в использовании данного термина. Не
менее значительным является понимание отчуждения в
многочисленных концепциях экзистенциализма, персо
нализма и в современной теологии, преимущественно
протестантского толка. И здесь можно усмотреть
влияние не только Гегеля, сколь бы велико оно ни было,
но и других классиков немецкого идеализма – И. Канта,
И. Г. Фихте и Ф. В. Й. Шеллинга, позиции которых
здесь будут рассмотрены.
Прежде всего, необходимо совершить лингвис
тический экскурс, рассмотрев понятие отчуждения в
его исторических трансформациях, ведь сам концепт
или смысловой ряд, связанный с ним, появился отнюдь
не в немецкой классике, но обусловлен развитием всей
философской мысли Запада. Именно непонимание
данного обстоятельства, существенно сужает поле
историко–философского дискурса, обедняет рассмот
рение данного концепта и является дополнительным
источником недоразумений и взаимонепонимания.
Рассмотрим понятие отчуждения в качестве
социолингвистической категории. Это позволит очертить
те смысловые рамки, в которых будет в дальнейшем
двигаться наше исследование. Прежде всего, обратимся
к термину отчуждение в классических языках,
поскольку в значительной мере именно древнегреческие
и латинские авторы формировали традицию исполь
зования данного понятия.
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Единым и основным коррелятом данного понятия
является широко используемое в древнегреческом
языке слово ἄλλος – другой, иной, прочий и его
многочисленные производные – ἀλλοῖος – иной,
другой, неблагоприятный; ἀλλόκοτος – другой,
отличный, странный, необычный; наконец, прямой
древнегреческий
аналог
современного
понятия:
ἀλλοτρίωσις, ἡ – отчуждение или отпадение (у Фукидида
используется в социально–политическом смысле);
ἀπαλλοτρίωσις, ἡ – отчуждение, передача другому чего–
либо в результате дарения или продажи [см. 14].
Вот как говорит об этом Аристотель в своей
«Риторике»: «… Признаком же владения или невладения
служит возможность отчуждать предметы владения; под
отчуждением я разумею дачу и продажу. Вообще же
сущность богатства заключается более в пользовании,
чем в обладании: ведь операция над предметами
владения и пользование ими и составляет богатство»
[1, с. 31]. Характерно, что уже на столь раннем этапе
развития понятия отчуждения, Аристотель связывает его
с экономической деятельностью.
В латинском языке – отчуждать – alienare
(plebem, animos civitatis, также какую нибудь вещь),
отчуждать от кого–то – ab alqo; abalienare; как и в
древнегреческом языке, отчуждение здесь синонимично
слову продавать – vendere. Соответственно, продажа –
venditio; отчуждение – alienatio.
В такой же латинизированной форме данное
понятие используется и современных европейских
языках. Так, в английском, отчуждение – alienation,
estrangement; отчуждение имущества – alienation of
property. Присутствует этот термин и в немецком языке.
Хотя, именно в последнем, и это уже непосредственно
касается избранной темы, имеется ряд терминов,
составивших основный смысловой ряд понятия
отчуждения в немецкой классической философии. Это
прежде всего: Veräußerung, Entfremdung, Entäußerung
(часто в значении отдаление); Zurückgezogenheit
(отчуждение как замкнутость), Alienation, наконец,
Enteignung.
На смысловое различие в использовании немецких
понятий обращал внимание Э. В. Ильенков в своей
работе об отчуждении: «Дело в том, что в русском
языке термин «отчуждение» покрывает по меньшей
мере три не совсем совпадающих немецких термина –
«Entfremdung», «Entäusserung», «Veräusserung». <…>
Для
различения
«Entfremdung»,
«Entäusserung»,
«Veräusserung» в русской философской терминологии
попросту нет устойчивых и единообразных терминов,
а все попытки такие создать приводили до сих пор к
появлению очень неуклюжих и явно нежизнеспособных
конструкций. Несомненно и другое – для Гегеля это
понятия разные. Как «Entfremdung» – это понятие,
связанное лишь с одним, очень четко очерченным
этапом
феноменологического
развития,
который
«снимается» в моральности, как одна из фаз
«Entäusserung» – как «der sich selbst entfremdete Geist»,
связанный с философией Просвещения и революцией.
Поэтому, очевидно, Гегель не употребляет термин
«Entfremdung» при изображении следующих, более
высоких ступеней феноменологического развития и
при изложении своей философии государства и права.
В «разумном» государстве «отчуждению» в строгом
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смысле места уже нет, хотя оно и выступает по–
прежнему как некоторая «внешняя» действительность,
как entäusserte Wirklichkeit des Geistes, как irdische
Verkörperung, как Äussere, но ни в коем случае уже
не «Чуждое», не «fremde». Этот «переход» – уже к
религиозно–философскому «возвращению» духа к само
му себе из всех своих «внешних» форм осуществления»
[5, с. 142–143].
Понятие Entfremdung в системе Гегеля харак
теризует лишь одну стадию развития мирового духа,
которая связана с антагонизмом между внешними
государственными формами и религией, между внут
ренним и внешним. В этом качестве, оно преодо
левается, снимается и сохраняется лишь в «памяти»
человечества, – как предметный урок, из которого
мировой дух сделал свои выводы. В «совершенном»
государстве, которое проникнуто духом «подлинной
религии», состояние «Entfremdung» возникнуть уже не
может. Иначе обстоит дело с понятием Entäusserung.
Последнее ближе к Vergegenständlichung, к äussere
Verwirklichung и представляет собой необходимую форму
любой человеческой деятельности [см. 5, с. 142–143].
Достаточно традиционным для Гегеля является
понимание данного концепта как отчуждение самости и
сущности, или самого существа человека (Entfremdung
des Selbst und des Wesens) [3, с. 531]. В «Феноменологии
духа» мы находим ряд соответствующих высказываний.
Гегель пишет об «Отчужденном от себя духе [4, с. 260];
«Отчуждении самости и сущности [4, с. 261]. Здесь
присутствует типичное для идеалиста понимание
человека как преимущественно духовного существа,
для которого любое овнешнение или хотя бы тенденция
к такому овнешнению, является отчуждением его от
своей собственной сути. Всякая внешняя, природная
деятельность является отторжением от исходной
духовной основы, изначальной полноты и целостности,
своеобразного аналога гностической Плеромы.
В связи с этим можно указать на то, что в
христианской теологии термин, достаточно близкий
к отчуждению, используется со времени ранней
патристики и формирования корпуса новозаветных
текстов. Речь идет о понятии ке́носиса (греч. κένωσις –
опустошение, истощение; от κενός – пустота)
термина раннехристианской теологии, означающий
самоуничижение
Божества
через
вочеловечение,
вплоть до принятия человеческой смерти: «Уничижил
[εκένωσεν] Себя Самого, приняв образ раба…» [2,
Фил., 2:7]. Кенозис представляет собой концепцию,
провозглашающую умаление собственной воли и полное
подчинение Богу. Здесь человеческое воплощение
Христа объясняется как своеобразное отчуждение,
мистичность которого состоит в том, что при этом
не происходит потери целостности божественной
природы. Данная доктрина стремится объяснить то,
что Бог, находящийся над временем и пространством,
воплотился во времени и пространстве, а именно, – Сын
Божий отрёкся от своей Божественности для того, чтобы
принять человеческую природу.
Подобная трактовка боговоплощения является
своеобразной предтечей более позднего понимания
отчуждения в немецком трансцендентальном идеализме.
Основная форма или принцип, заложенный в такую
концепцию, выстраивает вполне оправданный для
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любого идеалиста тезис – всякое воплощение
идеального начала, будь это идеи Платона, Плерома
гностиков, мировой дух или некое простое субъективное
представление об идеале (идеальной дружбе, идеальной
справедливости, идеальном государстве и пр.), является
его умалением, уничижением, потерей исходного
внутреннего совершенства.
В немецкой классической философии понятие
отчуждения впервые использовано И. Кантом и
относилось к двум аспектам рассмотрения человека.
Во–первых, Кант определяет отчуждение (Veräußerung)
в политико–правовой сфере, говоря о передаче
прав на собственность другому лицу, выделяя три
возможных варианта договора об отчуждении:
обмен, купля–продажа и заем [7, с. 298, 313–314].
В своем рассмотрении Кант следует за Т. Гоббсом и
Ж.–Ж. Руссо, разрабатывая и соединяя идею народного
суверенитета и постулат об абсолютных полномочиях
власти. Таким образом, в его учении гражданская
свобода, состоящая в праве всякого повиноваться только
законам, с которыми человек согласен, неотчуждаема
по отношению к каждому конкретно взятому граж
данину. Но, одновременно, злоупотребление своей
свободой и бунтарство недопустимо, так как «малейшая
попытка в этом направлении составляет государ
ственную измену (proditio eminens), и такого рода
изменник может караться только смертной казнью
как за попытку погубить свое отечество (parricida)»
[7, с. 353]. Кант показывает непростую взаимосвязь
отчуждения и свободы, поскольку в наиболее свободном
обществе индивид в наибольшей мере отчужден от
своей изначальной свободы. Однако лишь благодаря
этому отчуждению человеку становится доступной
действительная свобода, состоящая в осознанной и
сознательно принятой им зависимости от законов и
государства.
Во–вторых, с точки зрения Г. Лукача И. Кант
также рассматривает отчуждение и с позиции
гносеологии, поскольку в учении данного философа
отчуждение
связывается
с
нетождественностью
феноменального и ноуменального. Согласно Канту,
познающий субъект имеет дело не с «вещами–в–себе»,
а с их отчужденной природой, то есть совокупностью
предметов опыта, так как объективная реальность
наличествует безотносительно к ее познанию и является
непознаваемой вещью в себе. Человеку, неспособному
постигнуть вещь в себе, приходится довольствоваться
только неадекватной объективному миру вещью–для–
себя, продуктом отчуждающего творческого духа
самого индивида. Но за человеком все же остается роль
субъекта процесса познания и тем самым возможность
снятия подобного отчуждения единством творчества и
познания. Также следует отметить, что Кант в данном
контексте указывает на деятельностно–противоречивую
сущность индивида, фактически определяющую диалек
тический характер отчуждения не только человека, как
познающего субъекта, но и общества в целом [8].
Такая трактовка гносеологии Канта представляется
достаточно произвольной, прежде всего в интер
претации феномена как отчуждения вещи в себе.
Совершенно неясно, где именно у Канта вещь в себе
отчуждает свою собственную природу и представляется
человеку в искаженной и превращенной форме
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явления. Едва ли можно вообразить отчуждение в
качестве некоего свойства вещи в себе, о которой
мы только и знаем, что она существует. У немецкого
философа речь идет, прежде всего, об особенностях
нашего
познавательного
аппарата,
человеческих
эпистемологических возможностях, которые не имеют
доступа к вещи самой по себе, но здесь речь не идет об
отчуждении. Правоту данного тезиса можно подтвердить
тем обстоятельством, что во всей «Критике чистого
разума» понятие отчуждения ни разу не используется.
В собственно философском смысле термин «отчуж
дение» (Entäußerung), начал употреблять И. Г. Фихте,
в том смысле, что полагание объекта есть не что иное,
как становление субъекта внешним, а также, говоря о
том, что объект следует понимать как ставший внешним
разум. Фихте при этом использует два термина:
Entäußerung, который в данном контексте можно
перевести как «овнешнение» и глагол entfremden –
отчуждать [9]. Фихте говорит также об отчуждении
человека от своей моральной способности. Здесь
прослеживается общая установка немецкого идеализма –
рассматривать отчуждение как превращенную форму
духовной деятельности. Однако в рамках некоторого
общего видения существуют также достаточно важные
различия.
Так, Шеллинг, в своей критике Гегеля, использует
понятие отчуждение скорее в теологическом смысле,
говоря об отчуждении Бога в природу: «Бог, правда,
свободен отчуждать себя в природу, т.е. свободен
принести в жертву свою свободу, так как этот акт
свободного отчуждения есть одновременно могила его
свободы» [10, с. 525].
Шеллинг использует понятие отчуждения для
характеристики мифологии и мифологического созна
ния. Говоря об истинности мифологии, он пишет: «Не
какой–то отдельный момент мифологии, лишь процесс
в целом – истина. Различные же мифологии – это лишь
различные моменты мифологического процесса. <…>
самая последняя, объединяющая все свои моменты
мифология – вот истинная религия. Так это и есть –
известным образом в той мере, в какой истина вообще
достижима в процессе, предпосылкой которого является
отчуждение от божественной самости» [10, с. 339].
Для Шеллинга данный аспект является одним из
определяющих для понимания истины самой религии
в отличие от суеверий. Само отчуждение выступает как
процесс, прямо противоположный изначальным целям
любой человеческой деятельности. Это составляет один
из существенных аспектов практической философии и
важнейшей социально–психологической константой.
Какие бы цели не были поставлены в процессе
общественно–исторического
развития,
отчуждение
является неизбежным следствием их воплощения в
действительность.
Рассмотрение понятия отчуждения в немецкой
философской классике показывает, что существует
единая тенденция трактовки данного понятия, свойст
венная любой идеалистической позиции. В основе
последней лежит представление об изначально
целостной духовной основе, имеющей божественную
природу и воплощающейся в продуктах собственного
божественного творчества. Данное воплощение является
отчуждением идеальной природы и потерей исходного
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единства, преодоление которого достигается лишь в
обратном процессе – восстановлением целостности в
акте иррационального постижения или религиозной
веры. Для немецкой классической философии вопрос об
отчуждении является обратной стороной человеческой
свободы, ее постоянным и естественным измерением.
В известном смысле, именно стремление к свободе,
самореализации, творческому воплощению и создает
ситуацию отчуждения. Овеществляя, экстерриторизи
руя свои стремления, человек передает продуктам
творчества часть собственной свободы, что в системе
социальных отношений приводит к отчуждению
человека от его человеческой сущности, что и стало
впоследствии одной из основных проблем новоевро
пейской философии.
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Conceptualiztion alienations in German transcendental idealism
The philosophical concept of alienation and its value of theories of classics
German transcendental idealism is considered. A series of the terminological
distinctions influencing perception of the concept of alienation is uncovered. The last is
considered in the course of evolution, from especially epistemological understanding
to its ontologic and anthropological sense.
Keywords: alienation, concept, individual, transcendental subject, essence,
freedom.
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Концептуалізація відчуження в німецькому
трансцендентальному ідеалізмі
Розглядається філософське поняття відчуження і його значення в
теоріях класиків німецького трансцендентального ідеалізму. Розкривається
ряд термінологічних розбіжностей, які впливають на сприйняття концепції
відчуження. Останнє розглядається в процесі еволюції, від виключно
гносеологічного розуміння до його онтологічного і антропологічного сенсу.
Ключові слова: відчуження, концепт, людина, трансцендентальний
суб’єкт, сутність, свобода.
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Интерпретация как конструирование смысла
В терминах семиотики рассматриваются возможности и пределы
интерпретации как метода познания. Интерпретация трактуется как
процесс декодирования знака, означивания, или приписывания значения,
осмысления, или приписывания смысла. Интерпретация знака – это операция,
достигаемая при замене исходного знака другим знаком или набором знаков
(текстом). Интерпретация – не столько «искусство рассмотрения», сколько
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искусство «конструирования». Смысл знака конструируется в процессе его
интерпретации.
Ключевые слова: семиотика, интерпретация, знак, текст, смысл,
конструирование.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Проблема интерпретации является одной из фунда
ментальных проблем гносеологии, логики, методологии
науки,
философии
языка,
семиотики,
теории
коммуникаций и др. Среди многообразия подходов к
решению проблемы интерпретации можно выделить
ряд направлений, имеющих собственные концепции
(герменевтическая, феноменологическая, аналитическая,
семиотическая) относительно ее природы. Но обще
приемлемого определения интерпретации на сегод
няшний день так и не существует. В целом, под
интерпретацией понимают когнитивную процедуру
установления содержания понятий, попытку соотне
сения теории с онтологической реальностью, установ
ление значения понятийных вербальных структур,
способ реализации понимания, процесс придания
смысла любым проявлениям духовной деятельности
человека, объективированным в знаковой или чувст
венно–наглядной форме. Интерпретация может трак
товаться как процесс декодирования знака, означивания,
или приписывания значения, осмысления, или
приписывания смысла, «выявления скрытого смысла
в смысле очевидном» и т.п. Целью интерпретации
считается выяснение смыслов текста, правильное его
понимание. Интерпретация понимается как 1) обще
научный
метод
с
фиксированными
правилами
перевода формальных символов и понятий на
язык содержательного знания; 2) в гуманитарном
знании – истолкование текстов, смыслополагающая и
смыслосчитывающая операции, изучаемые в семантике
и эпистемологии понимания [18]. Интерпретацию
проводят с целью установить тот смысл, который
вкладывал в произведение его автор [10, с. 138].
Настоящее рассуждение построено в терминах
семиотики и имеет целью показать возможности
и установить пределы интерпретации как метода.
Семиотика помогает нам понять, что смысл не
пассивно поглощается, но возникает только в активном
процессе интерпретации. В этом плане, на наш взгляд,
семиотика выполняет, скорее, терапевтическую и
профилактическую роль.
Как писал Г. Щедровицкий, «… понимать
вообще можно только то, что выраженно в знаках,
и мир становится предметом такого специального
понимающего осознания лишь в той мере, в какой он
выражен в знаках, – через свою фиксированность в
знаковых формах» [29].
Ч. Пирс понимал познание как процесс опосре
дования реальности знаками. Познание необходимо
связано с процессом продуцирования интерпретации
знаков, а знание существует только в знаковой форме.
Познавательная деятельность означает продуцирование
знаковых выражений, которые должны быть наблю
даемы и публично интерпретируемы в некотором
сообществе [6].
Чтобы интерпретировать нечто, необходимо обладать
презумпцией о знаковой природе этого предмета – т.е.,
определением того, что есть знак и текст.
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Знак есть некоторое А, осуществляющее денотацию
некоторого факта или объекта В для некоторой
интерпретирующей мысли [21, с. 30]. Понимание знаков,
будь то знаки языка науки или любые иные знаки, есть
интерпретация, а не дедукция. Знак способен выступать
заместителем обозначаемого им объекта. В то же
время любой знак может мыслиться не только в связи с
обозначаемым им, но и в связи с тем, какой смысл может
быть приписан этому знаку. Существует многозначность
соответствия «знак – денотат». Между знаками и
реальностью существует всякий раз неопределенная,
неустойчивая, ситуативная связь. Здесь важно под
черкнуть способность знака выступать заместителем
обозначаемого, нетождественность знака и денотата –
знак никогда не может полностью заменить обозначаемое,
многозначность соответствия «знак – денотат».
Знак – объект, парадоксальный по самой своей
природе. «Обычный» объект, изучаемый «нормальными»
науками, обладает одним фундаментальным свойством,
которое, по сути дела, и делает это изучение
возможным: самоидентичностью, тождеством с самим
собой. Знак не тождествен ни себе, ни обозначаемому
им объекту; знак отождествляется при помощи его
значения – объекта, с которым он не может быть
отождествлен. Без значения нет знака, без знака нет
значения; тем не менее, знак и его значения не могут
быть отождествлены, это феномены принципиально
различного типа. В мире знаков не действует закон
тождества; в основе семиотики лежит внутренняя
парадоксальность [13].
Атрибутивным свойством информации является
ее знаковая природа. Информация может быть
представлена в форме сообщения и текста. Текст –
организованная, связанная, завершенная совокупность
знаков. Текст может состоять даже из одного знака, или
даже из его отсутствия («нулевой знак», «знак пробела»
(см. [30]). Знак отсылает не только непосредственно
к объекту (предмету или явлению, на которые он
указывает), но и к контексту, и к коду, в рамках которых
он функционирует, т.е., к другим знакам. Знак, как
и факт, приобретает смысл и значение, отсылая к
другим фактам, к теории, к знаковой системе, в рамках
которой он интерпретируется. При этом возможно
вторичное означивание. Знак функционирует в тексте
и определяется через другие знаки в данном тексте.
Знаки объясняются через знаки (К. Леви–Строс), тексты
через тексты. Любой текст должен рассматриваться в
связи с другими текстами, с культурой как текстом и,
одновременно, макрокодом.
Знак, поскольку он, по словам Ю. М. Лотмана,
«служит планом выражения для другого, как правило,
культурно более ценного, содержания», и в плане
выражения, и в плане содержания всегда представляет
собой некоторый текст [14, с. 191–192]. Знак всегда
адресован кому–то и предполагает его прочтение и
интерпретацию. Интерпретация знака – это операция,
достигаемая при замене исходного знака другим знаком
или набором знаков. Для объяснения знака требуется
довольно распространенный текст. Любой знак
отсылает к тексту, его объясняющему. В свою очередь,
любой текст – это тоже знак. Интерпретацию можно
рассматривать как раскрытие знака в текст, или сжатие
текста до знака.
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Текст как форма дискурса и целостная функ
циональная структура открыт для множества смыслов,
существующих в системе социальных коммуникаций.
Любой текст имеет контекст, т.е. текстовое окружение,
и мыслится в зависимости от такового, равно
как и знак, приобретает свой смысл и значение в
окружении других знаков, в знаковой системе в
целом – т.е. в контексте. По словам М. М. Бахтина,
всякое высказывание приобретает смысл только в
контексте, в конкретное время и в конкретном месте.
Но контекст – это также то, что за текстом. Каждое
слово (каждый знак) текста выводит за его пределы.
Всякое понимание есть соотнесение данного текста с
другими текстами. Главный принцип герменевтики,
на чем основано толкование текстов или событий в
том, что слово или жест встраиваются в контекст.
Текст, от латинского «ткань», «связь» есть общность
мыслей и слов, сцепленная множеством связей, часть
из которых скрыта, невидима. Контекст – гораздо более
широкая общность, в которую вплетен текст, и вплетен
связями уже в основном скрытыми. И уровень нашего
понимания текста зависит от того, как глубоко и широко
мы смогли эти связи уловить. А значит, увидеть в тексте
выражение сложной и невидимой действительности
[11, с. 29]. И нельзя понять природу и сущность тех или
иных явлений, рассматривая их изолировано, исходя
лишь из источников, документов и деклараций, без
учета всего общественного и исторического контекста.
Интерпретация, толкование – это восстановление
неявных или специально скрытых связей с контекстом
[11, с. 19].
Человек – существо, живущее не только в
физическом, но и в знаково–символическом мире. Э.
Кассирер определял человека как animal symbolicum
(животное символическое). По мнению Э. Кассирера,
вся человеческая деятельность носит символический
характер. Человек уже не противостоит реальности
непосредственно, он не сталкивается с ней лицом к
лицу. Физическая реальность как бы отдаляется по мере
того, как растет символическая активность человека
[12, с. 29–30].
А. Адлер показал, что человеческие существа живут
в мире значений и смыслов, что мы не воспринимаем
реальность в чистом виде, а лишь в том значении,
которое она для нас имеют. Мир в человеческом
измерении, прежде всего, мир интерпретированный.
Понимание мира, придание смысла явлениям мира
необходимо человеку, потому что смысл – это узы,
форма связи человека с природой, обществом, человека
с человеком; – это отношения между человеком и
миром по типу системы с обратной связью, «человек по
отношению к миру» – «мир по отношению к человеку»
[1, с. 25].
В знаке есть смысл, значение, содержание и
представление. Значение отсылает к «плану выражения»
и внутреннему содержанию знака, «плану содержания»,
а смысл отсылает к контексту, к внешнему окружению
знака, к внешним отношениям, к знаковой системе, в
рамках которой этот знак осмысливается.
«Смысл – внеположенная сущность феномена,
оправдывающая его существование, связывая его с
более широким пластом реальности. Определяя место
феномена в некоторой целостности, смысл превращает

167

Випуск 115

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

его осуществление в необходимость, соответствующую
онтологическому порядку вещей» [28, с. 576–577].
«Сущность человека не есть абстракт, присущий
отдельному индивиду. В своей действительности она
есть совокупность всех общественных отношений» [17,
с. 3]. Или же, значение отсылает к объему понятия,
а смысл к содержанию понятия. Даже ложный знак
тоже имеет смысл и значение. Даже если понимается
некоторый смысл, это еще не обеспечивает наличие
значения.
Г. Фреге указывал на возможность многообразия
различных представлений, сопряженных с одним
и тем же смыслом. От значения и смысла знака
следует отличать связанное с ним представление –
«внутренний образ, возникший из воспоминаний о
чувственных впечатлениях и об актах моей внутренней
или внешней деятельности. Оно часто пронизано
эмоциями; отчетливость отдельных его частей различна
и колеблется от случая к случаю. Даже для одного
человека определенное представление не всегда
связано с одним и тем же смыслом. Представление
субъективно: представление одного человека не то
же, что представление другого. Отсюда проистекает
многообразие различных представлений, связанных с
одним и тем же смыслом» [27]. Образ представления
часто бывает пропитан эмоциями, отдельные его части
могут быть более или менее расплывчатыми. Более
того, не всегда, даже для одного человека, определенное
представление связано только с одним смыслом (см.
[25, с. 230–247; 26, с. 351–379; 27]).
Одному денотату может соответствовать несколько
смыслов, как и одному смыслу несколько денотатов
и один и тот же смысл может выражаться разными
знаками не только в разных языках, но и в пределах
одного и того же языка. У знака (имени) всегда есть
смысл, но не у всякого смысла есть денотат, не всякому
смыслу соответствует некоторое значение. Смысл и
денотат знака следует отличать от соответствующего
этому знаку представления. «Осуществляемая на
основании экзистенциально значимого смысла связь
знака (текста), кода и значения как бы взрывается
изнутри, приводя не только к десемантизации знака
и деконструкции кода, но и к расколотости знака
как некой напряженно удерживаемой целостности.
Парадокс значения и смысла, раскалывающий знак
как дискретную единицу семиозиса, обнажает область
разрыва как семиотически значимую – сферу отсутствия
смысла как иной смысл, требующий «инсайтного»
понимания континуального, лежащего за пределами
знака или текста целого» [24, с. 139]. Т.е., возникает
ситуация непредсказуемости смысла. Знак не содержит
смысла, но лишь указывает на него. Сам же смысл так
и остается вне мира знаков... [31]. Вопрос только в том,
где же он все–таки находится?
Хотя мы можем наделить объект качеством знако
вости, знак будет представлен не в самом объекте,
а в процедуре интерпретации, с одной стороны, и
в культуре наблюдателя – с другой [22, с. 37]. Знак
существует как знак и является знаком только при
наличии интерпретатора. В конечном счете, именно от
позиции воспринимающего, определяемой объектив
ными обстоятельствами, зависит, функционирует ли
воспринимаемое им в качестве знака. А объективные
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обстоятельства, заключаются в том, что сам интер
претатор сформирован знаковой системой. Результат
интерпретации зависит от «предшествующего опыта»,
«внутренней картины мира», тезауруса интерпре
татора. Исходя из этих свойств интерпретатора,
знаки им воспринимаются и интерпретируются.
Интерпретация – это увязка знаний, извлекаемых из
источника информации, с текущим и меняющимся
запасом знаний интерпретатора. Если при анализе
превалируют логические суждения и доказательства,
то интерпретация допускает использование наряду
с логическими категориями таких категорий как
здравый смысл, интуиция, симпатия, сопереживание
и т.п. Интерпретация как таковая нацелена на моди
фицирование внутреннего мира субъекта, а анализ –
на самовыражение, на его преобразование или
оценку. Человеку свойственно интерпретировать, а не
анализировать [8].
Согласно Ч. Огдену и А. Ричардсу, «значения не
существуют в словах, значения существуют в людях».
Здесь возникает вопрос, а откуда берутся в людях
эти значения? В этом же плане возникает вопрос о
субъективности «одной из вершин треугольника Фреге»,
а именно смысла. Представляется, что «субъективность»
смыслов достаточно относительна. «Субъективность –
это образ некоей завершенности, которая, как может
показаться, заполняет собою текст без остатка; однако
на деле эта мнимая завершенность – всего лишь след
всех тех кодов, с помощью которых образовано мое
«я», так что, в конечном счете, моя субъективность –
не более чем всеобщность стереотипов» [2, с. 20]. Хотя
понятие смысла обычно связывают с «ментальными
способностями» понимания и интерпретации знаков,
«бесконечность интерпретаций» далеко не бесконечна.
Она обусловлена теми же смыслами, кодами,
контекстами и, наконец, самой реальностью. Да и,
собственно, «ментальное состояние воспринимающего
«некто», «культуру наблюдателя» и т.п. следует
трактовать как продукт информационного воздействия –
«картину мира», тезаурус потребителя информации –
свойства интерпретатора, сформированные знаками.
Исходя из этих свойств интерпретатора знаки им
воспринимаются и интерпретируются.
Объект задан через представление, в контексте
которого субъект наделяется безусловными полно
мочиями «ставить перед собой» те феномены бытия,
которые он считает безусловно истинными и которые
могут выступать в качестве отправных точек для
следующего философского или научного анализа.
Объект не тождественен объективной реальности,
и часть последней, не вступившая в отношение к
субъекту, не является объектом. «Объективность»
и «субъективность», по словам Р. Барта, одинаково
«относятся к сфере воображаемого» [2, с. 38].
Действительность многообразна, она позволяет
давать разные интерпретации одного и того же явления.
Одно и то же явление, рассмотренное в системе
различных образно–ассоциативных кодов, может
эксплицировать различные значения.
Интерпретанты – это проверяемые и описуемые
соответствия, ассоциируемые, по общему согласию,
с другим знаком. Таким образом, анализ содержания
становится
культурно–обусловленной
операцией,
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которая осуществляется лишь с физически прове
ряемыми (воспринимаемыми) продуктами культуры,
т.е. с другими знаками и их взаимными корреляциями
[19, с. 110]. Здесь важна традиция культуры, в поле
которой протекает любая интерпретация.
Согласно Ч. Пирсу, всякое знание логически опре
делено предыдущими знаниями, объяснить обусловлен
ность данного познания означает привести то познание,
которым данное познание было обусловлено. И это
единственный способ объяснить эту обусловленность
[20, с. 43, 50].
«Ко всякому знаку приложимы критерии идеоло
гической оценки (ложь, истина, справедливость, добро
и пр.). Область идеологии совпадает с областью знаков.
Между ними можно поставить знак равенства. Где
знак – там и идеология» [4, с. 14]. Таким образом, «знак
как источник информации не менее легко становится и
средством социальной дезинформации» [15, с. 65].
Интерпретация – не столько «искусство рас
смотрения», сколько искусство «конструирования». Цель
интерпретации в восстановлении утраченной и/или в
поддержании имеющейся гармонии внутреннего мира
интерпретатора и устранении когнитивного диссонанса
[8, с. 48–51].
Конструирование определяется процессами, «с
помощью которых люди описывают, интерпретируют
или каким–либо иным образом делают для себя
понятным этот мир (включая их самих), где они живут»
[9, с. 62].
Сама
реальность
социально
конструируется,
выступает как социальный конструкт. Реальность
непосредственно зависит от знания, наша реальность
состоит из того, что мы знаем, соответственно, если
мы обладаем знаниями о чем–то, значит, оно не входит
в рамки нашей реальности. Например, то, что реально
для жителя африканской деревни, не может быть
реальным для жителя европейского мегаполиса. Отсюда
следует, что для определенных социальных контекстов
есть соответствующие границы реальности и знания,
которое накапливается, сохраняется и передается. В
рамках теории социального конструктивизма особенно
важные понятия интерпретации и субъективной
значимости, поскольку это еще раз подчеркивает тезис
о конструировании реальность с помощью собственных,
личных, знаний [3, с. 9, 38].
Но беспочвенная фантазия ничего общего не имеет с
конструктивной симуляцией. Только если воображаемое
удается поместить в логическое пространство связанных
друг с другом образов, возникнет возможность
их комбинировать и трансформировать – словом,
симулировать новые воображаемые объекты. Наконец,
может быть смоделирован такой воображаемый образ,
который способен реализоваться. Симуляция – это
порождение псевдореальности посредством симво
лического моделирования реальности, без копирования и
повторения реальности [7].
Интерпретация может применяться лишь к обра
зованиям, связанным с конъюнктивным жизненным
пространством и полностью отличается от анализа и
объяснения однозначного объективного теоретического
комплекса, например, цепи выводов в математике.
Имманентной интерпретации доступен лишь подра
зумеваемый, вкладываемый в образование смысл,
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который не совпадает с объективным смыслом, а
может рассматриваться лишь как одно из возможных
истолкований по сравнению с этими объективными
содержаниями [16, с. 431, 437].
Согласно мысли Г.–Г. Гадамера, высказанной в
работе «Истина и метод», понимание всегда есть
разночтение [см. 5]. Множественность интерпретаций и
даже конфликт интерпретаций являются не недостатком
или пороком, а достоинством понимания, образующего
суть интерпретации, – отмечает П. Рикер [см. 23].
Один и тот же текст может генерировать различные
значения для разных читателей. Любое событие
допускает различные, абсолютно не связанные друг с
другом интерпретации. Объективность освобождается от
объекта, субъективность – от субъекта. Воображаемые
конструкции, отражающие реальность, сами становятся
реальностью.
Сказать, что все является вопросом интерпретации,
значит редуцировать это «все» к «мнению», открыв
дорогу субъективизму и релятивизму. Если всякое
понимание есть интерпретация (Х. Г. Гадамер), то не
всякая интерпретация есть понимание. Интерпретация
может быть правильной или неправильной, успешной
или неуспешной, но интерпретирование и не обязано
быть успешным.
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Interpretation as the construction of meaning
In terms of semiotics possibilities and limits of interpretation as a method of
learning are considered. Interpretation is treated as a sign of the decoding process
of signification, or ascribing values, understanding, or attributing meaning.
Interpretation of the sign – this operation is achieved when the original sign is
replaced by another character or set of characters (text). Interpretation – not so much
«art of the consideration» as the art of «constructing». The sense mark is constructed
in the process of interpretation.
Keywords: semiotics, interpretation, sign, text, meaning, constructing.
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Інтерпретація як конструювання смислу
В термінах семіотики розглядаються можливості і межі інтерпретації
як методу пізнання. Інтерпретація трактується як процес декодування знаку,
означування, або приписування значення, осмислення, або приписування смислу.
Інтерпретація знака – це операція, що досягається при заміні початкового
знака іншим знаком або набором знаків (текстом). Інтерпретація – не стільки
«мистецтво розгляду», скільки мистецтво «конструювання». Смисл знаку
конструюється в процесі його інтерпретації.
Ключові слова: семіотика, інтерпретація, знак, текст, смисл,
конструювання.
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Застосування феноменологічного методу
до інтерпретації понять «публічність»
та «приватність»1
Публічність як явище соціальної реальності займає важливе місце у
дискурсі соціальної філософії та політичних досліджень останніх десятиліть.
Публічність часто асоціюється із поняттями громадянського суспільства,
громадської активності, відкритості, прозорості інформації, а також нерідко
застосовується до явищ «відомого» та «знаменитого» у суспільстві. Однак,
таке розуміння може бути розширеним та уточненим завдяки застосуванню
феноменологічного методу. Феноменологічне розуміння ситуації як смислового
утворення надає новий інструмент для дослідження проблематики
публічності та приватності у соціальному просторі. Публічність – це така
характеристика певної соціальної ситуації, яка надається їй суб’єктом, але
не може існувати сама собою в наслідок відповідності певним формальним
критеріям. Публічність і приватність можна описати як настанови суб’єкта
на сприйняття та дію певній ситуації.
Ключові слова: публічне, приватне, феноменологічна соціологія,
феноменологічний метод, ситуація.

Публічність як явище соціальної реальності
займає важливе місце у дискурсі соціальної філософії
та політичних досліджень останніх десятиліть. Це
поняття часто використовується для оновлення та
переосмислення ідеї політики як способу організації
суспільного
життя,
спрямованого
на
загальне
1
Публікація містить результати досліджень, проведених
за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф63
Державного фонду фундаментальних досліджень
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благо. Публічність часто асоціюється із поняттями
громадянського суспільства, громадської активності,
відкритості, прозорості інформації, а також нерідко
застосовується до явищ «відомого» та «знаменитого»
у суспільстві. Однак, таке розуміння може бути роз
ширеним та уточненим завдяки застосуванню феноме
нологічного методу.
Загальні риси феноменологічного підходу, його
методологічне значення та основні принципи опи
суються такими дослідниками як Х. Абельс, Г.–Г. Га
дамер, Р. Інгарден, В. Вольнов, А. Гурвич, О. Зотов,
В. Кебуладзе, В. Колядко, Е. Левінас, М. Мамардашвілі,
В. Молчанов, Н. Мотрошилова, А. Райнах, К. Свасьян,
Е. Султанова, І. Шкуратов, О. Шпарага. Основна
риса феноменологічної соціології – орієнтація на
смисловий пласт соціальної реальності – розкривається
у працях Ж.–Ф. Ліотара, а також її основні принципи
розкриваються у роботах Л. Іоніна, Н. Козлової,
О.Кравченко, А. Сєрікова, Н. Смірнової. Проблематики
приватного і публічного як сфер соціальної реальності
в різних аспектах торкались Х. Арендт, Ю. Хабермас,
З. Бауман, Дж. Вайнтрауб, Дж. Дьюї, Р. Сеннет,
Р. Файн, М. Діденко, М. І. Зейдель, Ю. А. Красін,
В. В. Скобелева, О.А. Третяк, О. В. Ходус, Т. В. Чере
панова, Д. М. Шевчук, Л. Г. Фишман. Метою даної
роботи є окреслення можливостей використання
феноменологічного методу до інтерпретації понять
«публічне» та «приватне».
Звернення феноменології до опису соціального світу
було передбачене самим Е. Гуссерлем як можливий
напрямрозвитку феноменології. Роботи засновника
феноменологічної соціології А. Шютца багато в
чому розвивають ті теми, які в загальних рисах були
задані Е. Гуссерлем і в «Ідеях I», і в «Картезіанських
роздумах», і в «Кризі європейських наук».А. Шютц
прагне розглянути соціальний смисл міжлюдської
взаємодії, роздивитись «механіку» цієї взаємодії, при
чому останню розуміє як взаємний вплив смислів,
конституйованих соціальними акторами. Мета Е. Гус
серля полягала у відкритті специфічного поле
дослідження, яке «розташоване» поза впевненістю в
тому, що сприйняття – пасивний процес. Застосування
методу феноменологічної редукції полягає в описі
процесів та стійких структур конституювання об’єктів.
Фактично, А. Шютцописує ту ж ідею конституювання
інтенційних об’єктів, що й Е. Гуссерль: «все наше
знання по світ, як повсякденне, так і наукове, містить
конструкти, тобто набір абстракцій, узагальнень,
формалізацій та ідеалізацій, що відповідають певному
рівню організації мислення. Строго кажучи, не існує
чистих та простих фактів. Всі факти з самого початку
відібрані із загального контексту діяльністю нашого
розуму. Отже, вони завжди інтерпретовані» [10, с. 8].
Для соціальної філософії цей принцип означає
те, що жоден факт соціального життя не можливо
відокремити від того, як його інтерпретують самі
учасники соціальної інтеракції. Феноменологічна
соціологія – це специфічний підхід до опису соціальної
реальності, орієнтований на опис конститутивних актів
та смислових структур, в яких для суб’єкта формується
ця соціальна реальність. Феноменологічний метод може
бути використаний і для розкриття питання сутності
публічності та приватності у соціальній реальності.
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Ці феномени соціального часто інтерпретуються без
урахування їх конституйованого характеру, тобто –
впливу суб’єктивного сприйняття та інтерпретацій на їх
існування як таких.
Феноменологічний підхід до опису соціальної
реальності полягає у виділенні структур і процесів
сприйняття та інтерпретації, через які явища
соціальності постають для індивіда такими, як
він їх бачить. Для прикладу, в якості однієї з
структур
конституювання
соціальної
реальності
можна
виділити
ситуацію.
Поняття
«ситуації»
використовується у соціальній психології, де воно
приймається
як
непроблематизована
передумова
дослідження і ототожнюється із фрагментом обставин
людського життя. Однак, К. Лєвін – психолог, автора
«теорії поля», – інтерпретує ситуацію загалом у
дусі феноменології. Його висновки зокрема та
експериментальна соціальна психологія загалом дають
фактологічне підґрунтя для феноменологічного підходу
до опису соціальної реальності.
Сутність ідей К. Лєвіна полягає у зсуві акценту
із «природи об’єкту на аналіз його взаємозв’язків
та взаємовідношень з іншими об’єктами, з його
оточенням»[6, с. 6]. Власне таким найближчим
оточенням і є поточна ситуація, у якій знаходиться особа
та через яку вона зв’язана із предметами та іншими
особами. Психолог досліджував ситуацію саме в аспекті
її влади над суб’єктом, тобто її здатності впливати на
прийняття рішення індивідом в той час, як зазвичай це
рішення приписують особистим якостям, «характеру»
індивіда. «Теорія поля» намагається описати ситуацію,
що належить до «зовнішнього» світу, в якості такої, що
належить і до світу «внутрішнього».
Специфіка ідей К. Лєвіна полягає в розумінні
відмінності
і
взаємозв’язку
між
фактом
та
психологічним фактом. Однак, терміни можуть бути
й іншими. Так, Дж. Сьорл у праці «Конституювання
соціальної
реальності»
сформулював
критерій
розбіжності між реальністю природною та соціальною.
Полягає він у різних типах фактів, з яких ці реальності
складаються. Так, «існують частини реального світу,
об’єктивні факти про світ, що являються фактами
тільки відповідно з людською згодою» [8]. Елементи
соціальної реальності існують таким чином, що
для цього існування необхідна впевненість у цьому
членів суспільства. Це такі елементи, як власність,
гроші, шлюб. Дж. Сьорл називає такий тип фактів
«інституційними». Їх специфіка полягає у тому, що,
по–перше, для них неможливо знайти адекватне
природничо–наукове визначення, і, хоча не можна
сказати, що вони існують незалежно від фізичних
явищ, інституційні факти не тотожні їм. По–друге,
саме собою фізичне явище, що є основою певного
інституційного факту, не має соціального значення.
Опис Дж. Сьорла ілюструє конститутивний характер
соціальної реальності, а саме – залежність існування її
об’єктів від їх визнання їх суб’єктами, від надання їм
певного значення та функціонування у певних ситуаціях
та подіях.
Розбіжність між фактом та психологічним фактом
розуміється у феноменологічному осмисленні соціальної
реальності як розбіжність між фактом та феноменом.
Феноменологічна точка зору на поняття ситуації
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передбачає акцентуацію ролі суб’єктної конститутивної
роботи в формуванні ситуації як такої, на відміну від
простої суми обставин чи фрагменту реальності. Так,
у феноменологічній онтології Ж.–П. Сартра ситуація
визначається як поєднання фактичності з одного боку
й вільного проекту суб’єкта з іншого. Згідно із точкою
зору феноменології, ситуація не може існувати як
певне уявне «місце» чи «точка» на площині під назвою
«зовнішній світ», через яку особа проходить. Ситуація
як така певним чином проходить інтерпретативний
кордон у всіх своїх елементах, а це означає, що і в
цілому вона є продуктом інтерпретативної діяльності
свідомості, що в феноменології і позначається терміном
«конституювання». Отже, ситуація – це диспозиція
обставин, що спонукає суб’єкта до певного вибору,
тобто розташування фактів у певній формі, яка залежить
від наданого фактам смислу.
Феноменологічне тлумачення ситуації як смислового
утворення можна використати для кращого розуміння
сутності публічності. Сучасне розуміння публічного
як явища соціальної реальності полягає у його
відмежуванні від приватної сфери з одного боку, та
держави – з іншого. Публічне, зазвичай, звужується
до характеристик відкритого та відомого всім явища.
У концепції Х. Арендт публічне відкривається у двох
характеристиках: по–перше, «все, що з’являється
публічно, може бути побачене і почуте кожним та
має якнайширшу публічність» [12, р. 50]; по–друге,
публічність позначає і «сам світ, наскільки він спільний
для всіх нас та відділений від місця у ньому, що
нам приватно належить» [12, р. 52]. Головні умови
публічності – відкритість діяльності та залучення
до цієї діяльності певної колективності [11, р. 5].
Тобто, публічне визначається як єдність відкритості
та спільності – для всіх, хто перебуває у публічному
просторі він є однаково досяжним і для спостереження,
і для дії, а сам цей простір існує як спільний
світ. Крім того, публічність передбачає наявність
об’єднуючої, спільної зацікавленості в соціальних чи
державних справах. «Публічна сфера, за Хабермасом,
набуває політичного виміру, коли інтерес громадян
спрямований на діяльність держави» [1], – додає
Т. Алексєєва. Ю. Хабермас визначає публічність як
«сферу згуртованих у публіку приватних осіб» [3, с. 71].
Публічність, на його переконання, тісно пов’язана
із суспільною думкою як із вираженням результату
вільного та раціонального обговорення тем, що мають
суспільне значення. Визнання відкритості та спільності
як основних якостей публічного поряд із прагненням
виділити його як окрему сферу, окреме «місце»
діяльності людей призводить до наступного висновку:
публічне є унікальним простором, обмеженим, з одного
боку, тим, чому не вистачає відкритості, – державним;
з іншого боку – тим, що позбавлене спільності, тобто
приватним.
Таким чином, публічність уявляється як явище,
що має «кордони», а отже – і специфічне «місце»
у соціальній реальності, в яке індивід може
потрапити. Дійсно, якщо говорити не про реальний,
а саме про соціальний простір, то цілком можливо
використовувати метафори «сфер», на які цей простір
поділяється. Публічність в якості відкритості для
спостереження може сприйматись як «відомість» чи
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«популярність». Тоді будь–які явища чи особи, які
знаходяться «на видноті» в суспільстві (фактично, це
означає присутність у мас медіа) будуть вважатись
публічними. Крім того, протиставлення публічного
приватному (якого дійсно важко уникнути) призводить
до поєднання вказаного уявлення про публічне із
уявленням про легкість трансформації приватного в
публічне. Йдеться про те, що перехід від приватності
до публічності зазвичай уявляється такою ж простою
справою, як і вихід з дому на вулицю. А тому зазвичай
вважають, що приватне та публічне розділені практично
фізичним кордоном, який можна перетнути, просто
опинившись поза власним приватним простором.
Те ж можна сказати і про «кордон» між публічним і
державним: «замкнений» простір публічності, здається,
завершується там, де зустрічаються формальні ознаки
державності.
Можна погодитись із тим, що «Допущення
автономного існування публічної сфери обернулося
своєрідним тлумаченням її природи, а саме негативним
підходом до визначення її ролі. Дійсно, визначити
природу публічної сфери можна,лише протиставивши
її системі (держави і економічних структур)» [9]. Коли
публічність інтерпретується як «сфера» формування
суспільної думки, часто за цією інтерпретацією йде
уявлення про неї як про «простір»: «Іншими словами,
це – арена, форум публічного дискурсу з приводу
соціально–політичних проблем життя і розвитку
суспільства» [5]. Таким чином, визначення публічності
в якості сфери, частини соціального простору, навіть
його «ділянки», призводить до переважання негативних
визначень як не–державного і водночас не–приватного
простору. При цьому приватне розуміється як приховане
та особисте. Негативне визначення публічності через
її протиставлення державному та приватному не дає
можливості визначити всю своєрідність публічності
як такої. Натомість, публічність розуміється як дещо
аморфна сама собою, але чітко окреслена ззовні сфера,
позбавлена ознак інституціональності, з одного боку,
та рис замкненості та прихованості від суспільства, з
іншого.
Концепції публічного Х. Арендт та Ю. Хабермаса
враховують, звісно, не тільки перераховані вище
характеристики відкритості та спільності. Крім цього,
вони виділяють комунікацію в якості основного
процесу публічності. Це твердження спирається на
те, що публічність як здійснення політичного способу
співжиття повинна ґрунтуватись не на владі, не на
насиллі, а на загальній аргументованій дискусії (за
Х. Арендт). Відмінність у підходах двох філософів
до визначення комунікації підкреслює М. Зейдель:
«Для Х. Арендт публіка є організаційною спільністю,
просторовою організацією, ареною безпосередньої
взаємодії індивідів, які розділяють єдину систему
цінностей, то Ю. Хабермас вважає її віртуальною
спільністю, ідентичність якої конструюється через
друковані видання, інтерпретацію й обмін інформацією
чи думками, що позбавляє її особистісної наповненості
та дозволяє відтворюватись через комунікативну дію,
для якої достатньо лише володіти мовою [4, с. 80]. Ця
відмінність не видається принциповою сьогодні, коли
фізичний простір та віртуальний не просто співіснують,
а й доповнюють один одного. Дійсно важливий в описі
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взаємодії індивідів у публічному просторі не спосіб
комунікації у ньому, а сам «факт» їх присутності в
цьому просторі. Зазвичай цей «факт» сприймається як
безпосередня даність, хоча дослідники і не вказують
чітких критеріїв його встановлення. Здається, що
публічність чи не–публічність індивіда та його дій є
самоочевидними явищами, однак це не зовсім так.
Якщо під публічністю розуміти дещо більше, ніж
перебування на видноті у суспільстві, то цей «факт»
не можна вважати самоочевидним. Публічність тієї
чи іншої дії залежить не тільки від її доступності для
спостереження, але і від того соціального смислу,
який вкладається у дію суб’єктом. Смисловий
компонент присутній у кожній соціальній взаємодії.
Відомий експеримент С. Еша щодо формування
конформної поведінки, інтерпретований за допомогою
феноменологічного методу, може показати вагу цього
смислового компоненту у формуванні соціальної
реальності загалом, і публічності зокрема. Експеримент
С. Еша був побудований як експеримент на зорові
сприйняття: у групі від семи до дев’яти учасників
проходила серія випробувань, у ході яких досліджувані
повинні були визначити, яка з трьох демонстрованих
ліній відповідала так званій «стандартній» лінії.
Пізніше досліджувані відповідали на це питання по
черзі. У кожній групі справжнім досліджуваним була
тільки одна особа – та, що відповідала останньою.
Інші члени групи давали відповіді, передбачені
експериментатором. Експеримент С. Еша стосувався
простих чуттєвих спостережень, і тим не менше від
50% до 80% досліджуваних хоча б раз приєднувалось
до очевидно невірних відповідей у групах [13, p. 32–
33]. Ті, хто поступались більшості, у більшості своїй
дійсно вважали свої спостереження помилковими перед
обличчям одноголосної більшості. Але були серед
них і ті, хто не хотіли «зіпсувати» результати, і ті, хто
вважав поведінку більшості результатом «оптичної
ілюзії», а також і ті, хто жертвою такої ілюзії вважали
себе і бажали це приховати [13, p. 33]. «Поступливі»
індивіди не завжди насправді вважали думку більшості
слушною. Поведінка індивіда вочевидь залежала не
стільки від ступені «стійкості» чи впевненості в собі і
в своєму судженні, скільки від способу інтерпретації
ситуації та вибору мотивації. Так, в обох групах
була частина індивідів, що мотивували свої вчинки
почуттям відповідальності за свої відповіді, однак
одні із них вважали, що ця відповідальність полягає
у їх чесності, інші – що вона полягає у забезпеченні
«потрібного» результату. Очевидно, що ті індивіди,
що користувались такого роду мотивацією, не вважали
вплив більшості головним фактором у тій ситуації,
в якій вони опинились. Вони власне і знаходились
не в ситуації розбіжності власної думки та думки
більшості, а розуміли свою ситуацію як ситуацію
відповідальності
саме
перед
експериментатором,
просто по–різному тлумачили цю відповідальність, і
саме ця остання обставина є причиною спостережених
відмінностей у поведінці досліджуваних. С. Еш, однак,
подібних висновків не дійшов. Причина цього тільки
в тому, що він не розглядав власний експеримент
як створення для досліджуваних певної ситуації, в
якій необхідно орієнтуватись та діяти. Орієнтація в
ситуації – це те, яким саме чином індивід для себе
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формулює напругу у своєму оточенні, у даному
випадку – чи для нього основною є напруга вибору
«відстоювати власну думку чи прийняти думку
більшості», чи якась інша, наприклад – «допомогти
чи не допомогти експериментатору». Так чи інакше
інформаційна складова присутня у формуванні в
індивіда конформної поведінки практично завжди.
Судження групи приймається індивідом не тільки через
невпевненість у власній думці та авторитет групи, а й
через неструктурованість самої ситуації. Ці висновки
підтверджуються й іншими дослідженнями [2].
Вплив
інтерпретації
ситуації
на
поведінку
суб’єкта вказує на те, що для суб’єкта ті смисли, які
він вкладає у зовнішні стосовно нього обставини, є
не менш важливі, ніж самі ці обставини. Погляд на
соціальну реальність як на реальність конституйовану
унеможливлює її опис так такої, що існує субстанційним
чином. Публічність, як і будь–який соціальний
феномен, не існує сама собою, як наперед даний факт.
Публічний характер явища, особи або її дії є питанням
інтерпретації. Публічність можна вважати частиною
чи «ділянкою» соціальної реальності тільки за умови
того, що ми чітко відрізняємо простір соціальний
від простору фізичного. Спроби визначити смисл
публічності також показують, що формальні ознаки
кількості осіб, залучених до соціальної дії, чи таких,
які можуть спостерігати дію чи явище, не дають
можливості відмежувати феномен публічності від
прозорості, гласності, доступності, масовості тощо.
Для кращого опису публічності вводиться параметр
спрямованості діяльності індивідів на загальне благо.
Фактично, цей критерій стосується інтерпретації
соціальної дії суб’єкта. Однак, незважаючи на часткове
використання інтерпретативного погляду на публічність,
сам цей феномен розглядається найчастіше як такий,
що заданий зовнішніми стосовно суб’єкта обставинами
більше, ніж внутрішніми. Феноменологічний метод
дає можливість продовжити до логічного завершення
напрям інтерпретативного погляду на сутність
публічності. Так, феноменологічне визначення ситуації
може бути дуже використане для формулювання
концепції публічності як конституйоване явище, залежне
від того, як суб’єкт кваліфікує обставини навколо нього.
У феноменологічній соціології ситуація повинна
бути описана не як частина зовнішнього середовища
чи група обставин, адже такі підходи приймають за
належне тезу природної настанови свідомості щодо
існування ситуації самої собою. Тезу про належність
ситуації до незалежно існуючого середовища, чи її
тотожність елементам цього середовища – обставинам,
феноменологія просто виключає із свого розгляду
завдяки методу редукції. В результаті цього можна
відокремити поняття «ситуація» від повсякчасних
його
ототожнень
із
зовнішніми
обставинами,
групою таких обставин чи середовищем, оточенням
особи. Це розрізнення є необхідним не тільки для
феноменологічної соціології, до нього приходить і
ситуаціонізм, що фактично заснований на природній
настанові, а не на феноменологічній. Ситуацію
необхідно відрізняти від обставин на тій підставі, що
вона не є чимось таким, що може існувати окремо від
її дійової особи. Адже навіть таке просте і поширене
розуміння ситуації як «групи обставин» породжує

174

Гілея

питання: яким саме чином формується ця група? Як одні
обставини включаться у ситуацію, а інші – ні? Навіть
якщо йдеться лише про хронологічну послідовність, то
яким чином дієвим є певний проміжок часу (останні два
дні), а не інший (останній рік, наприклад)? Ситуація
була б такою, що існує незалежно від конститутивної
діяльності суб’єкта, тільки за тих умов, якби вона, по–
перше містила виключно обставини, обмежені у часі
та просторі лише до даного моменту та даного місця,
та, по–друге, якби сприйняття зовнішніх обставин
не супроводжувалось певним їх розумінням, а отже
і інтерпретацією. Ситуація ж є таким феноменом,
що виходить за межі часово–просторових визначень
тут–і–тепер – містить обставини, що належать до
минулого (спогади, досвід), майбутнього (проекти, мрії,
очікування) та інших просторових координат, – а також
включає в себе інтерпретацію як свій обов’язковий
елемент, її конститутивний характер є незаперечним.
Застосування феноменологічної редукції до визначення
специфіки ситуації призводить до опису її в якості
конституйованого феномену, відокремлення її від
обставин, середовища, зовнішнього оточення суб’єкта,
та виокремлення її як специфічне утворення у досвіді. У
світлі цих фактів ствердження Ж.–П. Сартра – «ситуація
водночас відображає мені і мою фактичність, і мою
свободу»[7, с. 375] – дістає підтвердження. Ситуація –
це феномен життєвого світу індивіда, конституйований
на основі угрупування обставин та смислу, наданого їм.
Таким чином, головним організуючим елементом кожної
ситуації є не якась «центральна» чи головна обставина
зовнішнього порядку, а смисл, той смисл, що вбачає
суб’єкт ситуації у певному ансамблі зовнішніх обставин.
Головним актом конституювання ситуації можна
вважати акт кваліфікації її, тобто віднесення до певного
типу ситуацій (наприклад, певні ситуації кваліфікуються
як загрозливі або сприятливі, як «безвихідні» чи як
«відкриті» тощо). Відповідно до цієї кваліфікації
відбираються та інтерпретуються ті обставини, що
згодом становитимуть фактичне підґрунтя ситуації.
Кваліфікація суб’єктом ситуацій та її вплив на
його подальшу поведінку залишається не до кінця
дослідженим явищем, хоча і дістала підтвердження
в експериментальній соціальній психології. Феноме
нологічний підхід до розуміння процесів формування
соціальної реальності можна використати для розу
міння
специфіки
публічності
та
приватності.
Феноменологічний метод спрямований на опис процесів
структурування досвіду суб’єкта у цілісні картини та
послідовності, через для нього постає соціальність як
самодостатня реальність. Феноменологічне розуміння
ситуації як смислового утворення надає новий
інструмент для дослідження проблематики публічності
та приватності у соціальному просторі. Розуміння
публічності як специфічного «місця» між приватним
та державним призводить до звуження його значення.
Необхідно не тільки уточнити смисл публічного,
а й поставити питання про його конститутивний
характер. Це означає, що публічність – це така
характеристика певної соціальної ситуації, яка надається
їй суб’єктом, але не може існувати сама собою в
наслідок відповідності певним формальним критеріям.
Публічність і приватність можна описати як настанови
суб’єкта на сприйняття та дію певній ситуації. Йдеться
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про те, що саме настанова суб’єкта на публічну
поведінку у ситуації, яка передбачає відповідальність
та відповідність соціальній ролі, робить певну дію
публічною. Застосування феноменологічного методу до
інтерпретації поняття «публічність» дозволяє виявляти
явища (ситуації та дії суб’єктів), які є публічними
лише формально, а за смислом своїм відносяться до
приватності. Це дозволить переосмислити політику
і як ідею, і як сучасне явище соціальної реальності.
Адже саме у цій сфері соціального життя найчастіше
відбувається підміна дійсної публічності формальними її
проявами.
Список використаних джерел
1. Алексеева Т. «Публичное» и «частное»: где границы
«политического»? / Татьяна Алексеева [Электронный ресурс] //
Журнал «ПОЛИС» («Политические Исследования»). – Режим
доступа: http://old.politstudies.ru/vm/vm2/vm2_tez_4.htm.
2. Волковинська
В.О.
Феноменологічне
тлумачення
соціально–психологічних досліджень конформної поведінки та
поняття «ситуація» / Волковинська В.О. // Практична філософія. –
2011. – №3 (41). – С.106–114.
3. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкри
тості: Дослідження категорії громадянське суспільство / Юрґен
Габермас; [пер. з нім. А. Онишко]. – Львів: Літопис, 2000. – 318 с.
4. Зейдель М. І. Публічне та приватне на пострадянському
просторі: проблема демаркації / М. І. Зейдель. – Грані. – 2014. –
№2 (106). – С.79–82.
5. Красин Ю. Публичная сфера и публичная политика в
российском измерении [Электронный ресурс] / Ю. Красин. –
Режим доступа:http://ecsocman.hse.ru/data/2012/03/12/1269113634/1.
pdf.
6. Леонтьев Д.А. Курт Левин – методолог научной психо
логи / Д.А. Леонтьев, Е.Ю. Патяева // Левин К. Динамическая
психология: Избранные труды / Курт Левин; [под общ.ред.
Д.А. Леонтьева и Е.Ю. Патяевой].– М.: Смысл, 2001. – С.3–20.–
(Серия «Живая классика»).
7. Сартр Ж.–П. Буття і ніщо: нарис феноменологічної
онтології / Жан–Поль Сартр; [пер. В. Лях, П. Таращук]. – К.:
«Основи», 2001. – 854 с.
8. Серл Дж. Р. Конструирование социальной реальности
[Электронный ресурс] / Джон Р. Серл; [реф. пер. с англ.
Романовой А.]. – 1999. – Режим доступа:http://psyberlink.flogiston.
ru/internet/bits/searle.htm.
9. Синекопова Г. В. Нормативные основания публичной
сферы и их критический анализ / Г.В. Синекопова // Теория языка
и межкультурная коммуникация. – 2007. – №2. – Режим доступа:
http://tl–ic.kursksu.ru/pdf/002–12.pdf.
10. Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом /
Альфред Шюц; [пер. с нем. и англ.: В. Г. Николаев и др.; сост.:
Н. М. Смирнова; общ.и науч. ред., послесл. Н. М. Смирновой]. –
М.: РОССПЭН, 2004. – 1056с.
11. Public and private in thought and practice: perspectives on a
grand dichotomy / ed. by J. Weintraub and K. Kumar. – University of
Chicago Press, 1997. – 399 p.
12. Arendt H. The Human Condition / Hannah Arendt.–
University of Chicago Press, 1998. – 370 p.
13. Asch S. E. Opinions and Social Pressure / Solomon E. Ash. –
Scientific American. – 1955. – Vol.193(5). – P.31–35.

References
1. AlekseevaT. «Publichnoe» i «chastnoe»: gde granitsyi
«politicheskogo»? / Tatyana Alekseeva [Elektronniy resurs] // Zhurnal
«POLIS» («Politicheskie Issledovaniya»). – Rezhim dostupa: http://
old.politstudies.ru/vm/vm2/vm2_tez_4.htm.
2. Volkovynska V.O. Fenomenolohichne tlumachennia sotsialno–
psykholohichnykh doslidzhen konformnoi povedinky ta poniattia
«sytuatsiia» / Volkovynska V.O. // Praktychna filosofiia. – 2011. – №3
(41). – S.106–114.
3. Habermas Yu. Strukturni peretvorennia u sferi vidkrytosti:
Doslidzhennia katehorii hromadianske suspilstvo / Yurgen Habermas;
[per. z nim. A. Onyshko]. – Lviv: Litopys, 2000. – 318 s.
4. Zeidel M. I. Publichne ta pryvatne na postradianskomu
prostori: problema demarkatsii / M. I. Zeidel. – Hrani. – 2014. – №2
(106). – S.79–82.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115

5. Krasin Yu. Publichnaya sfera i publichnaya politika v
rossiyskom izmerenii [Elektronnyiy resurs] / Yu. Krasin. – Rezhim
dostupa: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/03/12/1269113634/1.pdf.
6. Leontev D. A. Kurt Levin – metodolog nauchnoy psihologi /
D.A. Leontev, E.Yu. Patyaeva // Levin K. Dinamicheskaya
psihologiya: Izbrannyie trudyi / Kurt Levin; [pod obsch. red.
D.A. Leonteva i E.Yu. Patyaevoy]. – M.: Smyisl, 2001. – S.3–20. –
(Seriya «Zhivaya klassika»).
7. Sartr Zh.–P. Buttia i nishcho: narys fenomenolohichnoi
ontolohii / Zhan–Pol Sartr; [per. V. Liakh, P. Tarashchuk]. – K.:
«Osnovy», 2001. – 854 s.
8. Serl Dzh. R. Konstruirovanie sotsialnoy realnosti [Elekt
ronnyiy resurs] / Dzhon R. Serl; [ref. per. s angl. Romanovoy A.]. –
1999. – Rezhim dostupa: http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/
searle.htm.
9. Sinekopova G. V. Normativnyie osnovaniya publichnoy
sfery i ih kriticheskiy analiz / G.V. Sinekopova // Teoriya yazyika i
mezhkulturnaya kommunikatsiya. – 2007. – №2. – Rezhim dostupa:
http://tl–ic.kursksu.ru/pdf/002–12.pdf.
10. Shyuts A. Izbrannoe: Mir, svetyaschiysya smyislom /
Alfred Shyuts; [per. s nem. i angl.: V. G. Nikolaev i dr.; sost.:
N. M. Smirnova; obsch. i nauch. red., poslesl. N. M. Smirnovoy]. –
M.: ROSSPEN, 2004. – 1056 s.
11. Public and private in thought and practice: perspectives on a
grand dichotomy / ed. by J. Weintrauband K. Kumar. – University of
Chicago Press, 1997. – 399 p.
12. Arendt H. The Human Condition / Hannah Arendt. –
University of Chicago Press, 1998. – 370 p.
13. Аsch S. E. Opinions and Social Pressure / Solomon E. Ash. –
Scientific American. – 1955. – Vol.193(5). – P.31–35.
Volkovynska V. O., PhD in philosophy, researcher,
Presidents of Ukraine Fund, Vernadsky National Library of Ukraine
(Ukraine, Kyiv), Veronika.einai@gmail.com
An application of phenomenological method in the interpretation
of concepts «publicity» and «privacy»
Publicity is often associated with concepts of civil society, civic activism,
openness and transparency and often it is applied to the phenomena of «famous» and
«well–known» in society. However, this understanding can be expanded and refined
through the use of the phenomenological method. Phenomenal understanding of the
situation as the semantic formation provides a new tool to study the problems of
publicity and privacy in the social space. Publicity is a characteristic of a particular
social situation which is provided by subject, but cannot exist by itself as a result of
compliance with certain formal criteria. Publicity and privacy can be described as
subject’s attitude to perception and action in a specific situation.
Keywords: public, private, phenomenological sociology, phenomenological
method situation.

***
УДК 141.13

Ігнатко В.,
здобувач, Національний педагогічний університет
ім. М. П. Драгоманова (Україна, Київ),
zhizhkot@gmail.com

Ціннісні пріоритети
життєвого простору людини
індустріальної та постіндустріальної епохи
Аналізуються контури та ціннісні орієнтації життєвого простору
людини, що склались під впливом техніко–технологічного чинника; автор
наголошує, що епоха індустріалізму посилює «владу» людини над природою
й одночасно створює низку глобальних проблем, які несуть з собою загрозу
існування людству як цивілізації; технократичне мислення їх розв’язати не в
змозі; останнє є можливим лише з переходом до нового типу господарювання –
постіндустріального; цей спосіб утверджується в епоху інформаційної
революції на основі повернення до людських цінностей і пріоритетів.
Ключові слова: людина, природа, діяльність, культура, життєвий
простір, технократизм.

Серед чинників, під впливом яких відбувається
стрімка зміна контурів і ціннісних орієнтацій життєвого
простору людини важливе місце і роль відіграють
техніка та технологія. У загальному вигляді ці зміни
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можуть бути означені як посилення «влади» людини
над природою, інтенсивне освоєння природи (аж до
виходу людини в Космос); з другого – виникнення
низки глобальних проблем, що загрожують існуванню
цивілізації. У їх основі знаходиться сформоване індуст
ріальною епохою так зване технократичне мислення.
У відповідному соціальному типі характеру людини
з’явилась і владно заявила про себе така риса, як
інструментальний розум». Концепція інструментального
розуму» передбачала появу в умовах індустріальної
цивілізації розсудливого типу професіонала, якому
притаманні такі риси, як інструментальність, меха
нічність, негуманність, відсутність можливості мислення
в загальнолюдському та моральному аспектах [1, с. 16].
Подібні зміни життєвого простору людини та
суспільства виявив зворотній бік розвитку індуст
ріальної цивілізації, що з найбільшою повнотою
знайшов втілення у доктринах технократизму. Ключове
положення технократизму владу – фахівцям» відбивало
прагнення наукової, технічної, адміністративної еліти»
до збереження панівного становища в суспільстві, до
відмежування влади від некомпетентного втручання».
Абсолютизуючи принципи раціональності та технічної
доцільності, технократична ідеологія зводила людину
до засобу досягнення зовнішньої мети, а самі засоби
(техніка) набули характеру самоцілі [2, с. 356].
Отже, розширення життєвого простору людини
та суспільства в період масштабного техніко–
технологічного прориву людства відбувалося через
витиснення культури традиційного суспільства новими
цінностями індустріальної цивілізації. Провідне місце
серед них посіли ідеї влади, сили, боротьби, панування
над природою.
Еволюція суспільства Нового часу виявила
фундаментальну суперечність техногенної цивілізації.
З одного боку, техногенна цивілізація орієнтується
на свободу індивіда, мобілізує людську активність,
стимулює розвиток потреб та здібностей людини, тим
самим потенційно розширюючи життєвий простір
людини та суспільства. Але, з другого боку, орієнтація
на головну мету індустріальної цивілізації – збільшення
матеріального багатства на основі постійного оновлення
техніко–економічних систем – перетворює людину на
просту функцію, засіб розвитку економічної сфери,
звужуючи реальні можливості людського самовдос
коналення.
Подолання зазначеної суперечності окреслює нові
контури життєвого простору в період інформаційної
революції.
У загальному плані інформаційна революція
може бути схарактеризована як процес створення і
поширення новітніх інформаційних технологій для
найбільш продуктивного виробництва, раціональної
організації й ефективного використання інформації, що
визначає перехід від індустріального до інформаційного
суспільства [3].
Серед головних характеристик інформаційного
суспільства дослідники виокремлюють: інформацію і
знання як головні рушійні сили суспільства, а інфор
маційні ресурси – як стратегічні ресурси суспільства;
глобальну інформатизацію, стрімкий розвиток інфор
маційно–комунікативних технологій як основу нової еко
номіки знань; новизну, швидкоплинність, прискорення
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як найбільш характерні риси знання; 6–8–річний цикл
оновлення як виробничих, так і соціальних технологій;
безперервну освіту і здатність до перекваліфікації як
невід’ємну частину збереження соціального статусу
особистості [4].
Утвердження зазначених характеристик, які окрес
люють нові контури життєвого простору сучасної
людини та суспільства, постає закономірним наслід
ком інформаційної революції. Революція у сфері
інформації нині набуває характеру глобального
процесу, спрямованого на подолання суперечностей
між існуючими можливостями інформаційної сфери
й обмеженістю засобів, необхідних для задоволення
інформаційних потреб людини та суспільства. Тим
самим інформаційна революція якісно змінює життєвий
простір людини та суспільства, відкривши для них
неосяжне поле інформації про моделі культури,
споживання, способи життя, відмінних від тих, що
задані цінностями безпосереднього соціального середо
вища. Розширення інформаційних обріїв справляє
могутній вплив на ціннісні орієнтації людини, які
все частіше визначаються поширеними, визнаними у
світовому масштабі стандартами сучасного способу
життя [5, с. 71–72].
Інформація, що є стратегічним ресурсом у розвитку
життєвого простору як усього суспільства, так і кожної
людини, здатна надати нові можливості для людського
самовдосконалення
та
особистісного
зростання.
Інформаційні технології через розширення мережі
взаємодій у режимі Я – Інший», Я – Ти» сприяють
появі єдиного етосу, який передбачає визнання святості
людського життя, загального права на щастя і само
реалізацію в поєднанні з обов’язком сприяти розвитку
планетарної солідарності та збереження довкілля [6].
Глобальний масштаб інформатизації суспільства
характеризує поняття інформаційного простору –
території поширення інформації за допомогою конкрет
них компонентів системи інформації та зв’язку, і
функціонування інформаційної діяльності, що має
гарантоване правове забезпечення. До компонентів
інформаційного простору дослідники відносять: мате
ріальні (технологічні) можливості поширення інформації
в будь–яких напрямках; наявність регіональних та
міждержавних угод, заснованих на розумінні того, що
жоден із процесів інформації не може розглядатися як
феномен винятково національного характеру [7, с. 9].
Наведена характеристика інформаційного простору,
на нашу думку, дає змогу визначати його невід’ємним
складником життєвого простору сучасного людства. Як
зазначає О. Дубас, інформаційний простір, постійно
розширюючись і відіграючи дедалі важливішу роль у
житті людей, формує новий життєвий простір у вигляді
цілісного поля, усередині якого індивіди взаємодіють
між собою. Специфіка його полягає в розірваності двох
рівнів буття: реального й віртуального, що зумовлює
нові норми й ситуації існування [8, с. 224]. Набуваючи
глобального
характеру,
інформаційні
технології
сприяють розширенню комунікацій і формуванню
єдиного комунікативного простору, у рамках якого
формуються свої особливі закони та норми поведінки й
світосприйняття [9, с. 3].
У життєвому просторі інформаційного суспільства
людина є головним споживачем інформації, яка
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збирається, перетворюється, зберігається відповідно
до людських потреб людини. Тому людина одночасно
постає як творцем свого інформаційного простору, так
і його основним елементом, що забезпечує існування
та розвиток цього простору. У наш час соціальне
буття великою мірою визначається саме рівнем
розвитку і швидкістю перетворення інформаційного
простору, внаслідок чого суспільство фактично стає
єдиним інформаційним простором з могутньою
високорозвиненою інфраструктурою й інформаційним
фондом [5, с. 72].
О. Буньківська пов’язує перехід від індустріального
до інформаційного (постіндустріального) суспільства
з розширенням використання наявного інформаційно–
техніко–технологічного ресурсу. Ключовою ознакою
інформаційного суспільства дослідниця визначає
появу принципово нових форм соціальної активності
індивідів / соціальних груп крізь призму комунікативно–
інформаційних технологій як засобу розв’язання
суперечності між постійно зростаючими обсягами знань
й можливостями та масштабами їхнього застосування.
Зазначені технології є засобом входження знань до
інформаційного простору суспільства [7, с. 11]. Тим
самим вони конституюються як невід’ємний сучасний
чинник життєвого простору людини та суспільства.
Розглядаючи різні сфери життєвого простору
суспільства, Л. Іонін зазначає, що інформаційні
технології відіграють двоїсту роль як у політиці,
підриваючи основні інститути ліберальної демократії,
так і в економіці, порушуючи традиційні пропорції
економічного розвитку, руйнуючи ринок праці; вони
породжують величезні проблеми й в інших сферах
життя суспільства [10, с. 17]. Необхідність розв’язання
зазначених соціальних проблем зумовлює потребу в
межах нашого дослідження приділити увагу інфор
маційним технологіям як сучасному чиннику глобальних
змін життєвого простору людини та суспільства.
Найбільш поширеним видом інформаційних і
комунікативних технологій нині постає мережа Інтернет.
Наслідки її функціонування для життєвого простору
людини та суспільства оцінюються дослідниками як
достатньо суперечливі – від однозначно конструктивних
(створення глобального інформаційного простору, що
сприяє забезпеченню доступу індивіда до необмеженої
інформації; зростання швидкості одержання необхідної
інформації) до безумовно деструктивних (скорочення
соціальної взаємодії, звуження соціальних зв’язків; роз
виток депресивних ситуацій, аутизація дітей і підлітків;
формування неадекватності соціальної перцепції) [11].
У період інформаційної революції Інтернет, по
суті, створює новий життєвий простір людства,
насамперед – завдяки своїм соціальним сервісам. Їх
інтенсивний розвиток на межі ХХ–ХХІ ст. якісно
змінює сфери комунікації і взаємодії сучасних людей.
Масштаб і швидкість трансформацій життєвого
простору нині є настільки великими, що не тільки
окремі люди, а й суспільство в цілому часто не
встигає глибоко осмислювати їх наслідки, розробляти
відповідні стратегії мінімізації економічних, політичних,
екологічних, психологічних ризиків перетворення
сучасного соціокультурного простору.
За такої ситуації інформаційні технології постають
ключовим чинником, що визначає зміни психіки
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сучасної людини. Так, зокрема, ще деякий час тому до
поширених проблем поведінки інтернет–користувачів
належала їх анонімність, тоді як нині користувачі
найчастіше не тільки не приховують свою особу, але й
прагнуть (за допомогою Twitter й соціальних мереж)
зробити публічними події власного повсякденного
життя. Перенесення подій реального життя до
віртуального простору (і навпаки) є кроком на шляху
інтеграції реального та віртуального компонентів жит
тєвого простору людини [12, с. 89].
Для відображення сучасної специфіки інформа
ційного компонента життєвого простору людини
нині все частіше застосовується поняття віртуальний
простір» як простір, породжений сучасними інформа
ційними і комунікативними технологіями. У віртуальній
реальності поступово зникають просторові та часові
розмежування, стираються міждержавні кордони, пропа
гуються нові цінності, моделі поведінки, світоглядні
стереотипи. Феномен віртуалізації життєвого простору
людини та суспільства характеризує принципово новий
тип символічного існування людини, соціуму, культури.
Віртуальному простору притаманні зміщення
реальності й моделі, наслідком чого постає зміщення
полюсів того, що означається, і того, що означує.
Останнє, в свою чергу, призводить до того, що увесь
зміст реальності переводиться у площину видовищного,
а сама реальність втрачає основу і в ній відбувається
нейтралізація смислу. Актуалізація віртуального як
форма трансгресії може сприяти збагаченню сфер
свідомості та діяльності особистості, розширенню
її життєвого світу і життєвих можливостей. Але
актуалізація віртуальної складової життєвого простору
може бути й деструктивною для особистості, оскільки
містить у собі загрозу нічим не обмеженої, демонічної
творчості, яка може знищити як особистість, так і суще
[13, с. 46].
Двоїсті наслідки віртуалізації життєвого простору
сучасного людства зумовлені тим, що віртуальний
простір є принципово відкритим, антиієрархічним,
децентричним, мобільним. Його можна моделювати
і змінювати. Усі кордони віртуального простору є
розмитими, гнучкими, прозорими. Внаслідок цього у
віртуальному просторі особистість може приміряти
на себе», програвати різні соціальні ролі, зближувати
і засвоювати різні просторові топоси. Але внаслідок
відсутності будь–яких обмежень занурення особистості
у віртуальний світ може не тільки розширювати
обрії її життєвого простору, але й нівелювати його
ціннісно–смислову і персональну визначеність, сприяти
заміщенню реальності її симулякрами, справжніх,
особистісних людських контактів – їх поверховими,
безособовими формами [13, с. 47].
Перебуваючи та спілкуючись у віртуальному
просторі, людина починає втрачати статус соціо
культурної особистості, оскільки повністю приймає
ті правила, які диктує їй віртуальна реальність. У
віртуальному просторі відсутнє чітке розмежування
таких понять, як добро та зло, прекрасне й потворне.
Віртуальний простір не поділяється на сферу свого та
чужого, не враховує ані державної, ані етнічної, ані
статевої приналежності, які можуть бути змінені за
бажанням користувача. Перебуваючи у ньому, людина
припиняє замислюватися над своєю тілесністю,
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буттєвістю як категоріями життєвого простору, оскільки
всі ці поняття стають неважливими при спілкуванні
через технічні засоби. У процесі спілкування у
віртуальному просторі змінюється сама сутність та
механізм смислоутворення, яке тепер не потребує
вербальної комунікації, фіксації уваги на жестах та
рухах співрозмовника, не враховує ні тембру, ні ритму,
ні наголосу, відкидає зоровий контакт, завдяки чому
текстуальна форма комунікації дозволяє виявити
архетипові форми людського спілкування [14].
Зазначені виклики актуалізують проблему самовиз
начення людини у сучасному суспільстві. Осмислення
контурів її життєвого простору в період інформаційної
революції призводить дослідників до висновку про
те, що рушійною силою поступу сучасного людства
до майбутнього постає не інформація сама по собі,
а людські знання. У цьому контексті наголошується
на необхідності розрізнення понять інформації та
знання. Інформація – це відомості, що часто виражають
суб’єктивну думку мовця, можуть бути недостовірними
і суперечливими. Знання – це результат пізнання
дійсності, що має системне, несуперечливе оформлення
і є за характером об’єктивним (незалежним від волі
людини) [15, с. 186].
На відміну від інших складових розвитку життєвого
простору людини та суспільства на сучасному
етапі, знання має певні специфічні ознаки: знання,
по суті, не є конкурентним ресурсом, тобто воно є
загальнодоступним. Тепер ним можуть користуватися
водночас багато людей, тоді як раніше, коли доступ до
нього був обмежений; знання як таке є нематеріальним,
а тому вічним; знання накопичується нелінійно, завдяки
науковим відкриттям воно зростає стрибкоподібно;
знання є відносним, тобто кожний окремий фрагмент
знання набуває значення лише в системі інших
фрагментів, які утворюють контекст; знання має
кумулятивний характер, оскільки може поєднуватися з
іншим знанням. Чим більше знань, тим різноманітніші
й корисніші комбінації складаються з них; знання є
найбільш мобільним ресурсом; знання є компактним,
воно може бути представлене низкою абстракцій і
символів; знання є невичерпним і накопичується зі
швидкістю, що постійно зростає [16, с. 168].
Невпинне зростання ролі знань у постіндустріаль
ному суспільстві спричинило виникнення поняття
суспільство знань», який одержав широке розповсюд
ження наприкінці XX – на початку ХХІ ст. і відобра
жає основні характеристики постіндустріального
суспільства, але на більш високому еволюційному щаблі
розвитку, коли основним ресурсом виробництва стають
знання, а розвитку – людина [17, с. 84].
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Value priorities of human living space of industrial
and post–industrial era
Outlines and analyzes the value orientation of human living space, which were
formed under the influence of technical and technological factors; the author notes
that the era of industrialism strengthens the «power» of man over nature and at the
same time creates a series of global challenges which bring with them a threat to the
existence of humanity as a civilization; technocratic thinking to solve them are not
able; the latter is possible only with the transition to a new type of management –
post–industrial; this method is stated in the era of the information revolution on the
basis of a return to human values and priorities.
Keywords: man, nature, activity, culture, living space, technocratic.
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Особливості демократичного розвитку
українського соціуму та його вияв
у сфері туризму
Аналізується природа та сутність демократичного розвитку українського
соціуму, їх вияв у туристичній діяльності, де туризм розглядається як
засіб утвердження загальнолюдських та національних стандартів та
цінностей; автор стверджує, що демократія і права людини, екологічна
безпека і толерантність, солідарність і т. ін. не привнесені в Україну зовні, а
формувались в народі як внутрішні норми і стандарти з давніх часів; історичні
колізії не зменшили їх загальнолюдський контекст, тому в сучасній історії
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Україна постає як гуманітарно–гуманістична держава, яка засобами туризму
утверджує свій авторитет у європейському просторі.
Ключові слова: людина, культура, туризм, загальнолюдські цінності,
демократія, свобода.

Цінності спільноти народів європейського регіону
базуються на таких політичних цінностях, як демо
кратія, особистісна свобода та незалежність, права
людини, зокрема право власності, верховенстві закону,
рівності громадян перед законом, ринковій економіці
тощо.Усі ці цінності притаманні українському народові,
волелюбність і схильність до особистої свободи якого
завжди відзначалися іноземцями як характерна риса, що
виокремлює український народ з–поміж інших народів.
Політичний устрій України за всіх часів
незалежності країни мав виразні демократичні риси.
Тому цінності європейської спільноти народів не
привнесені для України ззовні, а є органічними
цінностями українського народу. Деякі з цих цінностей
шанувалися в Україні раніше, ніж вони почали
шануватися на решті території Європи. Наприклад,
за часів Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.) Україні було
притаманним укладання з новообраним князем
угоди та складання останнім присяги, що вказує на
започаткування певних конституційних традицій, які
цілком відповідають характеру загальноєвропейської
політичної еволюції. Закликання народом на княжий
престол
кандидата
є
практичною
реалізацією
сформульованої набагато пізніше ідеї народного
суверенітету, адже саме народ виступає джерелом влади.
За часів козацької України (ХVI – XVIII ст.) над
генеральним урядом стояла військова рада – збори всього
війська. Її скликали для вирішення найважливіших
питань, виборів гетьмана, генерального уряду. В такий
спосіб працювала пряма військова демократія. У
регіонах, містах і селах правили виборні урядовці – як
адміністративні, так і судові. Посади на всіх щаблях
державної влади та місцевого самоврядування, всі
урядовці й чиновники були виборними і завжди мали
відповідати перед своїми виборцями. Варто відзначити,
що на той час абсолютна більшість європейських держав
були абсолютними монархіями і часто мали вкрай
обмежене самоврядування навіть на рівні місцевих
громад, а на рівні держави не мали жодного. Отже, у ті
часи, коли Україна була суверенною (ІХ – ХІІІ ст., ХVI –
XVIII ст., з 1991 року), вона тяжіла до встановлення
демократичного ладу і часто за рівнем демократизму
випереджала більшість тогочасних держав Європи.
Україна стала однією з перших держав, де було ухвалено
Конституцію, тобто відмовлено від абсолютного
суверенітету монарха. Це було реалізовано Конституцією
Пилипа Орлика, ухваленою 1710 року, тобто за
73 роки до ухвалення американської Конституції. У ній
юридично започатковано поділ влади між органами
державної влади.
Сучасному стану демократичних перетворень в
Україні властиве те, що, з одного боку, народовладдя є
символом жаданого майбутнього, а з другого – суспільні
інститути та ЗМІ, практика участі населення у виборах
співіснують із розчаруванням у демократичному
реформуванні. «Суперечності проявляються також
у поєднанні інерції влади і постійного намагання
наслідувати західні стандарти, де визначення основних
тенденцій формування нових ціннісних орієнтирів
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є базою для прогнозування подальшого розвитку, а
надбання нової якості є надзвичайно важливим для
адекватнішого розуміння особливостей політичної
системи та змісту політичних процесів, що відбуваються
в суспільстві» [1, с. 15], зазначають В. Швець та
Ю. Шайхалієва.
Та зважаючи на те, що українці від народження
є носіями демократичних цінностей, не дивним є
факт прийняття демократичної конституції після
проголошення незалежності нашої держави. Наразі
можна виокремити такі ознаки демократії в Україні,
які затверджені в прийнятій конституції: 1) принцип
народного суверенітету; 2) громадянський консенсус,
тобто принципова згода основної частини громадян
дотримуватися встановлених правових умов, у межах
яких мають досягатися часткові цілі. Цей принцип
потребує використання форм і процедур, які дають
змогу виявити політичну більшість. Основними
серед них є представницьке правління та форми
безпосередньої демократії; 3) правління більшості
передбачає ще один принцип демократії – дотримання
та охорону прав меншості. Ми можемо впевнено
стверджувати про наявність такого принципу в Україні;
4) принципи рівності і свободи. Українська держава
встановлює певні вимоги, яким має відповідати
діяльність кожного її громадянина. Межею свободи
будь–якої людини є свобода інших людей. Демократія
передбачає надійні гарантії прав і свобод особи, в тому
числі судові; 5) політичний та ідейний плюралізм, згідно
з яким політичне життя має включати багато різних
взаємозалежних і водночас автономних політичних
груп. Безперечно, в Україні наявна багатопартійність.
Плюралізм передбачає також політичне суперництво,
наявність та офіційне визнання опозиції до влади.
До аналізу ризиків стабільної демократії в
Україні можна застосувати теорію Ф. Шміттера, який
виокремлює внутрішні дилеми, притаманні сучасній
демократії незалежно від місця та часу її появи, а
також зовнішні, що піддають сумніву сумісність
нових демократичних правил і практики з наявними
соціальними, культурними та економічними умовами. На
його думку, «Демократизація не обов’язково принесе з
собою економічне зростання, соціальний світ, ефективне
управління, політичну гармонію, вільний ринок.
<...> Але ми повинні розраховувати на зародження
політичних структур, мирно конкуруючих, що формують
уряду і які впливають на публічну політику; здатних
вирішувати соціальні та економічні конфлікти за
допомогою встановлених процедур <...> демократії
здатні змінювати свої закони і організаційні структури
під впливом мінливих обставин. Можливо, вони не
відразу домагаються всього перерахованого вище, але на
цьому шляху у них набагато більше шансів на успіх, ніж
у автократичних режимів» [2, с. 144–145].
Більшість дослідників одностайні в тому, що
стабільність демократії залежить від широкої підтримки
з боку громадян. Громадянське суспільство не може
бути просто запозичене, воно має формуватися на
основі традиційної культури з огляду на економічний
і політичний розвиток країни, зростання добробуту і
самосвідомість народу.
З іншого боку, Дж. Сарторі істинним ворогом,
загрозою демократії вважає вимогу «чистішої»
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та
досконалішої
демократії.
На
його
думку,
«здійснюючи в себе демократію, яка визначається як
виборна поліархія, ми не звертаємося тим самим до
налагодження «хорошого» функціонування системи,
тому що суперництво на виборах не забезпечує якості
результатів, а тільки демократичність способу їх
досягнення. Решта ж – те, наскільки цінний кінцевий
результат, – залежить від якості керівництва. Однак,
хоча часто–густо визнається життєво важлива роль
керівництва, проте воно набуває в теорії демократії
лише дуже незначний статус» [3, с. 81].
Отже, демократія не може не супроводжуватися
створенням міфів, сприятливих для неї. Однак вчасно
не реалізовані міфи перетворюються на утопію, що й
руйнує демократію. Це є незріла демократія, з якою ми,
на жаль, стикаємося нині в українському суспільстві й
парламенті.
Як зазначає Н.А. Латигіна, сьогодні Україна потребує
посилення державної влади, формування сильної
демократичної держави, оскільки зараз ми маємо ще
не досконалу, не сильну державу, в якій значна частина
проголошених у Конституції України положень поки
що є формальними деклараціями та побажаннями і
потребує детальнішого розкриття у відповідних законах
(хоча сам зміст Основного Закону України засвідчує
її демократичний вибір, розкриває суть демократії,
проголошує її основні засади). Наприклад, принцип
плюралізму за нинішніх умов здійснюється в Україні
у гіпертрофованому вигляді: більше 100 політичних
партій претендують на те, щоб стати керівною силою
у суспільстві і державі. Це свідчить, насамперед, про
обмеженість соціальної підтримки та частковий характер
їх стратегій. Конституція сама по собі робить можливою
доволі значну амплітуду політичних рішень. Враховуючи
ці та інші моменти, а також характер політичних подій,
що відбуваються нині в Україні, можна говорити про
незавершеність конституційного процесу в Україні.
Але вже саме проголошення демократії, конституційне
закріплення її засад повинно сприяти утвердженню
стабільності та злагоди у суспільстві [4, с. 65].
Формальне, конституційне гарантування демократії є
необхідним для створення сильної держави – держави,
яка «функціонує ефективно і здатна протистояти
тиску з боку конкуруючих економічних та політичних
груп влади і діє в інтересах усіх людей, що складають
національну державу… Слабка держава – держава, в
якій не забезпечуються державні та приватні послуги,
необхідні для людського розвитку» [5, с. 8].
Відповідно до теорії А. Лейпхарта, оптимальним
політичним режимом для України, якщо вона, звісно,
хоче бути демократичною державою, має стати
співсуспільна демократія, яка є характерною для
більшості європейських країн і яка виявилася більш–
менш нейтральною щодо категорій «західних» і
«незахідних» типів демократії. Ця теорія застосовується
до суспільств, що характеризуються розподілом
на сегменти. Сегменти можуть бути релігійного,
ідеологічного, мовного, етнічного, національного й
подібного характеру. «Головною метою співсуспільної
демократії є вирівнювання суперечностей та створення
системи обмежень і противаг для великої кількості
політичних еліт, а основною ознакою – співпраця еліт»
[6, с. 221]. На підставі аналізу українських політичних
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реалій можна запропонувати концептуальну модель
демократизації українського суспільства, яка має такі
складові:
– розвиток громадянського суспільства та зниження
рівня віддаленості влади і громадян. У наш час в
Україні питання про довіру до держави, до її провідних
інститутів – це найболючіше питання, що потребує
свого негайного вирішення. Нова стратегія курсу
держави повинна бути спрямована на максимальний
політичний
консенсус,
суспільну
консолідацію
населення, його згоду відносно основних цілей і
механізмів реалізації базових принципів демократії;
– сприйняття демократії як цінності більшістю
громадян, порівняно високий ступінь їхньої політичної
освіченості, що дає людям можливість робити свій вибір
свідомо, на основі знань і раціонального розрахунку.
Дане положення починає втілюватись в життя вже
сьогодні. Адже лише висока політична освіченість і
усвідомлення демократичних цінностей могли вивести
людей на майдан і скинути монархічну владу;
– формування політичної еліти, що сповідує
демократичні цінності, за словами О. О. Бандури,
«поєднує соціальні ідеали, моральні та правові цінності
з практично корисною діяльністю щодо втілення в
життя законодавства» [7, с. 45]. На жаль, сьогодні
ще далеко не всі суб’єкти політичного процесу в
Україні починають усвідомлювати, що свобода не має
нічого спільного з уседозволеністю та протиправними
діями; що демократія – це не тільки право вільно
висловлювати свої думки, але й відповідальність за
висловлене, а також реальне забезпечення проголошених
демократичних принципів організації спільного життя;
– досягнення консенсусу між різними політичними
силами. Подолання суперечності між демократичною
формою та недемократичною сутністю інститутів
влади.
Набуття
політичними
інститутами
не
тільки демократичної форми, а й демократичного
змісту, продукування ними реальної демократичної
політики. Як зазначає В. Полохоло, на думку доктора
філософських наук Є. Бистрицького, «найгучніші
апеляції до ідеї демократії в посткомуністичній Україні
можна почути від тих політиків, які розглядають
суспільне значення їхніх партій та рухів у перспективі
«національно–демократичних»
перетворень.
Проте
й практичне дотримання цієї самоназви, й політичне
осмислення суспільної мети в понятті «національної
демократії» містять у собі реальну загрозу «вічного
повернення того ж самого» (Ф.Ніцше): нескінченного
милування протодемократичними ознаками української
спільноти» [8, с. 65];
– високий соціально–економічний рівень розвитку
держави,
економічна
стабільність,
переважання
середнього класу – це саме ті три основні характе
ристики, запропоновані Є. Вятром для визначення рівня
демократизму політичного режиму [9, с. 19];
– збереження чесних, змагальних та регулярних
виборів, які затверджені Конституцією України. Сучасна
система представницького правління є плюралістичною.
Згідно з нею, за словами В.В. Цвєткова, парламентарі
обираються народом і є відповідальними перед ним [10,
с. 52];
– захист прав меншості. Думка більшості,
виражена демократичним шляхом під час виборів, є
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необхідною, але недостатньою умовою демократії.
Як зазначає Р. Сербін, «гармонізація співіснування
більшості й меншості суспільства потребує надання
меншості широких можливостей відкрито, в межах
загальноприйнятих процедур і вимог захисту своїх
та суспільних інтересів засобами законодавства та
політичним впливами. Якщо цього не відбудеться, може
виникнути ситуація, за якої демократія перетвориться у
формальне виправдання диктатури» [11, с. 74];
– гідний президент–керівник держави, який повинен
брати на себе політичну відповідальність і мати активну
позицію стосовно процесів, які відбуваються в країні;
– активна життєва позиція молоді, яку ми можемо
бачити вже сьогодні. Саме ця соціальна група закладає
основи майбутнього благополуччя будь–якої країни;
– формування сприятливого зовнішнього оточення,
вироблення адекватної новому режиму зовнішньої
політики, заснованої на узгодженні наявних у
суспільстві інтересів, у тісній співпраці з парламентом,
політичними партіями і з урахуванням громадської
думки. На даний момент цей аспект української
демократизації ще знаходиться на стадії формування,
оскільки існують проблеми у знаходженні компромісів
як між різними партіями в середині країни, так і з
деякими зовнішніми сусідами.
Отже, на сьогоднішній день в Україні ще не
існує західного демократичного устрою, але були, є і
будуть демократичні цінності, які втілювалися в життя
українського народу протягом всього його існування. Саме
ці цінності спонукали до формування та втілення і життя
демократичних норм і правил, які закріплені в Конституції
нашої держави. В зв’язку з цим ми можемо впевнено
стверджувати, що Україна у буквальному розумінні
«приречена» на демократію і вже зараз демократизація,
з наявних у підсвідомості ідей, переходить в активну
свідому діяльність, до якої залучаються всі члени
українського суспільства. Даний процес не оминув і
туристичну сферу життя наших людей, розвиток якої
є підтвердженням прояву європейських орієнтацій
українців. Щорічно в Європі перебувають понад 2 млн.
українців. Особливо насиченою в Європі є туристична
діяльність українців. Цінності, які вони несуть з собою
є цілком прийнятними для європейської спільноти. В їх
центрі – демократія, свобода і незалежність, неприйняття
насильства і толерантність. Сфера українського туризму є
виявом гуманістичної природи людини як особистості.
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Features of the democratic development of Ukrainian society and
its manifestation in the field of tourism
Analyzes the nature and essence of the democratic development of Ukrainian
society, their manifestation in tourism, where tourism is seen as a means of asserting
universal human and national standards and values; the author argues that
democracy and human rights, environmental security and tolerance, solidarity, and
so did not introduce in Ukraine outside and shaped by the people as the internal
norms and standards since ancient times; historical conflicts have not reduced their
human context, therefore, in the modern history of Ukraine acts as a humanitarian and
humanistic state tourism means asserts its authority in the European space.
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Альтернативные модели
социальной успешности в рамках
постструктуралистского дискурса
Рассматриваются модели социальной успешности, продуцируемые
в рамках философии постструктурализма. Концепции родоначальников
постструктурализма анализируются в связи с современными оценками
данного направления и тенденциями социального развития. Показано, что в
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развитии альтернативных моделей социальной успешности немаловажную
стимулирующую роль сыграли современные теории социальной антропологии
и в особенности структурализма и постструктурализма, начиная с работ
французских философов и антропологов начала 60–х годов ХХ столетия.
Подходы к пониманию социальной успешности и целей личностного развития,
изначально маргинальные, постепенно приобретают все большую популярность
и превращаются из теоретических концептов в действительные социальные
практики.
Ключевые слова: успех, неуспех, структурализм, постструктурализм,
постмодерн, социальность, дискурс, субъект, структура.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В современном социально–философском дискурсе
социальная успешность выступает в качестве поли
системного многоуровневого концепта, выражающего
практически бесконечное многообразие человеческих
представлений о данном вопросе.
Основной задачей нашей статьи является обосно
вание того значения, которое играют современные
антропологические теории в формировании образа
успешного человека и моделей социальной карьеры.
Среди теорий, которые достаточно радикально повлияли
на формирование новых взглядов можно выделить
функционализм, структурализм и постструктурализм,
которые мы здесь и рассмотрим. Выбор указанных
теорий вовсе не означает забвения других, не менее
важных
концепций,
заслуживающих
отдельного
исследования в связи с понятием успеха. Это, прежде
всего, социальные теории левого спектра – коммунизм
и анархизм, несомненно влияющие на выбор модели
поведения значительной части населения, особенно в
западных обществах. Не менее важным в этой связи
представляется также психоанализ, точнее, весь спектр
психоаналитических теорий, давно уже превратившихся
в особую ветвь социального и социально–психо
логического дискурса.
Ситуация характеризуется наличием достаточно
большого количества действующих и вполне эффек
тивных моделей, начиная от классической либеральной
модели, связанной с представлением об успехе как
награде за систематические усилия, упорный труд
и самостоятельное развитие и заканчивая много
численными альтернативными моделями успешности,
которые часто выпадают из текущей социально–
экономической ситуации и, тем не менее, обеспечивают
своим носителям не меньшую (а часто и большую) долю
социальных благ и психологического комфорта.
Данное положение дел давно уже стало предметом
исследования в социальной философии, социологии
и социальной антропологии. Достаточно обратить
внимание как на ставшие классическими работы Ж.
Бодрийяра [см. напр. 1], так и на многочисленные
современные исследования, посвященные рассмотрению
различных форм социальной активности в ее связи с
моделями успешности и вопросом о социализации тех
или иных групп населения [2; 3; 4; 5; 7; 8].
Одним из наиболее мощных теоретических стимулов
для переосмысления традиционных представлений
о
социальной
успешности
явились
социально
ориентированные исследования, объединяемые в
рамках довольно условных и размытых понятий –
постструктурализма, постмодернизма и пр. Речь идет,
прежде всего, о разработке структурной антропологии
в трудах К. Леви–Стросса, выступивших в качестве
дополнения, а отчасти и альтернативы доминирующему
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до этого времени функционализму в антропологии [6].
Одним из наиболее важных достижений в этой области
явилось обоснование более прогрессивной точки зрения
на критерии развития т.н. «примитивных обществ» (в
терминологии А. Рэдклиффа–Брауна). Собственно, сам
А. Рэдклфф–Браун, несмотря на постоянную критику
его работ, являлся как раз именно тем исследователем,
который проложил дорогу новым взглядам на природу
архаичных сообществ и возможность более толерантной
оценки нетипичных для «цивилизованного» европейца
форм жизни и социального взаимодействия [см. 9; 10].
Логика этого процесса вполне ясна, если мы
отказываемся от упрощенных линейных характеристик
других культур, то остается распространить этот подход
и на собственное общество, в каждом из которых
зреют свои альтернативные возможности и критерии
оценки жизненного пути. В полной мере это относится
к философии и психологии успеха, когда само понятие
успешной личности, столь долго складывавшееся в
рамках европейской социальной и культурной традиции,
постепенно размывается, превращаясь в некую
поливариантную структуру, ориентированную, прежде
всего, на личный выбор и личные ценности конкретного
индивида.
Многообразие моделей успешности в настоящее
время вовсе не отменяет «классической» формы
успеха. Естественно, что и сейчас и в будущем
множество людей будут следовать в своем выборе
сложившейся традиции. Тем не менее, становится
все более заметным протест против устоявшихся,
консервативных представлений об успехе, особенно
в некоторых локальных сообществах и субкультурах:
учащаяся молодежь, IT–специалисты, представители
свободных профессий, т.н. фрилансеры и др. В
современных постиндустриальных обществах отмечен
постоянный рост таких настроений, в ряде стран
(США, Австралия, Канада, Великобритания) по разным
данным до четверти всего населения исповедует те или
иные формы отказа от классической карьерной модели
социального успеха, люди все более склонны ставить
на первое место личностный рост, свободные занятия,
хобби, общение.
Вслед за функционалистами последовали предста
вители французского структурализма и постструк
турализма, которые превратили данную тенденцию в
научный и социально–психологический тренд. Прин
ципиальной новацией структуралистской и особенно
постструктуралистской позиции является то положение,
согласно которому не существует культурной иерархии
обществ и следует заниматься не составлением
рейтинга культур, не созданием некоей прогрессивной
культурной шкалы, но сравнением содержательных
характеристик различных культурных традиций, вместе
с признанием их безусловной ценности и значимости.
До определенной степени это противоречит нашей
естественной интуиции, установке на сравнение
различных сообществ по критериям сложности,
универсальности, устойчивости разных культурных
традиций.
Принципиальным фактором здесь является общая
психологическая установка на позитивное восприятие
другого человека с его ценностями, личностными
характеристиками, образом жизни – своеобразная
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культурно–антропологическая аттракция – механизм,
хорошо известный социальным психологам.
Современные
нетрадиционные
представления
об успехе довольно часто вызывают неприязненное
отношение социального окружения. Все необычное
пугает или заставляет задуматься о правильности
собственного пути. В повседневном общении, в
социальных сетях, в оценках более или менее консер
вативных авторов можно встретить немало критики в
адрес представителей альтернативных субкультур.
Отношение к представителям других народов,
рас, культур или к людям, практикующим иной образ
жизни, иную модель социального поведения, отличается
большой вариативностью и непостоянством в разные
периоды истории. Периоды относительной терпимости
могут сменяться ситуациями жесткого контроля,
неприятия и подавления. Достаточно посмотреть на
итоги социального и культурного развития постсоветских
обществ в последнюю четверть столетия, когда волны
толерантности, пришедшие из западных стран, сменились
периодом нетерпимости и конфликтов. Тем не менее,
и здесь альтернативные модели успеха приобретают
все большее число сторонников, хотя и с очевидным
местным колоритом. Например, одним из важнейших
факторов, влияющих на изменение отношения к успеху,
является религия, предлагающая человеку иную шкалу
ценностей, в свете которой его прежние представления
часто теряют значимость или претерпевают значительные
трансформации. В этой связи можно вспомнить
многочисленные случаи сознательного эскапизма, ухода
от привычных форм социальности и социализации.
Примеры наиболее известных исторических фигур
(Будда, Диоклетиан, Ганди, Л. Толстой и др.) у всех перед
глазами, однако гораздо большее число людей ежедневно
совершает подобный выбор, полностью или частично
отказываясь от традиционных форм самореализации. Эта
веками складывающаяся философия «великого отказа»
в настоящее время является ничем иным, как новой
шкалой социальных ценностей, с которыми и связывается
человеческое представление об успехе и успешной
личности.
Можно проследить логическую цепочку, общую
систему связи по линии функционализм – струк
турализм – постструктурализм, которая привела к
появлению и признанию альтернативной модели успеха.
Прежде всего, это уже упоминавшиеся А. Рэдклифф–
Браун и К. Леви–Стросс, концепции которых позво
лили пересмотреть отношение к ранним формам
социальности и сформировать более толерантное и
непредвзятое отношение к архаичным культурам. Не
менее важную роль в трансформации классической
модели успеха, равно как и отношения к самому
широкому спектру социальных и антропологических
вопросов (толерантность, сексуальность, наказание
и др.) сыграл М. Фуко, творчество которого давно
уже стало своеобразной библией всего социально
«неформатного» и нетрадиционного в современном
обществе. Следует сказать, что именно этот философ
явился тем автором, который в значительной мере
сформировал и озвучил иной подход к пониманию
человеческой личности и перспектив ее развития.
Среди многочисленных работ М. Фуко, которые
касаются данной темы, особенно выделяются его лекции
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в Коллеж де Франс, которые он читал на протяжении
1971–1984 гг. Значительная часть этих курсов посвящена
проблематике субъекта, его пониманию, определению и
развитию, что непосредственно связано с обсуждаемым
здесь вопросом.
Отношение философа к проблеме человека и его
развития было неоднозначным в разные периоды
творчества: в 60–е г. Фуко говорит о «смерти субъекта»,
что подтверждает его позицию об историчности
форм нашего опыта и самого человеческого бытия;
позднее, Фуко предпринимает попытку создания новой
философско–антропологической теории, в которой
понятие человека и его возможностей приобрели бы
более современное, более вариативное звучание.
Философская работа Фуко и его видение человека,
попытка показать на каких основаниях может быть
построена новая антропология, новый тип отношения
к человеку и, прежде всего, человека к самому себе,
является особо актуальной в настоящее время. Особенно
выделяется на этом фоне герменевтика субъекта,
созданная французским мыслителем и являющаяся
одним
из
ключевых
элементов
современного
постмодернистского дискурса и социально–философской
мысли в целом. Среди понятий герменевтики
субъекта нас особенно интересует концепт «заботы
о себе», рассмотренный М. Фуко еще в третьем томе
«Истории сексуальности». Философ рассматривает
происхождение данного понятия, восходящего к
сократовской эпимелее – «заботе». Сократ, отвечая
Алкивиаду, что же ему делать, говорит, – «позаботься
о себе». Фуко полагает этот ответ принципиальным
и, безусловно, ценным достижением платоновского
дискурса и всей античной традиции. Концепт «заботы
о себе» (ἐπι–μέλεισθαι ἑαυτοῦ переводится также и
как «озабоченность собой») является указанием на
значимость духовного восхождения и самовоспитания
человека, его творческого саморазвития, с одной
стороны. С другой, забота о себе намекает на
необходимость самостоятельного выбора в условиях
агрессивной и не толерантной социальной среды
(в каковой, по существу, и находился постоянно
Алкивиад – воспитанник Сократа).
Данное понятие, столь детально проанализированное
М. Фуко [11, с. 23–24], причем, в наиболее зрелый
период его творчества, говорит о том, что именно оно и
должно рассматриваться в качестве основного элемента
философии человека и его перспектив. При этом ясно
также, что вся проблематика человеческого мира с
позиции мыслителя представляется только как единая
социально–антропологическая концепция, в которой
должны быть учтены многочисленные феномены
и эффекты, которые ранее не рассматривались:
сексуальность, телесность, девиации и др.
Нетрудно заметить, что современные альтерна
тивные теории успеха, как правило, связаны с этими
маргинальными или периферийными аспектами в
рамках классических теорий. Тем не менее, в жизни
каждого человека, эти факторы играют как раз ведущую
роль, и зачастую отказ от классической карьерной
модели имеет своим мотивом развитие именно этих
сфер жизни.
Современные работодатели, так же, как и их коллеги
в прежние времена, требуют от своих подчиненных
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максимального вовлечения в работу, едва ли не
полного отождествления своих устремлений с трудовой
мотивацией, жизни в жестком режиме перманентной
конкуренции. Даже при очевидных преимуществах:
высокой зарплате, карьерном росте и, соответственно,
росте статуса и материального благополучия, такая
корпоративная
модель
успешности
имеет
ряд
существенных негативных эффектов. Основной из них –
недостаток времени на общение с друзьями и близкими
людьми, на реализацию собственного творческого
потенциала помимо профессиональной сферы. Многим
людям из–за постоянной ответственности, стрессов и
других факторов, преимущества высокого дохода уже
не кажутся столь значимыми, по сравнению с потерей
других важных компонентов собственной жизни.
Подобное ощущение накапливаясь постепенно может
привести к глубокому личностному кризису: «Модель
успешности, которая представлялась «правильной»
и единственно возможной, больше не приносит
удовлетворения индивиду. А значит, не достигается
априорно желаемое «счастье» – культурный концепт,
в данном случае тесно связанный с понятием «успех».
Отсюда возникает потребность в поиске альтернативных
стратегий поведения и ценностных приоритетов,
способных предоставить индивиду самоощущение
успешного и вместе с тем счастливого человека
(значимость «успеха» при этом остается непоколебимой,
под сомнение ставится не его целесообразность, а
смысловое наполнение)» [7, с. 33].
Все вышесказанное актуализирует вопрос о
ценностях и новой мотивации для современной моло
дежи. Работодатель может использовать более гуманизи
рованные формы мотивации персонала, например, не
обещать молодым сотрудникам высоких доходов и
карьерного роста в будущем, но говорить им, что через
два года у них будет один ребенок, а еще через два –
второй и т.д. Мол, деньги – это слишком приземленно и
зыбко, а дети являются безусловной ценностью.
Многие склонны увидеть здесь, во–первых, простое
лицемерие, столь типичное для многих современных
работодателей. Рекламировать детей особенно не стоит,
все и так понимают, что это хорошо и если условия
благоприятствуют, то люди непременно производят
потомство. В ряду этих условий немаловажное
место занимают доходы потенциальных родителей
и возможность содержать и развивать своих детей в
соответствии с имеющимися приоритетами. Это и
есть те самые зарплаты и карьерный рост, о которых
не любят говорить работодатели. Во–вторых, и это
гораздо важнее, дети, при всей очевидной важности
и необходимости, для многих молодых людей не
являются безусловной ценностью, т.е. ценностью,
безотносительной к их собственному развитию.
Детей порождают все, хорошие и плохие, добрые и
злые, люди недостойные, лицемерные, бесчестные.
Не существует такой степени глупости, морального и
эстетического уродства (Калибан), которая не позволила
бы человеку произвести потомство. Соответственно,
и сами дети становятся взрослыми, со всеми такими
же характеристиками. Поэтому, в конечном итоге,
ценность детей как раз связана с многочисленными
привходящими условиями. Большей ценностью для
многих людей является духовный рост человека,
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сочетающей интеллектуальное развитие, эстетическое
чувство и моральность. Немалое число людей добавит
сюда также и религиозную веру и для этого также
достаточно оснований.
В целом, позиция М. Фуко как раз провоцирует
эту обращенность на себя самого, свое собственное
развитие, в противовес сугубо житейским, меркан
тильным и обычно приземленным целям. Его
концепция, ставшая уже общим местом для любых
альтернативных подходов в области понимания
человека, способствовала постепенной постструктура
листской трансформации представлений значительной
части общества (по крайней мере – его образованного
слоя) об успехе и успешной личности.
Подводя итоги, необходимо сказать, что в настоящее
время происходит достаточно активное изменение
представлений о приоритетных моделях социального
развития, моделей социального успеха, жизненных
ценностей и стандартов. Данная тенденция наиболее
заметна в странах с наиболее развитой экономикой, в
которых все большее число людей, в особенности это
касается представителей молодых возрастов, выбирает
те или иные формы альтернативной социальности.
Среди них особое место занимают различные виды т.н.
дауншифтинга, движения экологической альтернативы,
неформальные общественные движения, целый ряд
новых религиозных движений. В развитии подобных
форм, как мы стремились показать, немаловажную
стимулирующую
роль
сыграли
современные
теории социальной антропологии и в особенности
структурализма и постструктурализма, начиная с работ
французских философов и антропологов начала 60–х
годов ХХ столетия. Подходы к пониманию социальной
успешности и целей личностного развития, изначально
маргинальные, постепенно приобретают все большую
популярность и превращаются из теоретических
концептов в действительные социальные практики,
становятся альтернативой традиционным моделям
карьеры и социального успеха.
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Alternative models of social success within the limits
of the poststructuralist discourse
The models of social success produced within the limits of the philosophy of
poststructuralism are considered. The concepts of ancestors of poststructuralism are
analyzed in connection with the up–to–date assessments of the given direction and
social development tendencies. There is showed, that in development of alternative
models of social success an important boosting role the up–to–date theories of social
anthropology and in particular structuralism and poststructuralism, since operations
of the French philosophers and anthropologists of the beginning of 60th years ХХ have
played centuries. Approaches to understanding of social success and the purposes of
personal development, initially marginal, gradually acquire the increasing popularity
and are transmuted from theoretical concepts in the real social practice.
Keywords: success, unsuccess, structuralism, post–structuralism, post–
modernism, sociality, discourse, subject, structure.

Карпенко С. Р., кандидат філософських наук, здобувач кафедри
філософії, Дніпропетровський національного університет
ім. Олеся Гончара (Україна, Дніпро), victor7754@i.ua
Альтернативні моделі соціальної успішності в рамках
постструктуралістського дискурсу
Розглядаються моделі соціальної успішності, які продуковані в рамках
філософії постструктуралізму. Концепції засновників постструктуралізму
аналізуються у зв’язку із сучасними оцінками цього напрямку і тенденціями
соціального розвитку. Показано, що в розвитку альтернативних моделей
соціальної успішності важливу стимулюючу роль зіграли сучасні теорії
соціальної антропології і, особливо, структуралізму і постструктуралізму,
починаючи з робіт французьких філософів і антропологів початку 60–х років
ХХ століття. Підходи до розуміння соціальної успішності і цілей особового
розвитку, спочатку маргінальні, поступово набувають все більшої популярності
і перетворюються з теоретичних концептів в дійсні соціальні практики.
Ключові слова: успіх, невдача, структуралізм, постструктуралізм,
постмодерн, соціальність, дискурс, суб’єкт, структура.
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Становлення та роль віртуального
у процесах соціального конструювання
Розкрито сутність віртуального, як феномену, що тотально охопив всі
без винятку сфери життя суспільства ХХІ століття. Проаналізовано підстави
та розуміння феномену віртуального всередині процесів конструювання
соціального. Показано взаємозв’язок віртуального в процесах конструювання
соціального з феноменами повсякденного і мовного, обґрунтовано необхідність
включення розуміння віртуального при дослідженнях сучасних суспільств.
Віртуальне розглядається як феномен, що з’єднує матеріальне і ідеальне в
ХХІ столітті особливою логікою взаємодій. Позначена роль і механізми впливу
віртуального на процеси створення подоби сучасних глобалізованих суспільств.
Ключові слова: віртуальне, повсякденність, мова, конструювання,
соціальне.

Для того, щоб якомога точніше відповісти на
запитання, що являє собою суспільство та яке у ньому
місце належить людині, кожному досліднику слід
підібрати певнуконфігурацію теоретичних підходів й
практик, які дозволять йому підкреслити особливість,
автентичність його наукових тверджень, гіпотез,
висновків тазроблених на їх основі прогнозувань.
Кожен напрямок досліджень соціального стикається із
ключовим питанням: що саме приводить окремі аспекти
нашого буття до статусу «соціальне»? Влучниму цьому
плані виявляється конструктивістське розуміння його
засад.
Конструктивізм сьогодні – це вкрай різнорідна
група теорій гуманітарних, соціально–філософських
дисциплін, що підкреслюють ідею неповної відобра
жуваності природи нашої свідомості, мовну й
культурно–історичну обумовленість самих процесів
нашого пізнання, опосередкованість процесів пізнання
й мислення нашого буття індивідуальними «конст
руктами», позначенимиу вигляді окремих елементівз
нашої оточуючої дійсності. Останні формуються у
векторі альтернативізму: потенційно завжди існуючої
множини способів концептуалізації соціальних подій,
порядків, змістів, цінностей, елементів соціальної
реальності, плюралізму можливих варіантів розвитку
суспільства і т.д.[1, с.51].
Проте в ХХІ столітті поза полем зору соціально–
філософськоїгалузі конструктивізму залишається вики
нутим значний елемент процесів конструювання –
феномен віртуального [2, с.1555]. Причина такого
твердження криється у вже вказаному «альтернативізмі»,
що є основою для конструктивізму. Будь–який
процес конструювання всередині соціальноготак чи
інакше використовує інтерпретацію, варіативність
зв’язку між вже наявними складовими, з яких
«збирається» картина реальності нашого буття:
змістами,
значеннями,
наративами,
традиціями,
міфами, цінностями, несвідомими аспектами і т.д. В
ХХІ столітті «буття» останніх лежить саме у полі зору
феномену віртуального, яке й намагається вилучити їх
зі світу ідеального та помістити у світ нашої соціальної
реальності [2, с. 1553].
Семантичний поділ буття на ідеальнейматеріальне
виступає відправною точкою, моментомпояви кон
цепту віртуального. Категорія «віртуальний» походить
від латинського «virtus», який філософи поступово

186

Гілея

прирівняли до терміну «δυναμις» (грец. «динаміс»),
що символізував сферу можливого, того, що про
тистоїть вже існуючому у нашому бутті нині й може
проявити себе лише за дотримання певних умов.
Схоласти розвинули це вчення до розуміння додаткових
властивостей сущого, які завжди присутні поруч
із нами у нерозвиненому, нерозгорненому й поки
що незрозумілому в реальностістані. У Новий час
«віртуальне» розуміли, як той стан існування об’єкта,
у якому він ще не наданий у актуальності, але вже
присутній в зародковому стані. Й нарешті, наприкінці
ХХ століття семантика віртуального перейшла у
інформаційно–технологічну сферу, через що було
відкладене на другий план попереднє соціально–
філософське семантичне навантаження. Віртуальне
формує процеси конструювання соціального, тому що
здійснює «вилучення» з «ідеального» нематеріального
світубуттяті чи інші аспекти явищ, предметів,
феноменів, процесів, надає процесу конструювання
безпосереднійматеріал для творення нового «конст
рукту». На цій основі можна стверджувати, що «вір
туальне» є прямим послідовником «світу ідей» Платона.
Бо воно «оперує» нематеріальним набором якостей,
щоразом складають «ідею» чогось. Віртуальнебере
участь у процесах творення самих ідейта, як наслідок,
присутності у нашому повсякденному житті кожного
явища, предмету, феномену, процесу. На відміну від
прикладу «печери» у Платона, віртуальне більшою
мірою оперуєсамим прообразом «ідей», які за
логікою ідеалізму лежать в основі всього сущого,
бо воно не розділяє світ нашого реального буття на
ідейне та предметне (матеріальне), а апелює до них
у безпосередній єдності та взаємовпливі нашого
реального соціального світу [3, ch.VІ].
Конструктивізм до сьогоднішнього його стану
формувався у ключі трьох філософських напрямків:
скептицизмі, феноменології, символічному інтерак
ціонізмі та їх прикладних розґалудженнях. Саме на
основі синтезу цих філософських напрямків відбу
вається оформлення механізмів, що закладають
методологію конструктивізму. Але практичне розуміння
існуючих сьогодні процесів конструювання соціального
вимагає вивчення світу соціального як унікального світу,
створеного людиною із значними відмінностями від
світу природи.
Соціальне як феномен існує на межі декартівського
розуміння психологічного («rescogitans» – чуттєвого,
психологічного,
мислячого)
та
матеріального
(«resextensa» – те, що має довжину у просторі). Така
спроба подолання дуалізму одразу значною міроюви
ділила знання про соціальне за рамки іншого наукового
знання. Все класифіковане як «соціальне» починає
виявляти себе як певний порядок, який при дослідженні
виявляє свою часткову суверенність, автономність,як
від матеріального та фізичного, так й від чуттєвого,
психологічного. Існуючи на такому методологічному
«стику» в соціально–філософських дослідженнях,
будучи винесеним поза рамки простору й психічних
феноменів, «соціальне» почало набувати пояснення
виключно посередництвом тих змістів, цінностей, норм
й значень, які були утворені самим же суспільством.
Соціальне постає окремим світом змістів, цінностей,
норм та правил, які творяться (конструюються)
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групами індивідів. Така думка, яку послідовно
на початку становлення «знання про соціальне»
формуваликласики, як то, наприклад, М. Вебер
[5, с.615], поступово вивела «знання про соціальне»
за рамки «природничих» обґрунтувань. Дослідження
соціального у ХХ столітті формує свою методологію,
виключно при посередництві «пояснень соціального
соціальним»:
змістами,
значеннями,
цінностями,
нормами, культурою як конструктами–наслідками вже
існуючого суспільства. Соціально–філософська галузь
знання на початку ХХ століття починає поступово
здійснювати методологічні спроби подолання такого
картезіанського методологічного стилю мислення. Бо
попередні методології (скептицизму, раціоналізму,
механіцизму тощо) вже недостатні відносно до
духу технологічної епохи ХХ – ХХІ століть, через
що не можуть надавати чіткі відповіді на ключові
онтологічні питання. Тому соціально–філософське
знання як теоретичне осердя практичних векторів
вивчення соціального, спрямовується на повернення в
дослідження залежності соціального від природничого
та психічного (у розумінні лат. «rescogitans» й лат.
«resextensa» як «матеріального» й «мислячого»), даючи
можливість вивчати соціальне,його феномени, речі,
явища й процеси«такими–як–вони–є» (англ. «assuch»)
у безпосередності даності їх проявів. На практиці
цим безпосереднім «фінішним» методологічним шля
хом пішла феноменологія Е. Гуссерля. Вона надала
оформлення вектору дослідження соціальної реаль
ності як конструкту, що лежить на стику: по–перше,
абсолютно
нематеріального
«пізнаючого
досвіду
свідомості», по–друге, всього оточуючого світу (як
матеріальної даності), що здійснює вплив на наш
«досвід свідомості», по–третє, створеного світу
соціального як суверенного світу змістів, значень,
норм, правил тощо. Наповнення останньогоформально
існує віртуальной конструюється суспільством посе
редництвом феномену віртуального– мовою як лінгвіс
тичною системою, а у ХХІ столітті доповнюється й
інформаційно–комунікативними семіотичними систе
мами.Феноменологія сталанайбільш наближеною до
конструктивізму, бо не намагалася пов’язативсю широту
проявів соціального у рамках певної філософської
онтологічної системи (гегелевської, кантівської тощо)
та «замкнути» розуміння соціальних феноменів
виключно на категоріальному апараті окремої парадигми
розуміння соціального. Вона намагалася підкреслити
унікальність й неповторність того чи іншого досвіду,
феномену, соціальної структури чи суспільства вцілому.
Більш того, саме феноменологія згодом спровокувала
підняття у топ «знання про буття» як таке взагалі
тематику лінгвістичного, цим самим закладаючи та
обґрунтовуючи передумови лінгвістичного повороту
початку ХХ століття.Феноменологія зробила переворот
у філософському осмисленні нашого буття, залишивши
у кінцевому розумінні лише нашу «свідомість, яка
пізнає» та все, що оточує її у світі буття: фізичне, «що
має протяжність у просторі», та психологічне, «що дає
відбиток на досвід свідомості»[6, с.117–120].
Феноменологія, започаткувавши різнодисциплінарну
широту розгалуження досліджень соціального, перш
за все спрямовувала свої зусилля на пошук універ
сального феномену, посередництвом якого ми б могли
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осмислювати суспільство й все суспільне як таке. Таким
феноменом поставав життєвий світ (нім. «Lebenswelt»),
який розумівсяяк певна ємність безпосередніх буттєвих
очевидностей, первинний базис будь–якого знання,
процесів мислення, орієнтир у просторі свідомості
та буття кожного індивіда. Поступово ця більшою
мірою філософську категорію, у тому чи іншому
вигляді, залежно від специфіки власної дослідницької
традиції, почали адаптувати й пристосовувати щодо
свого методологічного розуміння соціального визначні
дослідники: габітус у П. Бурдье, фрейм у І. Гофмана,
«І» та символічна комунікація у Ґ. Міда та Ґ. Блумера,
dazein Хайдеґера, симулякри у Ж. Бодріяра, явище
«індексичності» Ґ. Гарфінкеля, мовні акти Д. Сёрла
тощо. Все це ґрунтовні доробки, продовження роботи
заданої ідеї «життєвого світу», розвиток ірозширення
завдяки вивільненню з потенційного стану її
характеристик, актуальних для неї «тут–і–зараз».
На цьому фоні методологічно визначним поста
вало те, що автори, «відштовхуючись» відоснов
феноменологічного повороту, почали виходити за
рамки картезіанства. Причиною стало й те, що ХХ –
ХХІ століття із його процесами глобалізації, постін
дустріалізації та вкоріненням віртуального через сферу
інформаційно–технологічного, позначили той процес,
коли ідеальне, матеріальне й соціальне починають
зливатися у нерозривне змістовне ціле. Ті аспекти буття,
що раніше не проявляли у повному обсязі свій вплив
(«акторність») на соціальні взаємовідносини, починають
все більше виходити назовні у нашому бутті: матеріальні
об’єкти, новітні винаходи, географічно–просторові
даності нашого буття.Завдяки феномену технічного,
що цілком оформлює подобу сучасного суспільства,
використовуючи феномен віртуального, матеріальні
речі все більш набувають «акторності» й «вторгаються»
у наше повсякденне буття. Соціальна реальність
через це постає конструктом абсолютно нової якості,
унікальним продуктом ХХІ століття, який вже складно
вивчати посередництвом суто соціології, соціальної
філософії, психології чи лінгвістики, без розумінь
взаємозалежностей між ними[6].
Віртуальне в ХХІ столітті оновлює логіку взаємодії
матеріального й соціального всередині соціально
гопростору, обробляючи самі «ідеї» речей у новому
світлі: ми розмовляємо із «розумними» машинами,
модифікуємо свої тіла посередництвом технологій
протезування й генетики, зрощуємось із комп’ютерами
та телефонами (як матеріальними об’єктами –
авт.), блукаємо у віртуальному просторі інтернету,
розробляючи
робототехніку,
переконструйовуємо,
нерозривно поєднуємо й власну людську сутність із
матеріальними об’єктами. Останні стають «активними»
у соціальному їх розумінні через те, що віртуально–
технологічне розширило ті їх характеристики, якості
й переваги, які досі могли існувати в їх платонівській
«ідеї» лише у потенційно можливому (віртуальному)
стані. Й сьогодні матеріальне тотально «вторгається» у
соціальне, переконструйовуючи його посередництвом
товарів, засобів виробництва, машин, комунікаційних
технологій, сучасних мегаполісів тощо, вимагаючи
таким чином вироблення нової теорії соціального
[7, с.1–7]. Але таке розуміння все ще потребує
«методологічної оптики», крізь яку має відбуватися

187

Випуск 115

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

осмислення
вкрай
складного
конструкту
світу
соціального буття людства ХХІ століття. Технічне,
у його Гайдеґерівському глибинно–онтологічному
розумінні, як «найважливішого способу виявлення
глибинних властивостей людського буття», все значніше
поширює феномен віртуального у світі нашого буття
та підсилює його інтегруючу роль у суспільствах.
Матеріальні речі у купі із соціальними структурами,
змістами, значеннями, лінгвістичними аспектами несуть
ключову конструюючу функцію, але досліджувати їх
треба через певну «оптику».
Матеріальні об’єкти, феномени, явища, індивіди
завдяки феномену віртуального творять світ соціального
як надскладну мережу, комплекс якостей, певну логіку
взаємозв’язків, негласних «порядків взаємодій» (як
наявних, так й потенційно можливих), що єднають всі ці
структурні елементи у надскладній динаміці.
Виявити, побачити досліднику цю постійно рухливу
«мережу», яка поєднує увесь соціальний простір у
єдине ціле, допомагає бачення присутності віртуального
як постійно присутнього феномену нашого буття та
інформаційно–технологічного процесу одночасно. Саме
в такому широкому розумінні «віртуальне» дозволяє
відтворити й передати, виявити реально існуючу
логіку «гібридного світу ХХІ століття», який сьогодні
конструюється на кордоні «співвідношення матеріальних
та символічних порядків» [8, p. 4]. А віртуальне,
вкладене у рамки логіки конструктивізму, дозволяє
казати про взаємопроникнення в ХХІ столітті двох
логік: логіки символічного, що існує нематеріально,
переважною більшістю якої наділявся до цього
переважно світ соціального, й логіки матеріального, що
посилює свої позиції крізь зростаюче у геометричній
прогресії технологічне.
Віртуальне, прагнучи мати впливна світ соціальних
взаємодій, також мусить мати всередині матеріального
власнийпростір, де воно перевіряється, твориться,
постійно оновлює стан мереж взаємозв’язків поміж
усім, що лежить матеріально й існує ідеально у
просторі соціального. Сильний методологічний хід у
цьому плані постає в учня Е. Гуссерля А. Шюца, який
виводить категорію життєвого світу до практичного
вектору його операціоналізації–повсякденності як
єдиного метафеномену, в полі якого існує абсолютно
кожен з нас зокрема й все суспільство взагалі [9, с.3–6].
Так, автором задається вектор розуміння соціального
через категорію «життєвого світу», в якому можна
окреслити певний «замкнений простір – соціальне
утворення», яким є повсякденність. В повсякденності
ми існуємо тілесно, локально «тут–і–зараз» й
співприсутньо із «іншими», прагнемо максимально
чітко спростити, пояснити собі та іншим неписані
«правила» комунікацій, порядків взаємодій між собою.
В повсякденності також й «опробовується» віртуальне
як потенційно можливе, що прагне «вийти» зі стану
«ідеального» буття у наш світ повсякденності, який
монопольно володіє впливом на ключовий атрибут
буття – матеріальний світ об’єктів [9, с.12–15]. Доки
ж віртуально–потенційне не актуалізує у матеріальній
реальності повсякденності з світу «ідеального» той чи
інший зміст, саму ідею матеріального предмету, явища,
воно не може конструювати соціальне. Тут, як приклад,
можна наводити широкий спектр феноменів різної
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природи появи: від ядерної енергетики, телебачення,
освоєння космосу до інтернет–простору комунікації,
ідеологій, реклами як явищ людського буття, що
докорінно змінили повсякденне соціальне існування
кожного з нас, відбиваючись «ехом» на конфігурації
мереж взаємовідносин та пов’язаностей між явищами,
феноменами, індивідами, змістами, що закладають саму
суть ідеї буття [10, с.221–228].
За Гайдеґером, технологічне намагається змінити
саму сутність речей, переконструювати «те чим
речі є», виводячи й закріплюючи нововиведені
віртуально–потенційні їх аспекти у наш реальний світ
повсякденного життя. Це задає конфігурацію, форму
всього соціального й кожного суспільства зокрема
як унікального конструкту, а феномен віртуального,
що до цього осмислювався лише у ролі «ймовірного,
можливого, існуючого поки що не у наявності»,
виносить на передній план розуміння суспільства
питання співвідношень між людським, нелюдським,
культурою й природою, суспільством і технічним,
що й стає найперспективнішим вектором глибинного
осмислення буття [7, с.19–21]. Саме феномен
віртуального, у широкому його розумінні, починає
«вписувати» нові аспекти всього існуючого навколо
нас у форму певного соціального порядку з метою
підтримання останнього або його вдосконалення.
Але тут міститься необхідність доповнення
методології дослідження процесів конструювання
соціального в ХХІ столітті. Феномен повсякденності
при розгляді процесів конструювання соціального
«обмежує» нас у певному колі просторуй часу з метою
позначити
максимально
зручний
«персональний
соціальний простір», даючи нам можливість комфортно
«вкладати себе» у поле усього суспільного як
метаконструкту, побачити ті вивільнені в наше буття
нові аспекти соціального, що раніше були недосяжними
для розуміння. Світ соціального ХХІ століття, як
і прогнозував М. Гайдеґер, постає «гібридним»
на стику соціального й технічного, потребуючого
перегляду мережі потенційних взаємозалежностей
між символічними (значення, змісти, культура, релігія,
цінності, норми й традиції і т.д.) й матеріальними
(виробництво, технології, електронні комунікації й
технологічні прориви тощо) структурними порядками
всередині конструкту суспільства [8, p.15].
Але й феномен повсякденного, маючи статус
«верховної реальності», завдяки своєму впливу на
«світ речей» навколо індивіда, потребує елементу, що
цементував би його цілісність і широку «зрозумілість»
між
значними
масами
індивідів
суспільства,
закріплював його у «символічному порядку» (як
трансцендентному, ідеальному) існування соціального.
Ця функція втілюється для повсякденного максимально
повно та яскраво у мові як глобальному феномені
людського буття, що твориться нематеріально,
існуючи як віртуальний семіотичний простір, тотально
оформлюючи розуміння для наших процесів мислення
змістів, значень і ролі всього присутнього у нашій
соціальній реальності [11, p. 8].
Мова постає активним конструюючим компонентом
соціального простору, певною «оптикою» для розуміння
мінімальних специфік, особливостей іхарактеристик
соціального, без яких в просторі «матеріальної
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повсякденності» ми б не могли існувати як єдине
суспільство, бо повсякденне це життя, яке я розділяю
з іншими за посередництвом мови. Мова дозволяє
«вихопити в часі» й описати, передати іншим певний
соціальний порядок, явище, феномен, соціальну
структуру, закріплюючи процесом категоризації (нім.
«nemen») все виведене з «ідеального» стану буття й
перевівши його у зрозумілу нашим процесам мислення
площину [11, p.5–13].
У такому функціональномупоєднанні феномен
віртуального й конструює наше соціальне: активно
втручається у нашу повсякденність як «єдино
справжню» матеріальність, практичний «життєвий світ»,
закріплюються «в» мові й «через» мову як віртуально
існуючому семіотичному базисі людського суспільного
буття.
Такий формат осмислення процесів конструювання
соціального з посередництвом й активною участю
феномену віртуального, що через технологічне підняв
питання своєї постійноїприсутності у процесі «збірки»
нашого соціального, дозволяє сьогодні поповнювати
широту розуміння людського буття.
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The importance and role of the virtual
with the social construction processes
The essence of virtual, as a phenomenon totally engulfed all without exception
spheres of life of the XXI century. Analyzed the phenomenon of the base and the
value of the virtual inside processes construction the social. The relationship of the
virtual in the process of constructing with a social phenomena of daily occurrence
and language, understanding the necessity of inclusion a virtual in study of modern
societies. Virtual viewed as a phenomenon, that connects the material and the ideal
grounds of existence in the XXI century in a special logic interactions. It denotes the
role and mechanisms of influence on the processes creating a shape of the modern
globalized societies.
Keywords: virtual, daily occurrence, language, construction, social.
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Міжнародний етикет та його роль
у веденні переговорів
Досліджуються особливості, а також власне тема й проблема етикету
у ділових стосунках. Висвітлено результати теми з проблем формування
міжнародного етикету. Виявлено основні позиції у значенні ділових переговорів.
Ключові слова:переговори, етичні позиції, механізм, міжнародні
переговори, міжнародний етикет, ціннісні орієнтації, міжнародна ввічливість.

Міжнародні переговори – це спосіб вирішення
різнобічних питань міжнародного життя, розробки
міжнародно–правових норм, мирного врегулювання
суперечок, заснованих на безпосередньому контакті
відповідним чином уповноважених на те сторін, які
представляють інтереси суб’єктів міжнародного права.
Актуальність теми полягає в тому, що переговори у
міжнародному житті займають важливе місце, тому що
через них виражається сенс і спрямованість міжнародної
політики держави.
Результати переговорів фіксуються у формі двох
та багатосторонніх угод, протоколів, меморандумів.
Офіційний характер більшості переговорів потребує
особливої уваги до протоколу, дипломатичного етикету
та міжнародної ввічливості. У даній статті автори
досліджують особливості міжнародного етикету та
його роль у веденні переговорів на міжнародному
рівні.
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Метою даної статті є вивчення особливостей міжна
родного етикету, визначення морально–психологічної
сутності переговорів взагалі і, зокрема, міжнародних.
Необхідно також дослідити як саме міжнародний етикет
впливає на хід вирішення проблем, що поставлені перед
учасниками переговорів.
Значний внесок в дослідження даного питання
внесли видатні філософи сучасності К. О. Апель,
Ю. Габермас, Г. Йонас, Б. Бьолера, В. Кульман,
П. Ульріх, В. Гьосле, М. Блейкер, Н. Іосефович,
В. Овчинников, О. Морозов та інші.
Виходячи з поставленої мети в статті потрібно
вирішити наступні завдання:
– визначити поняття «переговори» та «міжнародні
переговори»;
– розглянути особливості міжнародних переговорів;
– визначити деякі правила міжнародного етикету в
ході ведення переговорів;
– визначити яку роль міжнародний етикет відіграє в
вирішенні міжнародних проблем шляхом переговорів.
Сьогодні людство існуючи в суспільстві, вирі
шуючи питання, має домовлятися одне з одним. Ми
усвідомлюємо, що починаємо вести переговори,
лише опинившись у конфліктній ситуації, в умовах
конфронтації, перед необхідністю вибору. Багато
переговорів, які відбуваються в суспільстві, – це
суцільні паралельні монологи (навіть коли одна зі сторін
мовчить): кожен прагне висловити власну думку, свої
аргументи, переконати іншого у власній правоті.
Внаслідок могутнього всесвітнього процесу об’єд
нання і посилення економічних зв’язків відбувається
зростання ринків експорту і імпорту, багато компаній
стають багатонаціональними.
Міжнародні переговори – це офіційне обговорення
представниками держав політичних, економічних та
інших питань двосторонніх та багатосторонніх відносин.
Їх метою є узгодження зовнішньополітичної стратегії,
тактики і відповідних дипломатичних акцій, обмін
думками, взаємний обмін інформацією, підготовка до
підписання договорів, врегулювання спірних питань і
т.д.
Міжнародні переговори – це організований процес
міжособистісної
взаємодії
іноземних
партнерів,
орієнтований на вирішення конфліктів чи розвиток
співробітництва і передбачає спільне прийняття певного
рішення, яке має міжнародне значення.
Міжнародні переговори в бізнесі і в політиці
спрямовані на вирішення досить раціональних і прагма
тичних завдань, переслідують передусім матеріальні
інтереси, проте в них закладений далеко не простий
психологічний контекст: переговори часто наповнені
кипінням пристрастей, переплетенням хитромудрих
інтриг, зіткненням характерів, емоцій і амбіцій.
Етикет є важливою частиною міжнародних
переговорів. Норми, які регулюють манеру поведінки
і спілкування при вирішенні ділових питань з
партнерами, клієнтами називається діловим етикетом.
Важливими сферами та формами ділового етикету є:
дотримання певної дистанції між працівниками різних
рангів, толерантне ставлення до думок інших, та ін.
Діловий етикет потрібно розглядати в поєднанні
з етикою, оскільки лише за такої умови його
використання є плідним, бо сприяє ефективній взаємодії

190

Гілея

керівника з підлеглими, співробітників між собою,
працівників будь–якої установи з клієнтами.Знання
та вміле використання державними службовцями
закономірностей
функціонування
комунікативних
процесів, особливостей застосування комунікативних
технологій, правил та засад ділового етикету надають їм
можливість більш ефективно організовувати службові,
виховні та особисті комунікації [1].
На сучасному етапі міжнародні переговори є голов
ним механізмом врегулювання конфліктних відносин,
здійснення співробітництва та вирішення міжнародних
проблем. Тобто вони є основною формою взаємодії
держав на міжнародній арені.
Сучасна міжнародна практика переважно орієнто
вана на партнерські відносини, сумісний пошук рішень,
які в максимальній мірі задовольняли б інтереси обох
сторін. Такий підхід до переговорів передбачає більш
високий рівень довіри між партнерами, недопустимість
застосування різного роду нечистих прийомів (неправ
дива інформація, ультиматум, вимагання) [4, с. 98].
Класичною енциклопедією переговірників вва
жається книжка Р. Фішера та У. Юрі «Путь к согласию,
или переговоры без поражения». Там, зокрема, наведено
принципи ведення переговорів [5].
Суто офіційний характер переговорів, мета яких, на
відміну від ділової зустрічі, – розроблення та прийняття
взаємоприйнятного рішення, укладення угоди сторін на
основі обговорення проблеми, що становить загальний
інтерес, потребує суворого дотримання правил,
вироблених дипломатичною й суспільною практикою.
Під час підготовки та проведення переговорів
постає ціла низка проблем етикетного характеру,
від правильного розв’язання яких багато в чому
залежить результат зустрічі. Саме на етапі підготовки
закладається успіх переговорів. Суворим, скрупульозним
виконанням правил дипломатичного протоколу та
етикету забезпечується й нормальний морально–пси
хологічний клімат зустрічі.
Міжнародна ввічливість – таке поводження в міжна_
родних відносинах, яке обумовлене не юридичними
нормами та обов’язками, а міркуваннями пристойності,
взаємної поваги, гостинності, доброзичливості, підкрес
леної пошани, що поділяється іншою стороною.
Держави, які дотримуються міжнародної ввічливості,
роблять це за мовчазною згодою, незважаючи на те,
що правила міжнародної ввічливості не є юридично
обов’язковими. Правила ввічливості кожного народу –
це дуже складне поєднання національних традицій,
звичаїв і міжнародного етикету. І де б ви не перебували,
господарі мають право чекати від гостя уваги, інтересу
до своєї країни, поваги до своїх звичаїв [3; 6].
Поняття «міжнародна ввічливість» багатопланове
і в дипломатичному протоколі включає: міжнародний
етикет державного прапора – головного символу
держави, етикет державного герба і гімну, реагування
членів міжнародного співтовариства на обрання глави
держави, протокольні заходи у зв’язку з офіційним
трауром у країні, пов’язаним зі смертю глави держави
чи глави уряду, реагування на терористичні акти,
стихійні лиха, катастрофи тощо.
Існує особливий етикет – відповідно до норм між
народного права, правил дипломатичного протоколу і
традицій країни перебування – підйому прапора на при
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міщеннях дипломатичних представництв, консульських
установ та інших офіційних представництв за кордоном.
Ураховуючи національні особливості й певні від
мінності правил етикету різних країн, на переговорах
необхідно дотримуватися правил, прийнятих у країні
проведення. Чим більше культурні відмінності сторін,
тим більшого значення набуває цей чинник.
Існують правила, які доцільно застосовувати неза
лежно від країни і національності. Серед них:
– поважайте національні традиції в їжі, свята,
релігію і керівництво країни, в якій ви знаходитеся;
– не порівнюйте зі своєю країною і нічого не
критикуйте;
– будьте завжди пунктуальні;
– дуже важливі титули, ними слід користуватися;
– обов’язково вставайте, коли звучить національний
гімн країни, спостерігайте і повторюйте дії ваших
господарів.
Переговори починаються із особистого представ
лення учасників. Називають ім’я, прізвище, посаду,
учене звання, відзначають професійні якості сучасника і
роль у складі делегації.
На міжнародних переговорах головують поперемінно
керівники делегацій за взаємно погодженим графіком.
Після завершення переговорів, підводяться підсумки
і висловлюється впевненість щодо успіху подальшої
роботи.
Учасники переговорів мають діяти у межах своєї
заздалегідь погодженої ролі. У разі необхідності учасник
переговорів має підтримувати позиції колег, виявляти
помірну активність, не перебивати інших, але й не
дозволяти перебивати себе.
Виступ має бути аргументованим, зрозумілим, слід
зважати на те, що опоненти сприймають його через
перекладача.
Переговори вважаються вдалими, якщо по головному
питанню проблеми буде досягнуто принципової згоди
(нехай навіть із деякими застереженнями), складено
протокол про наміри, а ще краще – підписано контракт.
Дослідники
міжнародного
етикету
вважають,
що труднощі на переговорах виникають в зв’язку
з відмінностями у очікуваннях, які, в свою чергу,
обумовлені відмінностями в культурах [7, с. 32].
Так, колишній президент Французької Республіки
Жискар д’Естен згадував про свої зустрічі з адвокатами:
«У тих, кого я приймав, вистачало розуму, аби не
намагатися переконати мене. Вони давали мені
зрозуміти, що поділяють мої сумніви й лише хотіли
звернути мою увагу на ті моменти, які, на їхню думку, я
міг випустити з мого поля зору» [2, с. 227–228].
Загалом, переговори відіграють важливу роль у
політичній, підприємницькій, комерційній і іншій
сферах. Дедалі частіше практика переговорів як фактор
мирного вирішення та менеджменту конфліктних
ситуацій застосовується для розв’язання сучасних
міжнародних проблем.
Таким чином, сьогодні будь–яка людина, що
живе в суспільстві, веде переговори. Переговори – це
факт нашого повсякденного життя, основний засіб
одержати від інших людей те, чого ви прагнете. До
переговорів у наш час доводиться вдаватися дедалі
частіше, адже конфлікт є, образно кажучи, індустрією,
що розвивається. Кожна людина хоче брати участь у
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прийнятті рішень, які її стосуються; дедалі менше людей
погоджується з рішеннями, що кимось нав’язуються.
Для формування відповідних навичок, окрім
державних програм, у багатьох країнах, зокрема й
в Україні, діють організації та співтовариства, які
здійснюють групові та індивідуальні освітні програми у
сфері ведення переговорів усіх рівнів складності.
Діловий успіх став більшою мірою визначатися
знанням і дотриманням етикету тих країн, з якими вони
співробітничають. Місцевий етикет при веденні справ за
кордоном – велика проблема для тих, хто їздить в ділові
поїздки по різних країнах. Не менш важливо знати про
особливості культури, традицій і правил хорошого тону
країн, звідки до вас приїжджають ділові партнери. Чим
більше ви почерпнете інформації про країну–партнера і,
відповідно, правила міжнародного ділового етикету, тим
більше у вас буде шансів на успіх.
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Категоріальна репрезентація духовного
в людині
Розглянуті питання духовного розвитку людини у контексті удосконалення
методології дослідження та категоріального апарату філософії освіти. На
основі використання системної та компаративістської методології, поєднання
підходів соціальної філософії, філософії здоров’я та філософії освіти розкрито
малодосліджений аспект проблеми, пов’язаний з визначенням методологічних
засад розгляду та конкретних особливостей духовного модусу особистості.
Показано неоднозначність взаємовідношень таких аспектів сутності людини
як «духовне», «душевне», «психічне». Обґрунтовано пріоритетність духовного
виміру розвитку людини у процесі її становлення по відношенню до психічного,
душевного та тілесного.
Ключові слова: філософія освіти, людина, духовне, душевне, психічне,
тілесне, саморозвиток.

Духовний світ людини є чи не найбільш
досліджуваним предметом за всю історію філософської
думки. При цьому для аналізу даного феномена
використовується низка понять, різних за своїм змістом
та спрямованістю. У межах різноманітних підходів
існує і термінологічна невизначеність відображення
тих чи інших аспектів духовного світу людини у
понятійному апараті. Це актуалізує проблему аналізу та
розмежування філософських понять, що репрезентують
зміст феномену духовного у людині.
Проблема понятійної визначеності духовного
світу людини аналізується у роботах М. Бердяєва,
Є. Казакова, С. Франка, В. Франкла та багатьох інших
вітчизняних і зарубіжних філософів. При цьому, як
правило, акцентується проблематика власне категорії
духовного у різноманітних іпостасях (дух, духовність,
духовне тощо). Взаємозв’язок поняття духовного
з іншими поняттями, які використовуються для
відображення духовного життя людини, залишається
поза належної уваги дослідників. Відтак постає проб
лема визначення взаємозалежності понять «духовне»,
«душевне», «психічне» у контексті відображення ними
духовного світу людини.
Традиційно найбільш поширеним терміном для
дослідження духовного світу людини є «духовність».
Як вказує відомий дослідник проблеми В.Франкл,
«духовність людини є не просто її характеристикою,
а особливістю, що конституює: духовне не просто
властиве людині поряд з тілесним і психічним, що
властиві і тваринам. Духовне – це те, що відрізняє
людину, що властиве тільки їй, і їй одній» [8, с. 93].
Сучасними вітчизняними вченими духовність
ототожнюється з розвитком інтелекту, формуванням
світогляду, переконань, із принципом саморозвитку
й самореалізації особистості. Видатний дослідник
сучасних антропологічних проблем у контексті
універсалістських підходів М. М. Моісєєв вважає,
що вищий ступінь духовності проявляє колективний
інтелект Людства. При цьому «той феномен, який ми
називаємо духовним світом, не може бути зрозумілим
без синтезу власного «Я» людини і певної загальної
абстрактної «високої» ідеї. Відсутність загальних
ідей, єдиної мети або віри приводить до бездуховності
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й моральної деградації суспільства...» [6, с. 9].
Духовність не може бути вродженою, але, будучи
родовою людською якістю, відтворюється у процесі
життєдіяльності завдяки трансляції духовних цінностей
і моральних норм попередніми поколіннями.
Найбільш акцентовано духовне характеризується
як сутність людини, а духовність – як її родова риса у
релігійно–трансцендентальних підходах. При цьому
з теологічних позицій духовність найчастіше розгля
дається як внесення Духу в людину, що здійснюється
завдяки її зв’язку з Творцем. Філософи релігійного
спрямування наголошують на тому, що сама людина
є носієм Духу. Так, М. А. Бердяєв підкреслював, що з
духовністю пов’язане глибинне «я» людини. На його
думку, дух виражає свою реальність через людину, вона
є маніфестацією духу, і свідомість та самосвідомість
людини пов’язані з духом. Саме духовність, що йде
із глибини, і є тією силою, що утворює й підтримує
особистість у людині. Тобто об’єктивізація духу
проявляється в духовності, а духовність є вищою
якістю, цінністю, та досягненням людини [2]. У філо
софській і педагогічній літературі (М. Монтень,
І. А. Ільїн, В. А. Сухомлинський, С. Франк, В. Франкл
та інші) саме через термін духовності визначаються
найвищі духовно–моральні якості людини. Це любов
і добро як основа духовного; віра і надія як основа
життєвих прагнень; мудрість і справедливість; краса
й височина діянь і помислів; совість і сором; гідність
і честь; працьовитість і безкорисливість; мужність і
доблесть; жаль і милосердя; терпимість і служіння;
відповідальність за себе й інших, відповідальність за
природу; турбота про досягнення щастя й благополуччя
не тільки для себе, але й для іншого.
У сучасних умовах трансцедентна інтерпретація
духовності стає і складовою наукового аналізу
духовної сфери людини внаслідок інтегративних
процедур метапарадигмального характеру у межах
постнекласичного раціоналізму. Відтак духовність
постає і як «вищий рівень розвитку й саморегуляції
зрілої особистості, коли основними орієнтирами її
життєдіяльності стають неминущі людські цінності»,
і як «орієнтованість особистості на дії на благо
навколишніх, пошук її моральних абсолютов», і як
«спряженість людини у своїх вищих прагненнях з
Богом» [4, с. 277]. Таким чином, у межах сучасних
наукових, філософських та релігійних підходів
формується певне синтетичне розуміння духовного, що
поєднує як розуміння духовної сутності людини, так і її
причетності до певного трансцедентного світу духовних
цінностей та духовного абсолюту. Таку об’єктивізовану
синтетичну духовність дуже часто розуміють як
моральність, що вже безпосередньо визначає духовні
якості людини.
Поряд з поняттям духовного для характеристики
внутрішнього світу людини дуже часто використо
вується поняття душевного, що виводиться з
поняття «душа». Сучасні філософські інтерпретації
душевного безпосередньо кореняться у «філософії
життя» і ґрунтуються на виділенні з родової категорії
«життя» у дихотомічному взаємозв’язку з поняттям
«світ». Гносеологічно взаємодія по лінії «душа–світ»
визначається дихотомією «внутрішнє – зовнішнє»,
відтак категорія «душа»і відповідно «душевне» позначає
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внутрішнє буття людини на відміну від її зовнішнього
буття – «світу». Відтак духовне набуває вигляду
душевного, того, що становить внутрішній світ людини,
відмежовуючи його від зовнішнього світу. Душевне
становить власний суб’єктивний світ людини, відмінний
від її зовнішнього буття, у духовному сенсі він є досить
автономним, зовсім не будучи просто відображення
зовнішнього. Власне, людське буття і характеризується
як таке тільки тоді, коли відбувається відокремлення
внутрішнього душевного від зовнішнього світу.
Між духовним та душевним як вимірами
внутрішнього світу людини є принципові відмінності.
Духовне є внутрішньою стороною душевного життя,
проте у абсолютно–трансцендентному вимірі духовне
включає дух і душу як свої внутрішні розрізнення.
Душа проявляється частиною абсолютно–духовного, у
найбільш розвиненому своєму вимірі зливаючись із ним,
проти у душевно–тілесних своїх аспектах відчужуючись
від нього аж до протистояння. Духовне в душі утворює
субстанціональну основу самого буття душі, і будь–які
виміри душі є похідними цього первинного сполучного
єдності, що задає його безперервність і цілісність.
Духовне виступає як актуальність нескінченного буття,
що має стосовно душевного сутнісно–направляючий
характер. Душевний світ людини знаходиться у
сьогоденні і обмежений просторово–часовими вимірами,
у той час як духовне осягає суще і йому властиво
іманентне собі буття.
Постнекласична інтерпретація сутності людини
дає підстави стверджувати, що в основі її духовної
іпостасі лежать трансцендентні сили, «трансцендентний
життєвий процес». Трансцентентний вимір людини
не просто відображає певну буттєву реальність, а сам
є реальністю, тією частиною духовного, буття якого
розвертається з боку душі. Духовно–трансцендентне
єіманентно життя для людини, і духовне виступає
як абсолютне, щодо якого життя душі проявляється
потенцією. Через звільнення від зовнішнього, душевний
розвиток людини утверджується як рух від матеріально–
відчуженого до себе духовного як «чистого» буття.
Піднесена своїм духовним змістом душа щодо
життя людини виступає як сутнісне. Душа є внутрішня
сторона життєвого потоку, «внутрішнє життя»,
сутність людського життя, та активна сторона людської
сутності, що направляє її життя як процес вічного
становлення, самотворення, самоактуалізації. Відтак
душа й життя людини співвідносяться як «сутність» і
«здійснення», і життя виступає як «вираження душі»,
її прояв. Усі людські утвори випливають із душевного
життя і його зв’язку із зовнішнім світом. Життєвий
потік проявляється як процес здійснення людини,
спрямований до усе більш повного адекватного
вираження душевного.
У зв’язку з цим у межах гуманістичних філософ
ських підходів акцентується властива душі цілісність,
прагнення до безперервної творчості; взаємозв’язок з
тілесною й трансцендентною реальністю; існування
її як однорідного процесу внутрішньо розрізненого
й взаємозалежного. Душа розглядається як гранична,
неподільна сутнісна основа людини, що виражає
своєрідність людського життя в найбільш концент
рованому вигляді, інтегруюче її в єдине ціле, виходячи з
того, що душевний світ – це і є ми самі.
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Саме у межах душевного сфальцьований зв’язок
неосяжної
нескінченності,
повноти,
актуальної
прозорості і єдності абсолютно–духовного буття з
обмеженістю, роз’єднаністю й мінливістю емпірично–
матеріального буття. Будучи єдністю центральної
духовно–формуючої інстанції душевного буття з
формованою нею стихією душевного, душа виявляється
суб’єктом не тільки щодо тілесного життя, але й щодо
самого душевного життя як потенційного буття, що
виступає в цьому випадку об’єктом.
Таке розуміння духовного ставить проблему
взаємодії в людині душевного та психічного. Хоча
у багатьох дослідженнях психічне дуже часто
прирівнюється до душевного, між ними є істотна
різниця. Звуження душевного до психічного є
відображенням натуралістичного потягу до пояснення
внутрішнього життя людини на основі певних тілесно–
речових переживань і відносин. Психічне відображає
душевне у його тілесних детермінантах, «душу без
метафізичних атрибутів» [3, с. 86]. Ототожнення
психічного та душевного є однопорядковим з ототож
ненням метафізичного до фізично–матеріального. Транс
формована у межах психічного душа стає чинником
адаптації до середовища, своєрідна матеріалізація душі
перетворює її в одну з іпостасей існування тілесного.
Слід сказати, що в цілому подібна тенденція
психічної інтерпретації душі з наростанням в ній
фізично–тілесного компонента суперечить духовно
детермінованій логіці саморозвитку людини що
спирається на метафізацію душі і її перетворенні в
самодостатнє ціле, наростання трансцендентності,
автономності душі, що у граничному вигляді реалі
зується у різноманітних концепція душевного без
смертя. Проте реально, очевидно, в один і той же
час існує не лише різне розуміння рівня тілесної
детермінованості душі «психікою», а й наявність людей
з різним душевним розвитком. Одночасно живуть і
люди з «тілесною душею», що повністю інтерпретується
у межах психіки, і з душею метафізично–трансцен
дентальною.
На нашу думку, основна відмінність душевного від
психічного полягає в універсальності першого. Душа
людини є багатогранною, оскільки увесь зовнішній
світ – як матеріальний так і нематеріальний, якщо
він створений людиною, є втілення її душі. Душа
людини лише у вузькому сенсі може розглядатися як
її внутрішнє нематеріальне життя, у широкому сенсі,
як об’єктивований феномен, душа представляє собою
увесь продукований людиною зовнішній світ. Будь–яке
життя людини, як духовне, так і матеріальне, є проявом
життя її душі у тій чи іншій формі, тому душа включає
в себе все людське за своєю суттю – як матеріальне,
так і духовне, як внутрішнє, так і зовнішнє, і саме у
цьому сенсі розумів її Аристотель, вказуючи, що «душа
є все суще» [1, с. 439]. Тому, досліджуючи всі прояви
людського життя, ми у будь–якому випадку маємо
справу з душевним, що репрезентується у будь–якому
феномені людської культури, на відміну від психічного,
що явно не може вважатися однопорядковим культурі
феноменом.
У широкому сенсі, людська душа – це увесь світ
людського. Увесь світ людини є одним з вимірів
людської душі, і у цьому розумінні і тілесне, і психічне
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є вимірами людської душі. Саме душевне, а не психічне,
слід розглядати як дихотомічну пару при аналізу буття
людини стосовно його тілесно–матеріального виміру.
Душа на відміну від тіла не обмежена просторово–
часовими рамками, взаємодіє як із трансцендентним,
так і іманентним; як з минущим, так і з вічним; як
з реальним, так і з уявлюваним. Психічне не може
розглядатися як певна опозиція матеріально–тілесному
в силу його вузької функціональності, в основі
якої лежить прагматично вмотивована оптимальна
адаптація людини до умов, способу життя, самої
себе. Психічне може розглядатися як частина душі,
призначена для оптимального вибудовування людиною
взаємодії із зовнішнім світом, рефлексії цієї взаємодії,
її коректування. Відтак психіка є проявом достатньо
матеріальних вимірів душевного, вона реалістична,
доцільна, занурена в сьогодення, іманентна фізичному
світу, у той час як душа у своїх вищих проявах є
трансцендентною, і ґрунтується на рефлексуванні
метафізичного.
Якщо говорити про взаємовідносини понять духов
ного, душевного, психічного, тілесного, у межах яких
описується сутність людини, то найбільш поширеним
сьогодні є саме ототожнення душевного та психічного.
Деякі автори пов’язують це зі специфікою науково–
матеріалістичного розвитку індустріального суспільства
ХХ століття [7, с. 91] та прагненням учених «усе
більш точно й строго підійти до дослідження душі»
[3, с. 88]. Проте ми вважаємо, що редукція душі до
психіки є явищем циклічним, пов’язаним з еволюцією
людського суспільства і відповідно системою цінностей
і розумінням сутності людини, мірою в ній духовного.
Використання психологічних підходів для пояснення
душевного життя людини є проявом матеріалістичної
трансформації людського суспільства, домінування в
його аксеологічній сфері матеріалістично–гедоністичних
прагнень та споживацьких сенсожиттєвих пріоритетів.
Певною мірою можна говорити про це як про циклічне
явище, коли відбувається підміна високих духовних
цінностей матеріальними і людина трансформує свою
сутність з душевно–духовної на психічно–плотську.
Низка дослідників аналізує цей процес як один з вимірів
цивілізаційного розвитку, вважаючи, що «редукція душі
до психіки є наслідок і вираження перетворення людини
культури в людину цивілізації» [5, c.209].
Найбільша небезпека при цьому полягає у тому, що
процес життєдіяльності людини починає домінувати над
визначенням сенсожиттєвих його основ. За засобами
життя втрачається його мета, і людина концентрується
не на цілях життя, а на формах його здійснення, не на
спрямуванні думок та цінностей, а на ефективності
пізнавальних процесів, не на відборі та формуванні
власного духовного світу, а на обробці максимальної
кількості інформації. І у цьому випадку життя людини
втрачає своє вище призначення, моральні орієнтири
буття.
Таким чином, при визначенні понятійної репре
зентації духовного життя людини найбільше значення
має категорія «душа», яка відображає людську
атрибутивність внутрішнього та зовнішнього світу.
Матеріально–тілесне та духовне є іпостасями душі, від
їх співвідношення залежить характер душевного життя
людини. Духовне надихає людину до саморозвитку, до
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зростання її можливостей, концентрація на матеріально–
тілесному звужує можливості до реалізації сутності
людини. Редукція душевного до психічного є однією з
найбільш поширених форм конституювання тілесного
як домінуючого начала в людині і веде до трансформації
людини з трансцендентно–метафізичнолї сутності в
матеріалістичну систему з антиентропійною функцією,
що приводить до викривлення духовної сутності
людини.
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Categorical representation of the spiritual in man
The questions of spiritual development in the context of improving the human
research methodology and philosophy of education categorical apparatus are
considered. On the basis of systematic and comparative methodologies, approaches
combining social philosophy, philosophy of health and philosophy of education
reveals unexplored aspect of the problem associated with definition of review
methodological principles and specific characteristics of individual spiritual mode.
Its showing ambivalent nature of relationships such aspects of human nature as
«spiritual»,«emotional», «mental». Its grounded prioritize spiritual dimension of
human development in the process of its formation in relation to the mental, emotional
and physical.
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Соціальна організація
у часових пластах історії:
філософський аналіз
Фундаментальні принципи людського буття неминуче отримують
конкретизацію в історії, а історична ретроспекція та історична реконструкція
постають як необхідні й цілком виправдані способи соціально–філософського
дослідження. Вивчення соціальної організації передбачає поєднання
теоретичного та історичного підходів у пізнанні, суто філософського аналізу
із специфічними прийомами історичного дослідження. Це дає можливість
конкретизувати висновки щодо реалізації фундаментальних принципів
організації в певну історичну епоху, відповідно до тієї чи іншої історичної
ситуації. Дослідження сутнісних рис і функціональних можливостей організації
як соціального феномена водночас є відображенням історії її виникнення
та розвитку, набуття специфічних, відповідних історичному часові рис,
реконструкції конкретних історичних обставин, подій, фактів, цінностей,
особливостей національного життя тощо. Потреба у філософській рефлексії
історії є надзвичайно актуальною для людини, яка намагається усвідомити своє
місце в світі, визначити перспективи реалізації себе в комплексі тих зв’язків і
взаємозалежностей, що характеризують реальність.
Ключові слова: соціальна організація, соціум, історія.

Осмислення складних проблем, що стосуються
природи і способів функціонування соціальної
організації неминуче передбачають звернення до історії
й врахування історико–культурного контексту розвитку
суспільних процесів. В історії досвід соціального та
культурного буття людини проявляється як множинність
мікро – і макросоціальних феноменів, пов’язаних
різноманітними соціальними та особистісними зв’яз
ками. Історія постає як динамічний, конфліктний,
суперечливий процес, в якому діють спільноти,
організації, групи, окремі особистості. Тому вивчення
соціальної організації як складової соціуму і частини
процесів, що відбуваються в суспільстві, не повинно
ґрунтуватися лише на філософському чи соціологічному
теоретичному аналізі, але й враховувати історико–
культурні, «людські» виміри її функціонування.
Метою даної статті є дослідження соціальної
детермінації історичного процесу, про вплив різних
соціальних механізмів на різні процеси, що відбувалися
в історії.
Простір історичного та культурного існування
людської спільноти значною мірою обумовлює її
специфіку, особливості її діяльності в тих чи інших
умовах, способи дії механізмів впливу соціуму
на людську свідомість і практику між людських
взаємин. З’ясуванням питань про людський зміст
історії, суб’єктивність історичного буття займалися
як філософи, так і видатні історики сучасності –
Г. Г. Гадамер, М. Шелер, Р. Арон, М. Блок, Л. Февр,
Ф. Бродель, Р. Козеллек та ін.
Історія – це фундаментальний спосіб людського
існування, їй притаманні об’єктивні закономірності
функціонування і розвитку людської спільноти. Історія –
це не тільки минула соціальна дійсність, не тільки наука
про минуле, але й та область людського пізнання, яка
встановлює, класифікує та інтерпретує свідчення про те,
що відбувалося колись. Філософські інтерпретації цього
терміну даються Гердером, Гегелем, Вебером, Ясперсом,
Ароном та ін. Поняття історії ними пов’язується з
ключовими категоріями соціальної філософії, які
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розкривають сутність і специфіку суспільного життя,
реальні форми його протікання. Тому досить часто
поняття «історія» використовується як синонім поняття
«соціум», соціальної реальності взагалі. Також на
соціально–філософському та соціологічному рівнях
аналізу історія часто означає розвиток суспільства,
суспільний процес, характеризує саморух суспільства
[7, с. 125].
Одним із найголовніших завдань сучасної філософії
є не стільки пізнання загальних закономірностей історії
чи побудова деяких обов’язкових схем історичного
розвитку, а осмислення людського змісту історії і
виявів людської активності в історичному процесі.
Людина утверджує себе в історії, творить різні форми
соціальності й таким чином реалізує себе. Поширений
в марксистській науці принцип історизму, що вимагає
розгляду об’єкта в конкретно–історичних умовах
і зв’язках при збереженні ним незмінної сутності,
змінюється зараз принципом історичності, згідно з
яким історія є способом існування всього сущого, і,
передусім, людини.
В контексті філософського аналізу історія постає
як складний, багатовимірний, багатофакторний процес
і не зводиться лише до емпіричної, хронологічної
послідовності явищ, подій, фактів. Під історією не слід
розуміти набір абстрактних характеристик історичного
процесу, яким, як правило, оперує теоретичне знання
про світ і людину. Філософська позиція по відношенню
до історії дозволяє також бачити в ній не розрізнені у
часі та просторі способи життя, не окремих емпіричних
індивідів, а людину, що утверджує себе в різних
формах соціальності й творить своєю діяльністю ці
форми. Під таким кутом зору людина виступає як
актуальна сутність, як носій «роду», тієї реально
існуючої спільноти всіх людей, яка і робить її суб’єктом
історії. Природа людської суб’єктивності вирішальним
чином впливає на динаміку і внутрішню структуру
історичного розвитку. Людина концентрує в собі все
багатство історичного буття, вона є центром історії.
Подібний погляд на історію і «міру» людського в історії
дає можливість осягнути різні вияви людського буття,
їх конкретизацію на конкретних етапах історичного
розвитку.
Історію також неможливо уявити як єдиний для
всього людства лінійний чи циклічний процес зміни
епох, стадій, формацій, цивілізацій. На цьому постійно
наголошують
представники
французької
школи
«історичної антропології», які згрупувались навколо
журналу «Аннали» – Люсьєн Февр [10], Марк Блок
[3], Фернан Бродель [4] та ін. За словами М. Блока,
«людський час» завжди буде «чинити опір суворій
одноманітності» [3, с. 15]. На думку Ф. Броделя,
минуле присутнє в теперішньому у вигляді історичних
систем, блоків, що мають різну тривалість. Тому
будь – яка «сучасність» включає в себе «різні рухи,
різні ритми»: «сьогодні» почалось одночасно «вчора»,
«позавчора» і «деколи». Оскільки абсолютизація
«короткочасної історичної перспективи» приводить до
простої «каталогізації» подій, набагато більшу роль
Бродель відводить «довготривалим структурам» –
економіці, соціальним інститутам, деяким духовним
утворенням, що функціонують протягом довго часу.
Саме «довготривалі структури», на думку Броделя, є
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«опорою і перешкодою історичного руху» [4]. Виділення
таких «довготривалих структур» дозволяє представити
соціокультурну реальність як сукупність різних
структур, кожна з яких хоча і має тільки їй притаманний
час існування, але й разом з іншими утворює складну і
суперечливу єдність.
Оскільки охопити історію у всій її різноманітності
неможливо (як і запропонувати універсальну її
періодизацію), М. Блок вважав, що дослідник
повинен «мислити проблемами», а не періодами. Не
дотримуючись жорстких детерміністських залежностей,
представники «історичної антропології» акцентують
увагу на вивченні людських «ментальностей» –
«духовно–практичних феноменів», органічно вплетених
у процес людської життєдіяльності. У такому
ракурсі історія – це, передусім, пізнання людини і її
життєдіяльності в історії. А пізнання суспільства –
це пізнання життєвих ціннісних орієнтацій, форм
мислення, змісту свідомості людини, що утверджує і
реалізує себе в різних формах соціальності.
Людина у всіх своїх різноманітних виявах – це
«цілісна істота», а історія – це «наука про людей в
часі», «діалог сучасності з минулим», «великий і
різноманітний досвід людства, зустріч в століттях», –
пише М. Блок [3, с. 25]. Перед гуманітарною наукою
стоїть завдання реконструкції соціального і духовного
світу людей тієї чи іншої епохи, спираючись не тільки
на вивчення соціально–економічних факторів, які
обумовлюють спосіб життя людей, але і на дослідження
колективних психічних станів, які є такою ж складовою
історії, як і раціонально мотивовані дії.
Вирішальним фактором філософського аналізу
історії виступає визнання специфічної природи людської
суб’єктивності, здатності людини творити різні соціальні
форми, які є виразом її активності й соціально–
конструктивної
діяльності.
Прагнучи
утвердити
себе в різних формах діяльності, продемонструвати
свої неповторні риси й можливості, усвідомити своє
місце в історичному процесі, людина реалізує власне
людську суть історії [10, с. 43]. Від особистості й
тих форм співжиття, які вона продукує, залежить
великою мірою спрямованість культурно–історичного
розвитку. У своєму реальному русі історія наповнена
особистісним змістом, у ній завжди виражається певна
міра свободи. Звісно, це не означає що в реальному
історичному процесі немає об’єктивних законів. Проте
людська історія не може бути редукована до них,
до деяких універсальних схем побудови, розвитку
і функціонування суспільства. Історія як реальний
процес суспільного життя охоплює собою всі його
вияви, весь широкий спектр існування. Вона включає
в себе і загальне, закономірне у становленні та
розвитку суспільства, і унікальні події з неповторним
соціокультурним обличчям.
Зміст людського буття характеризується здатністю
людей до взаємодії, спілкування, взаєморозуміння. Через
діяльність і комунікацію людина стає причетною до
певної спільноти, усвідомлює свою відповідальність за
свої дії та вчинки перед іншими людьми. Філософію
цікавить особистісне «наповнення» історії, а не «історична
необхідність» чи загальні схеми культурно–історичного
процесу. З цього погляду нагальними проблемами
філософії є дослідження соціального та духовного досвіду
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життя людей минулого, виявів їх активності, характеру їх
діяльності та спілкування, способів соціальної інтеграції.
У певному розумінні історія живе в людських індивідах,
реалізується в їхній діяльності, свідомості, характері
комунікаційних процесів у суспільстві.
Необхідним для соціальної науки загалом, є
вивчення часових пластів чи часових структур
історії. «Тривалість у часі, сталість, зміна протягом
довших періодів часу» є невід’ємною рисою будь–
яких історичних феноменів. На думку Р. Козеллека,
історія завжди має справу з різновидами часу, які
пов’язані на емпіричному рівні з просторовими
параметрами, а отже може уявлятися як поєднання
різних часових пластів. Крізь призму теорії часу все
те, що відбувалося в минулому, можна звести до
тертя, напруги і ліній розламів, що дрімають в різних
часових пластах і можуть ними ж пробуджуватися
до життя [6, с. 22]. Розвиваючи концепцію «часів
історії» Ф. Броделя, німецький історик виділяє «довго
–, середньо – та короткотривалі» часові відрізки, в
межах яких відбуваються події і формуються здатні
до повторення структури. Ці структури змінюються з
різною швидкістю залежно від тих часових пластів, у
межах яких вони функціонують, діють конкретні люди,
відбуваються різні події. На думку Р. Козеллека, історія
не вичерпується лише неповторними й одноразовими
подіями – вона також базується і на таких структурах,
що здатні до повторення, яким властиво з часом
також змінюватися і які самі тим самим набувають
одноразовості: «зміни можуть втілюватися не лише
у формі несподіваних разових подій, а й у формі
більш довготривалих структур, котрі попри свою
удавану статичність уможливлюють зміни і самі
можуть видозмінюватися» [6, с. 28]. Тому лінійні й
циклічні часові пласти охоплюють індивідуальні
та колективні досвіди. Ще один часовий пласт –
трансцендентальний – виходить за межі часового
існування поколінь, оскільки охоплює набутки досвіду,
властивого різночасовому існуванню поколінь і є
базовим для суспільства: релігійні або метафізичні
істини, що формулюються та існують протягом
тисячоліть, завжди можуть бути активовані пам’яттю,
навіть попри ту обставину, що не всі люди поділяють їх.
Таким чином, елементами всіх форм життєдіяльності
людини є здатні до повторення структури, що
складаються з пластів, котрі залягають один над одним
і зазнають різношвидкісних змін. Звісно, соціальна
історія набуває свого наукового значення не лише на
рівні аналізу часових структур. Однак часові структури
(тривалі або сталі) можуть бути дієвим засобом для
виявлення і аналізу змісту людського буття в певні
періоди розвитку людської спільноти.
Теорія часу Р. Козеллека безпосередньо пов’язана з
герменевтикою. Герменевтика та історична наука мають,
власне, єдине проблемне поле – «розгляд передумов
можливих історій, себто осмислення апорій, пов’язаних
з минулим людини у її зануреності в простір часу»
[6, с. 34]. Історія, звісно, послуговується методами
герменевтики, оскільки людське буття є історичним
буттям і завжди спрямоване на розуміння світу. Однак
метою пізнання є не лише дослідження смислу, що
закладений у джерелах, але й позамовного контексту як
поля дії різних значень і смислів [5].
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Умовою пізнання людини та людської спільноти
є інтегральне дослідження, що орієнтовано на
реконструкцію культурно–історичного процесу загалом.
Результатом такої пізнавальної процедури є відтворення
змісту свідомості, менталітету відповідної історичної
доби, духовного світу людей, загальної картини
культурно–історичного процесу в найбільш цікавих,
суттєвих його моментах. Механізми реконструкції
зводяться до спеціальної роботи опису різноманітних
форм людського досвіду. Спираючись на цей досвід,
соціальна наука вибудовує свої теорії і концепції. Тому
реконструкції служать матеріалом для побудови різного
роду теоретичних конструктів. Водночас це є спосіб
проникнення в зміст соціокультурної реальності, шлях
до розуміння людини та змісту її діяльності, методом
відтворення структур соціального буття.
Людське буття характеризується здатністю людей
до взаємодії, спілкування, взаєморозуміння. Через
діяльність і комунікацію людина стає причетною
до життя певної спільноти, усвідомлює свою
відповідальність за свої дії та вчинки перед іншими
людьми. Функціонування людської спільноти завжди
залежить від міри активності особистості. Тому
філософію цікавить особистісне «наповнення» історії,
а не «історична необхідність» чи загальні схеми
культурно–історичного процесу. З цього погляду
нагальними проблемами філософії є дослідження
соціального та духовного досвіду життя людей
минулого, виявів їх активності, характеру їх діяльності
та спілкування, способів соціальної інтеграції. Суто
соціологізаторські, марксистські уявлення про історію і
суспільство відходять у минуле [1].
Знання лише законів суспільного буття не дає
повного пояснення змісту історичних процесів,
розуміння обставин й мотивів, що впливають на
людські дії та вчинки. Недостатньо лише акцентувати
увагу на повторюваності в історії, і не звертати
увагу при цьому на множинність і неповторність
історичних подій, унікальність індивідуального життя,
своєрідність соціальних зав’язків, що виникають за
певних історичних обставин. Притаманна філософській
чи соціологічній науці універсалізація в здійсненні
аналізу змісту різних процесів, що відбуваються в
суспільстві, інституціонального способу життя, мусить
доповнюватися конкретно–історичними дослідженнями,
врахуванням специфіки історичного часу та історичного
простору, усвідомленням міри впливу на характер
культурно–історичних процесів особистості.
Таким чином, крізь призму розвитку історії та
культури пізнається людина і світ людського буття.
Ні сама людина, ні її мислення, ні організації, до яких
вона належить, ні суспільні інститути, які впливають
на характер її життєдіяльності, не можуть бути
зрозумілими поза зв’язком з обставинами місця і часу
їх функціонування, історією їх виникнення та розвитку
[9, с. 76].
Слід відзначити також, що суто історичне
дослідження не компенсує потребу в філософській
рефлексії. Історична методологія мусить обов’язково
доповнюватися строгим теоретичним аналізом сутності
того чи іншого феномена, виявленням закономірностей
його розвитку, з’ясуванням його природи тощо. Однак
реалізовуючи особливості історичного підходу до
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дослідження соціальних явищ і процесів, ми отримуємо
можливість пізнання реальності у всій її повноті й
неповторності. Поєднуючи теоретичний та історичний
підходи, використовуючи можливості уявлення, фантазії,
художнього чи літературного мислення, дослідник не
стільки підлаштовується під звичні схеми аналізу, а бере
участь у конструюванні соціокультурної реальності.
У цьому зв’язку слід згадати про досвід естетичного
конструювання О. Шпенглера [12], Й. Хейзінги [11],
М. Бахтіна [2] та ін.
Таким чином, сучасна філософська наука мусить
обов’язково враховувати детермінацію дійсності різними
соціокультурними факторами, особливостями психічної
діяльності людини, її особистісними установками,
потребами, інтересами, мотивами. Сучасні дослідники
наголошують, що діяльність розуму не обмежується
теоретико–пізнавальними, логіко–дискурсивними момен
тами, вона включає в себе дорефлексивні, довербальні
рівні свідомості, тобто несвідоме, що виступає
важливою складовою творчої сили духу [5, с. 450].
З цього погляду історія мислиться не лише як
дія деяких об’єктивних соціологічних законів, вона
постає як спосіб існування всіх феноменів світу,
культурних, політичних і соціальних процесів, які
проявляються в конкретно–історичних формах і є
результатом конструктивної діяльності людини. Центром
всього того, що відбувається в історії, стає людина. В
результаті сама історія набуває антропологічного виміру.
Тому невід’ємною складовою сучасної філософської
рефлексії стає антропологічний підхід, суть якого
зводиться до спроб через саму людину визначити
основи і сенс індивідуального людського буття і буття
оточуючого світу. Сучасна філософія відзначає очевидну
«проблематичність» людини, яка великою мірою
вже не знає, чим вона є (Франкл, Фромм, Шелер). В
процесі свого «становлення», завдяки самосвідомості й
наявності «діяльнісного центру особистості», людина,
на думку М. Шелера, виявляється здатною до вирішення
протиріч між собою і соціальним середовищем.
А.Гелен вважає, що людина є передусім діяльна істота,
яка долає свою «недостатність» в процесі створення
«другої природи» – «культурного світу». Представники
філософської
антропології
розглядають
людську
діяльність виключно як культурно творчу. Культура
характеризується як єдиний «життєвий світ» людини,
єдиний фактор її існування, що забезпечує цілісність
особистості.
Можна констатувати, що з початку XX століття у
філософії склався образ людини як істоти активної,
діяльної, що вільно творить світ і саму себе за своїми
власними уявленнями, конструює світ свого власного
існування, реалізує в цьому світі свої можливості. Саме
буття постає не як об’єктивна, незалежна від людини
реальність, але як людське буття, як життя людини,
що реалізовується в її діяльності, формах спілкування,
способах взаємодії з іншими.
Діяльність і спілкування виступають фунда
ментальними засадами як окремого індивіда, так
і людської спільноти. Людська діяльність є не
тільки доцільною, тобто такою, що визначається,
регламентується нормами і детермінується заданими
параметрами, але й має ознаки цілепокладання. Це
означає певну незалежність людини від умов наявного
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буття, її здатністю вийти за межі стійких детермінацій,
до вільного конструювання тих чи інших цілей.
Вільна, творча діяльність є ознакою людського життя.
Вона містить у собі можливості конструювання форм
соціального
існування,
використання
досягнутих
результатів для подальшої творчості. Таким чином,
очевидним є продуктивний момент людської діяльності.
Крім того, людська діяльність є ціннісно
орієнтованою, тому що всі елементи культури, на фоні
яких вона розгортається, завжди мають те чи інше
значення для людини, тобто виступають як цінності.
Цінності є результатом і умовою комунікативної
діяльності, в ході якої встановлюється значення всього
існуючого для людини. Будь–яка діяльність несе на собі
печать суб’єктивності, тобто світоглядних установок,
ціннісних орієнтацій, мотивацій особистості.
Отже, діяльність людини – це активність,
спрямована на осягнення і перетворення світу і себе,
на творення тих чи інших форм соціального існування
людини. Вона є універсальною характеристикою
людського відношення до світу і виступає вихідною
засадою для конкретного вивчення різних форм і
виявів людської активності, в тому числі й такої
форми людської взаємодії, як соціальна організація в
українській історії XVI–XVIII ст.
Осмислення специфіки людського буття, особли
востей функціонування соціальної організації в історії
передбачає також врахування продуктивних можли
востей спілкування. Як і діяльність, спілкування є
фундаментальною ознакою буття людської спільноти,
необхідною умовою здійснення життєдіяльності людини.
Являючи собою складний і багатогранний процес
взаємодії та взаємовпливу людей, спілкування включає в
себе відношення людей один до одного, комунікацію як
процес передачі та обміну інформацією, міжособистісні
чи функціонально–рольові відносини тощо. Спілкування
виступає не лише однією з найважливіших сторін буття
людини, але й умовою функціонування конкретно–
історичних форм організації.
Загалом специфіка історично–конкретних форм
діяльності та спілкування великою мірою визначає
особливості людського існування та людської активності
в різних її історичних варіантах. При цьому слід врахо
вувати, що діяльність і спілкування завжди реалізо
вуються в конкретному соціокультурному просторі та
часі. Історія задає «горизонти» людського буття в цілому.
Виходячи з подібних теоретичних зауважень,
можна зробити висновок, що соціальна організація
як форма втілення зв’язків людської взаємодії і як
результат спільної, узгодженої діяльності людей
виникає, зміцнюється і функціонує в процесі розвитку
історії. Визнання історичності будь–якого людського
і соціального феноменів є обов’язковою засадою
філософського аналізу. При цьому історичність людини
передбачає визнання відносної самостійності природних
і соціальних систем, що стимулює вияв дослідницького
інтересу до окремих їх елементів, зокрема, до соціальної
організації.
Важливим компонентом філософського пізнання є
також історична реконструкція культурно–історичного
процесу, формування за її допомогою загальної
картини соціальної реальності. Завдяки історичній
реконструкції відтворюється атмосфера історичного
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буття, зміст свідомості, менталітет, цінності людей
відповідної історичної епохи. Безпосереднім результатом
використання можливостей цього методу є не лише
емпіричне, описове знання, а й окреслення шляхів до
теоретичного бачення тієї чи іншої проблеми. Можна
констатувати, що механізми історичної реконструкції
служать основою для побудови різного роду
теоретичних конструктів [8, с. 29].
Крім того, осьовою проблемою для провідних
філософських напрямів стає проблема співвідношення
теоретичного (раціонального) та історичного в пізнанні.
На відміну від соціологізаторських схем, що панували
у філософській та історичній науках донедавна,
історія вже не мислиться як заздалегідь заданий,
визначений людині процес чи як потік індивідуально–
психологізованої свідомості, ірраціональний в своїй
основі. Історія виступає способом існування як людини,
так і всіх соціальних форм людського буття.
Звідси закономірним є висновок, що суто
теоретичний аналіз будь–якого суспільного феномена
не може здійснюватись без використання переваг і
особливостей історичного підходу. Сутність принципу
єдності теоретичного та історичного в пізнанні
полягає в прагненні досліджувати не загальне як таке
і не закономірності соціального буття в їх «чистому»
вигляді, а конкретні вияви загального в тих чи інших
історичних умовах.
Процес суспільного розвитку, таким чином, відтво
рюється з урахуванням конкретних історичних обста
вин, подій, фактів, специфіки історичної ситуації, на
ціональних особливостей реалізації людської активності
в історії. Розгляд різних аспектів функціонування
організації в українській історії виступає необхідною
умовою соціально–філософського дослідження. При
цьому прагнення виробити концептуальне знання й
отримати об’єктивну картину української реальності
актуалізує особливий погляд на історію як спосіб суто
людського буття.
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Social organization in the temporary layers of history:
philosophical analysis
The fundamental principles of human existence are being inevitable analyzed
in the history and historical retrospection and enactment has seen as necessary and
justifiable means of social and philosophical studies. The study of social organization
involves a combination of theoretical and historical approaches to knowledge and a
purely philosophical analysis of specific methods of historical research. This enables
to make precise conclusions on the implementation of the fundamental principles
during a certain historical period, according to a particular situation. The research
on the essential features and functionality of a social phenomenon is a reflection of
both and has its appearance and development, acquisition of specific, relevant features
of the historic time, reconstruction of specific historical circumstances, events, facts,
values, characteristics of national life. The need for philosophical reflection of the
history is extremely important for a person who tries to understand it`s place in the
world and to determine the prospects of realization in the complex relationships and
interdependencies that characterize reality.
Keywords: social organization, society, history.
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До парадигми громадянськості:
рецепції логіки гідності
Обстоюється положення про загальну суспільну значущість національно
умотивованих ідей вітчизняного фемінізму як чинника поглиблення та зміцнення
самооцінки і самоконтролю особистості жінки. Адже, у кінцевому рахунку,
вони вливаються в русло процесів зміцнення засад громадянського суспільства –
самоцінності і гідності людини, свободи і права вільного вибору життєвого
шляху, реалізації творчо–самотворчого способу самоздійснення жінки як
особистості, її індивідуально–особистісних якостей – відкритості і щедрості
душі, розвитку і збагачення культурних, інтелектуально–духовних потреб. По
великому рахунку, достойною глибокої поваги є національно свідома, спроможна
возз’єднувати минуле, сучасне й майбутнє національна особистість – творець
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нового самостверджувального смислу за даних соціальних та культурних умов.
Національно свідому особистість репрезентують розвиненість національних
почуттів, національно орієнтованого мислення. Зокрема, і як передумови
формування змістовної повноти світовідношення, цілісного бачення себе
у різнопланових стосунках з іншими людьми. Тому лейтмотивом засад
вітчизняного фемінізму була ідея гендерної рівності як визначального чинника
людиностверджувального зближення людей – як доконечного змісту логіки
гідності. Людина втрачає гідність, сповідуючи пануючі стереотипи, ідеї та
заклики авторитетів, які, між тим, втратили свій дійовий статус. Подібна,
недостойна людської особистості позиція, обертається реальними небезпеками
щодо як самої людини, так і суспільства.
В статті наголошується, що не існує жодних підстав для «виведення»
національного поза межі форм життєздійснення людини, – без того, аби
останні не втрачали смислотвірного утвердження внаслідок елімінування
відповідної повноти смислозініціювання спільнотою простору національної
культури.
Ключові слова: гідність, громадянство, громадянськість, гендер,
жіночність, відповідальність, особистісність.

За сучасних вкрай суперечливих політичних,
соціокультурних процесів людина найчастіше змушена
залишатися наодинці із надскладними проблемами
життєвлаштування та життєздійснення, засадами
вирішення яких, так чи інакше, служать наявні
норми світовідношення та світорозуміння. Якщо
в усталених умовах загальновизнаних традицій і
соціальних стереотипів останні були більш–менш
надійними оберегами, то за обставин їх девальвації
загострюється
потреба
самостійно
вирішувати,
осмислюючи та переосмислюючи, нагальні питання
суспільного співжиття, вироблення життєвої позиції
та формування якостей громадянськості. Причому
останні можуть розглядатися і як своєрідний
критерій взаємосприятливої атмосфери для індивіда і
суспільства – розвиненості, змістовності зв’язків між
ними. Артикулювання лише на «цінності корисності
людини», що, зазвичай, відображається термінами її
«функціонування на благо суспільства», поза увагою
залишає «цінності інших» в усіх дійсних і можливих
проявах, і, так чи інакше, зрештою, й непоцінування
людської гідності, «затьмарюючи суттєву різницю
між цінністю в сенсі гідності й цінності в розумінні
«корисності» [18, с. 158]. Нові можливості взаємовпливу
«цінності гідності» та «цінності корисності» за сучасних
українських реалій, на наш погляд, актуалізуються
зманіфестуванням
пріоритетності
особистісного
буття, його зміцнення індивідуально–особистісними
інтересами і потребами, прагненням до вільної
самореалізації у формах суспільного й культурного
буття
своєї
«цінності
гідності»
поглибленням
національної самосвідомості та ідейності [8, с. 13].
Як особистісна якість, громадянськість демонструє
спроможності бути господарем своєї долі, вільно, а не
за жорсткими зовнішніми рецептами, визначати ідеали,
плани, цілі й завдання життєздійснення у «силовому
полі» взаємодетермізації необхідності самореалізації
особистості і глибини усвідомлення та дотримання
громадянських прав і обов’язків. Громадянськість
сприятлива, рівною мірою, як в індивідуально–
особистісних зусиллях життєтворчості людини, так і в
поступальному розвитку суспільства: вона возз’єднує
максимально взаємоефективно буття індивідуальне
та суспільне, статус людини як громадянина є
особистісною якістю, про що, зокрема, також засвідчили
процеси формування українського фемінізму. «Фемінізм
існував не лише як західно–європейське та американське
явище, український фемінізм виконав у національній
культурі свою не менш вагому роль: розгорнув власний
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теоретичний дискурс, витворив новий тип української
жінки – жінки–громадянки, зумовив глибокі зміни в
духовному обличчі українського світу ХХ ст.» [6, с. 11].
Попри і застереження, принаймні, на етапі його
становлення, стосовно «homo gender… як зворотної
реакції на тривалу недооцінку цього виміру людського
буття» [17, с. 277].
Громадянськість не зводиться (і не може зводитись)
до політичної свідомості та діяльності, останні є лише
одним, і не головним, проявом першої, хоча, зазвичай,
активізуються в умовах загострення питань політичного
життя, демонструючи роль як особистісної якості
відповідного рівня громадянської самосвідомості та
громадянської самореалізації. Значення політичних
якостей людини у новій та новітній історії постійно
зростало, розвинене сучасне громадянське суспільство
великою мірою якраз на них ґрунтується. Хоча самі по
собі, політичне життя і політична культура є проявами
загальної культури, духовної розвиненості, що, власне,
і забезпечує об’єктивну значущість перших, коли вони,
так би мовити, «переростають» «владні» пріоритети,
натомість повертають останні в русло цілісного
національного й культурного життя. У певному смислі,
як форма рефлексії над соціальним (політичним)
та національним буттям, громадянськість є чи не
найпосутнішою відзнакою образу гідної своєї нації і
суспільства особистості. Тому українські філософи,
письменники, громадські й політичні діячі кінця
ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. – М. П. Драгоманов,
І. Я. Франко, Леся Українка, М. М. Коцюбинський,
В. К. Липинський, М. С. Грушевський та ін. головним
чином і зосереджувались на необхідності збереження й
примноження національних цінностей, на можливостях
подальшого розвитку національної культури, як
необхідних засад формування української людини –
гідного громадянина незалежної нації [див. напр.: 16].
Позитивну роль у зазначених процесах виконував
також вітчизняний феміністичний рух. До його
започаткування свого часу привертав увагу, зокрема,
І. Нечуй–Левицький, якраз і пов’язуючи загострення
питань жіночої емансипації із пробудженням національ
ної свідомості та національних рухів у Росії середини
ХІХ століття, коли боротьба жінок за «права нарівні
з чоловіками…, на вищу науку, на урядову службу
заворушила найбільше громаду в столицях» [14, с. 32].
Вітчизняний феміністичний рух відзначався, з
тими чи іншими відмінностями на окремих етапах,
високою
ідейністю,
громадянським
оптимізмом,
вірою в те, що кращі людські риси українців будують
збережені й примножені сучасними та прийдешніми
поколіннями. Як на наш погляд, український фемінізм
перших десятиліть ХХ ст. демонстрував необхідність
утвердження прав та гідності жінок більш–менш
послідовним обстоюванням індивідуально–особистісних
якостей української людини – громадянина. Адже, як
свідчить його історичний досвід [14], якраз українські
жінки об’єктивно, за своїми екзистенційними якостями,
феміністичними ідеями у першу чергу актуалізували
завдання пожвавлення національно–культурного роз
витку продукуванням смислів і форм свого, рідного,
як максимально сприйнятного і тому – як вищого
культурного синтезу, національного буття та буття
української людини.
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Прагнучи до все більшої повноти самореалізації як
суб’єкта національно–культурної творчості, українська
жінка могла і мусила, сприймаючи та переживаючи
жахливу тогочасну українську дійсність, демонструвати,
до певної міри і реалізуючи [15, с. 11], завдання
емансипації як майбуттєвість довершеної національної
особистості, ідеали якої формувались, зокрема,
вітчизняною філософією та літературою [19]. Скажімо,
«українська нова література була соціально й політично
заангажованою. Національно–визвольна місія мусила
бути провідною у письменництві народу, котрий не мав
власної самостійної держави» [7, с. 379].
Поєднання жіночності і мужності, наголошував
Є.
Маланюк,
упродовж
історії
демонструвала
українська жінка як творча особистість та літературний
образ. «Українська література знає «жіночих» жінок,
знає Олену Пчілку, Христю Алчевську, Марійку
Підгірянку» [10, с. 89]. Хоча зманіфестування жіночості
та жіночності цілком природньо доповнювалось
також вражаючими образами мужніх жінок – як і їх
авторками. Так, «українська література знає й цілком
інших жінок, жінок того основного українського типу,
який протинає всю нашу історію, жінок із жіночою,
а то й зовсім нежіночою мужністю, в данім разі –
шириною літературного охоплення, мужньо–вольовим
темпераментом і незвичайною творчою плодовитістю»
[10, с. 89]. По суті, представлена особистісна єдність
проявів життєвої позиції української жінки щонайперше
засвідчує усю її високу громадянськість. «Крізь
творчість наших жінок, крізь образ їх особистостей
тягнеться яскрава традиція мужньо–жіночої української
жінки, традиція, що з’єднує собою київську княгиню
Ольгу з оцими мужніми постатями жінок нашого часу»
[10, с. 89–90, див.: 3]. Мужність гідної особистості
демонструє Олена («Людина»): «Се лиш наслідки
нещасного виховання та вкоріненого пересвідчення, що
думати – знати пристоїть мужчині, а жінці має воно
служити за оздобу!» [7, с. 10].
Тогочасна реальна українська дійсність правдиво
сприймалася українською жінкою як «жахлива», яка,
отже, не могла залишатися незмінною, але яка, отже,
повинен змінюватися і статус української людини
процесами здобуття незалежності, громадянського
змужніння, збагачення національної самосвідомості та
громадянської гідності, як доконечно взаємопоєднаних
[9]. Так, за виразом М. Рудницької: «Жахлива українська
дійсність потрясає нашим сумлінням, виводить нас із
круга егоїстичних родинних інтересів та єднає нас у
почуваннях болю і сорому, тривоги і бунту з цілістю
Нації. Вона дозволяє освідомити собі, чого хочемо
ми, сучасне українське жіноцтво від громадянства і
чого хочемо ми жінки від себе» [14, с. 101]. Це і є
реальний «шлях» зміцнення позиції особистості жінки–
громадянина – збагачення вимірами громадянськості
індивідуальних якостей. А пробуджена, зміцнювана
громадянськість, у свою чергу з ініційовувала зростання
духовності, моральної зрілості української жінки, її
переживання «Трагедії Нації». «Трагедія Нації викликає
глибоку проблематику українського жіночого руху; у ній
лежать причинити його труднощів, але й одночасно його
сили й патосу» [13, с. 100].
Гідність української жінки–громадянина демонстру
вали її внутрішні якості, коли, зокрема, «загострене
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почуття національної єдності», національної честі та
гідності супроводжували «інстинктивне прагнення до
об’єднання» як противаги «чужому національному
горю» [12, с. 98]. Разом з тим для шляхетної української
жінки перебування «серед рідного народу, на рідному
ґрунті… створюють духовне свято, піднесений настрій
від почуття духовної соборності, що до неї завжди
прагнули» [12, с. 98] національно свідомі українці –
всупереч умовам буття пригнобленої нації. «Хоча
невідрадні умови національного життя зупиняють
процес громадського назрівання українського жіноцтва,
то одночасно саме завдяки ним, завдяки цим невід
радним умовам, зв’язок між українською жінкою і
Нацією став за останні роки нерозривний» [14, с. 101].
Так, жіночий рух в Галичині другої половини
ХІХ ст. – початку ХХ ст. зосереджувався навколо
найбільш життєво і культурно значущих питань:
права жінок планувати та вільно зреалізовувати своє
життя, проявляти особистісні якості в суспільно–
корисній праці, розвивати та практично втілювати
свої інтелектуальні здібності й інтереси в науково–
дослідницькій діяльності. С. Єфремов зазначав, що
«ці питання вперше поставила в Галичині література
70–х рр. (Франко, Павлик, А. Павликова), але
справжнього, болючого інтересу набрали вони пізніше
під пером письменниць, що – натурально – особливу
увагу звернули на ненормальне становище жінки в
громадянстві» [4, с. 514]. В системі координат не лише
родинних, але й суспільних цінностей сприймає себе
українська жінка. Так, героїня повісті О. Кобилянської
«Людина» проголошує: «Відповідно до моїх сил,
відповідно до моїх здібностей, а властиво відповідно до
мого знання, котрим мене мій батько і теперішній устрій
суспільний вивінчував, хочу собі сама заробляти на
кусник хліба, а заробленим щиро ділитись з родичами»
[7, с. 29]. Демонстрація позиції гідної особистості
жінки, цілком логічно, повинна бути «продовжена»
та поширена також на відносини із чоловіком, які,
закономірно, мають ґрунтуватися на високих почуттях
кохання, а не на меркантильних інтересах, тому Ірина
не сприймає «зобов’язальної» можливості укладання
союзу на подібних умовах. «…Задля обов’язку проти
волі сковуватись з мужчиною, з обов’язку його і себе
оббріхувати… В чім мені тут добачувати святість
обов’язку, коли самий сей обов’язок стане брехнею?»
[14, с. 29].
Жінка–громадянин – гідна свого призначення,
позаяк, крім того, має особливе покликання і
призначення у вирішенні злободенних суспільних,
національно–культурних проблем, і ці особливості
зумовлені, зокрема, тим, що у неї, за виразом Мілени
Рудницької–Лисяк, «з природи гуманні почування
вкорінені глибше, чим у чоловіків» [14, с. 72]. Так, у
зв’язку з голодом, що поширився в Україні 1922 р., від
імені жіноцтва Галичини Мілена Рудницька–Лисяк
закликала: «Українські жінки! Ми, які проводимо на
світ нове покоління, які творимо нове українське життя,
не сміємо дивитися супокійно на смерть цього життя.
Хай в моменти найбільшого національного горя прийде
в нас до голосу це, що у кожної жінки є найсильніше:
зв’язок крови, і хай цей зв’язок крови стане джерелом
стихійного, святого пориву активної любови брата»
[14, с. 72]. Бо громадянськість української жінки,
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зрештою, не може не відзначатися сердечністю – лише
серце потребує відповідного загартування. Так, через
століття суголосні до попередньо висловленого також
міркування сучасної української жінки: «Волонтерство
тренує багато м’язів серця, добра прокачка яких робить
життя якіснішим: уміння віддавати і забувати про себе
і свої потреби на користь інших; уміння зупинятися і
поважати свої потреби, любити свої бажання, розуміти,
що маєш на них право; уміння докладати зусиль і
вірити в результат, мислити позитивно; уміння прийняти
відсутність позитивного результату і взагалі будь–якого
результату своїх найщиріших дій; уміння довіряти
обставинам; уміння не вірити взагалі нікому й нічому;
уміння бути частиною складного організаційного
механізму; вміння покладатися лише на себе; уміння
вірити, що від тебе залежить абсолютно все; уміння
прийняти те, що іноді від тебе взагалі нічого не
залежить; уміння бути безстрашним і вміння прощати
собі свій страх і взагалі – вміння прощати собі, іншим,
світові і йти далі» [1, с. 77].
Але, прикметно, що, як і в тогочасній українській
дійсності, також в українській літературі перших
десятиліть ХХ ст. жіночий образ, на наш погляд,
змальований в статусі відзначеного громадянскістю
духовно–культурного епіцентру, «переміщення–під
несення» якого до все вищого рівня на шкалі позначок–
проявів громадянськості може служити надійним
критерієм зростання рівня останньої демонстрацією
гідності. Типовий приклад – Киценька з новели
«Батьківщина» І. Франка, про яку один з героїв
промовляє: «Дивне діло Боже отака жінка. Глядим на
неї з боку – пропаща. І сама вона не вважає себе нічим
ліпшим. А піди ж ти, яка сила в ній! Одним своїм
позирком, одним, може, навіть несвідомим, рухом,
одним недбало киненим словом може зіпхнути чоловіка
в безодню і підняти його та попхнути до праці, до
посвяти» [20, с. 187]. Утвердження української жінки–
громадянина виконувало авангардну роль зміцнення
громадянськості, що потребувало життєвої мужності.
Бо, аби здійснювати подібний вплив, відповідає
інший герой оповідання, – «на се треба мати також
певну здібність, треба мати, ще так скажу, в своїй
душі свою «батьківщину» [20, с. 188]. Лише глибоко
закорінена національно–культурно жінка спромагається
демонструвати статус громадянськості, між тим останній
українським жіноцтвом поціновувався як прояви
шляхетності українського буття [7].
Так, досвід української літератури перших
десятиліть ХХ ст. засвідчує: лише повнота жіночих
переживань демонструє її гідність – як зманіфестування
життя – сповнення його сенсу своєю відкритістю до
дійсності світу. Спрагла за цією відкритістю, українська
жінка прагнула віднаходити і віднаходила можливості
життєвої самореалізації. «Справжній сенс життя
потрібно відкривати у навколишньому світі, радше ніж
у самій людині або її власній душі, так начебто вони
були зачиненими системами» [17, с. 120]. Такою ж
«відкритістю» у першу чергу і головним чином мають
бути відзначені й відносини між жінкою та чоловіком,
зокрема, і в родинних стосунках [Див.: 17]. По суті,
вся українська література, присвячена цій темі, не
обходить питання жіночої гідності в даній сфері, що,
зрештою, також відлунює й відповідною загальною
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атмосферою міжлюдських стосунків, проявів якостей
громадянськості, якщо остання є, зрештою, шляхом
гуманізації міжлюдських стосунків. «Кохання – це
єдиний шлях до того, щоб зрозуміти іншу людську
істоту в найглибшій суті її особистості. Ніхто не може
уповні усвідомити сутність іншої людської істоти,
якщо не полюбить її. Завдяки коханню можна побачити
істотні риси та якості кожної людини; і навіть більше,
можна побачити її нереалізований ще потенціал. Що
більше, своїм коханням людина допомагає реалізувати
цей потенціал коханій особі» [17, с. 121]. Не уникнути,
зрештою, висновку, що кохання – почуття, переживання
надзвичайно відповідальне.
Кожна людина гідна зреалізовавною нею відпо
відальністю за отриманий дарунок неповторного
життя, що і має демонструвати повноту цієї непов
торності постійним докладанням зусиль з метою
його індивідуально–особистісного змістовного напов
нення та реального сповнення – у тому числі і в
стосунках з іншою людиною. Тому не стільки вже
здобутий, «готовий до використання» результат,
але, натомість, постійне здобування, піднесення до
вищих рівнів, лише у такий спосіб демонструється
гідність – гідність демонструє єдність людськості, у
тому числі і в достойному особистісному піднесенні
природності. Скажімо, в новелі О. Кобилянської
«Природа» «емоційно, «кровно», біологічною природою
юнак і дівчина творять чудову гармонію… Природа
створила їх для себе» [2, с. 385]. З цілої низки причин –
соціальних, психологічних – вони не можуть жити
разом, але це, зрештою, лише увиразнює значення їх
спільного, гідного своєї природи, сходження на «гірську
висоту» повноти й неповторності життя. Тому, слушно
наголошують дослідники, «з артистичною віртуозністю
зображено в новелі цей підйом юнака й дівчини на
вершину при ступеневості почуттів – аж до екстазу! І
від навколишньої природи, і під спонукою внутрішньої –
вони падають, знеморені, підвладні Природі, як її
бранці. Натуральні людські інстинкти вростають у
рослини, в конфігурацію гір, променують на оточення»
[2, с. 385–386].
Єдністю громадянських мотивів та любовних
почуттів відзначене також оповідання І. Я. Франка
«На дні». Головний герой і його кохана «вмовлялися –
віддати життя своє боротьбі за свободу: свободу народу
від чужовладства, свободу людини від пут, які на неї
накладають другі люди і нещасно уладжені суспільні
відносини, свободу праці, думки, науки, свободу
серця і розуму» [18, с. 101]. Ці думки та почуття
слугували і змістовним наповненням простору їхнього
дружнього й інтимного спілкування. «Вони розбирали
між собою живо ті нові високі думки, слідили їх
розвиток у цілім сучаснім світі, радувалися новими їх
прихильниками, старалися угрунтувати на них увесь
свій світогляд». Роздуми та мрії про вільне майбутнє
свого народу зближували їх. «Се були блаженні
хвилі для Андрія і Гані, коли людина з людиною
сходиться любимими думками, подає дружно руку на
чолі найсвятіших переконань!». Зміцнені пробуджені
почуття громадянського обов’язку і гідності, природно,
також завершуються демонстрацією почуттів щирої
взаємності, відданості. Бо ж «обоїм ще чогось хибувало.
Після гарячих спорів о теорії, після читання найкращих
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найосновніших писань про занімаючий їх предмет, вони
мимоволі заглядали одно одному в очі, глибоко–глибоко,
немов старалися вислідити в них ще щось більше, як
згідність теорій. Їх очі палали огнем, гарячішим від
огню переконань, їх уста тремтіли не словами наукових
доказів, їх лиця шаленіли не втіхою з відшуканої
правди» [18, с. 101].
Гідність сучасника суголосна з гідністю представ
ників своєї нації, котрі у минулому жили і страждали,
прагнули бути щасливими, створюючи свій і, так чи
інакше, також сучасний, світ людського. Історія нації –
єдність сповненого людською гідністю культурного
поступу від минулого до майбутнього – людей, яким
ця історія і належить єдністю зманіфестувань змісту
їх гідності, демонстрацією довічності людського
в суспільній атмосфері розвитку громадянськості.
Людським звернена до вічності людська гідність, яка,
цілком об’єктивно, і демонструє єдність людського,
незалежно від конкретних історичних умов і часу,
більше того, завжди перебуваючи ніби над ними, як
незалежна від них своєю зобов’язальністю та від
повідальністю громадянськість. Статус особистості
максимально самостверджувальний її життєздійс
неннями лише як і позитивно стверджувальний в
національних, соціокультурних процесах, консти
туюючись, відтак, онтологією її зобов’язань, однією з
необхідних попередніх умов піднесення гідності. Бо
ж і, власне, зобов’язальною завжди є лише глибоко
закорінена у своєму часі особистість піднесена над
існуючим – як буттійнісно пов’язана зі світом, як
відзначена особливою заслугою її внутрішньої гідності.
Як для способу доведення до культури (завжди
національної) і соціуму особистісної самореалізації,
для зобов’язальності не існує обмежень приватною
чи суспільною справою, що й демонструє позиція
гідної жінки, героїні новел О. Кобилянської. Бо
споконвічно правдивим було: «Життю, що минає на
самоті, хай би що казали про це, відомі такі самі, якщо
не складніші і важчі, обов’язки, які відомі життю,
що не замикається в собі. І приватні особи, говорить
Арістотель, служать чесноті тяжче і самовідданіше,
ніж ті, хто сидить на високих стільцях» [11, с. 27].
Зобов’язальною є особистість, повнокровно пов’язана
зі світом і тому дійсно вільною, позаяк забезпеченою
розмаїттям
можливостей
свобідного,
достойного
самоздійснення. І, разом з тим, лише незобов’язальний
перед собою індивід світом поневолюється, для нього
усі без винятку «чужі і далекі» явища світу йому
протистоять: незобов’язальність – прикмета залежності
від безмежжя необхідностей світу – їх не здолати.
Зобов’язальна особистість гідна, прагненнями стійко
витримувати неперервні «допити життя». «Оскільки
кожна ситуація в житті є викликом людині і ставить
перед нею проблеми для вирішення, питання сенсу
життя можна повернути у зворотному напрямку. Урешті
людина не повинна запитувати, що є сенсом її життя,
але радше має погодитися, що це запитання до неї.
Кожну людину розпитує життя, і вона може відповісти
життю єдиним чином – відповідаючи за власне життя»
[17, с. 119]. Логіка гідності проявляється способом
упорядкування духовно–душевного життя, створенням
передумов для життєстійкості та життєвості. Тому
гідна людина, по суті, перебуває у стані неперервного
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свята, спромагаючись на усвідомлення та пізнання
«свята правди» [Іов, 5, 27] свого гідного життя, за яке
вона відповідає. І, як свідчить вітчизняний фемінізм
початку ХХ ст., гідна жінка зобов’язальністю володіє
повнотою відповідальності – упродовж усього життєвого
шляху проходження своєї долі, усвідомлюючи загрози
не лише неповноти самоздійснення, але й виклики
особливо складних випробувань. Якість гідності
увиразнюється громадянськістю в просторі взаємодії
індивіда й суспільства завдяки практично підтвердженій
часом смисложиттєвості. Не самі по собі ідеї, а
особистості «визначають долю» конкретної епохи –
гідна індивідуальна особистість у своєму статусі
самозреалізовується у просторі й часі своєї епохи.
Гідна – людина, визначальні орієнтири життєздійснення
та самотворчості якої не можуть бути спрямовані проти
її людського єства, проти її людяності, а, навпаки, є
їх зміцненням та життєздійснюючими утвореннями,
і в надскладних умовах сучасного суспільства, стану
і тенденцій сучасної культури та появи форм, що
докорінно модифікують культуротворчу діяльність, як,
скажімо, сучасна наука. Але, зрештою, кожна епоха не
вільна від подібних трансформацій – не звільняється
лише людина від доконечності її гідності. Глибоко
усвідомлюючи необхідність дотримання власної гідної
позиції, Олена наголошує: «Ніхто не є управнений мати
бажання, котрі в життю другого мали би відогравати
якусь рішаючу роль; а ще менше на те наставати,
щоб були зреалізовані. Я їх не можу визнавати. Сама
єсьм, тату! Сама, як птиця, як деревина в лісі. Маю
сама право йти за собою або проти себе» [7, с. 12].
Бути гідною за будь–якої ситуації означає вирішення
надскладного завдання – гідності не втрачати, що й
забезпечується зміцненням взаємозв’язку гідності із
людиною поглибленням її саморозуміння у проявах
людяності на основі жорсткого відокремлення усього,
навіть мінімально, несумісного із останньою: гідна
людина не сприймає і послідовно усуває зі сфери своїх
життєпроявів усі двозначності, що можуть призводити
до девальвації, вихолощення її справжності.
…Логіка гідності завжди сердечна, бо це – єдиний
по–людськи виправданий спосіб, аби йти далі.
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To the paradigm of citizenship: the reception of the logic of dignity
The article defended the Statute on incendiary social significance motivated
national ideas of domestic feminism as a factor in the deepening and strengthening
of self–esteem and self–control of a woman’s personality. Because, ultimately, they
result in line with the processes of strengthening the foundations of civil society – self–
worth and human dignity, freedom and right of free choice of way of life, implementing
creative and self–creative method of self–realization of women as individuals,
his individual personal qualities such as openness and generosity of the soul, the
development and enrichment of the cultural, intellectual and spiritual needs. By and
large, worthy of deep respect is the national conscious, is able to reunite past, present
and future of national identity – the Creator of a new feel–good sense in these social
and cultural conditions. Nationally conscious personality represent the development
of national feelings, national–based thinking. In particular, as a prerequisite for
meaningful completeness world–relations, holistic vision of myself in various
relationships with other people. Therefore, the leitmotif of the foundations of domestic
feminism was the idea of gender equality as a determining factor in people–positive
convergence of people, as the indispensable content of the logic of dignity. Meanwhile,
a person loses the dignity of confessing the prevailing stereotypes, ideas and calls
authorities, who, meanwhile, has lost its active status. Such, unworthy of the human
person, position, addresses the real dangers in relation to the individual and society.
The article notes that there are no grounds for «withdrawal» beyond national
forms of ispossible person, without that the latter did not lose sense–creative approval
result of the elimination of the corresponding completeness of sense–initsiirovanie
community space the national culture.
Keywords: dignity, nationality, citizenship, gender, femininity, responsibility,
personal.
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У пошуках сутнісної визначеності
громадянського суспільства
Сучасне розуміння громадянського суспільства є неоднозначним,
дискусійним і представляє особливий інтерес. Саме тому стаття присвячена
одній із найактуальніших проблем – визначенню сутнісної характеристики
громадянського суспільства. Звертається увага на сучасні дискусії довкола
суті поняття «громадянське суспільство» та його місяця в суспільній
науці. Робляться спроби на основі дослідження суперечливого характеру
громадянського суспільства з’ясувати його сутність та особливості
його формування на сучасному етапі. У статті даються основні ознаки
громадянського суспільства; звертається увага на певну підпорядкованість
сфер громадянського суспільства, яка зумовлена нерівнозначністю повсякденних
інтересів громадян.
Ключові слова: громадянське суспільство, держава, свобода, особистість,
суспільство, інтереси.

У період радикальних суспільних змін, що
відбуваються в українському суспільстві, розуміння
становлення і розвитку громадянського суспільства
відкриває великі можливості трансформації суспільної
системи, її здібностей до самовідновлення і
розвитку, формування нової державності, успішному
функціонуванню та взаємодії держави і громадянського
суспільства в соціально–політичному процесі сучасної
України, особливо на етапі модернізації всіх сторін
українського суспільства.
У сучасній політичній науці важливість вивчення
громадянського суспільства обумовлена тим, що воно є
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природним фундаментом демократії. Без громадянського
суспільства вона просто неможлива. Тому звернення до
проблеми громадянського суспільства дозволяє виявити
ті конкретні соціальні суб’єкти, інститути, громадські
умови і механізми, які роблять політичну демократію не
тільки можливою, але і необхідною [2, с. 123].
Проблематика пошуку сутності громадянського
суспільства стала чи не центральною проблемою
політичної науки. Необхідність вирішення цієї проблеми
викликала інтерес у таких вчених як: Т. В. Бєльська,
В. І. Буренко, В. В. Вітюк, К. С. Гаджиєв, З. Т. Голєн
кова, А. Ф. Колодій, І. І. Кравченко, О. І. Крюков,
І. В. Мерсіянова, Н. В. Мотрошилова, В. С. Нєрсєсянц,
Ю. М. Рєзнік, Н. Н. Стеблєцова та інші.
Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми. Важко сказати, коли вперше термін «грома
дянське суспільство» входить в науковий обіг, але
абсолютно точно можна говорити про те, що дане
поняття має досить тривалу і суперечливу інтелек
туальну історію [17, с. 101]. На кожному етапі
історичної еволюції суспільства і людини воно набувало
нового змісту і нових характеристик, ставало все більш
багатозначним. Однак, воно незмінно розглядалося в
співвідношенні з державою, починаючи від їх повного
збігу і закінчуючи їх протиставленням [2, с. 123]. Про
це красномовно свідчать не тільки різні аналітичні
дослідження, присвячені громадянському суспільству,
але й результати науково–практичних конференцій,
присвячених даній проблематиці.
Однак, незважаючи на такий пильний науковий
інтерес до ідеї громадянського суспільства, в сучасній
літературі так і не склалося однозначної дефініції
цього соціального феномена, а представлені визначення
занадто численні і різноманітні. А отже, в даний
час зберігає свою актуальність питання: що ж таке
громадянське суспільство, яка його сутність? У пошуках
розуміння моделей «громадянського суспільства» політо
логи активно включилися в дискусії, часом займаючи
протилежні позиції.
Головною метою цієї статті є теоретичний пошук
сутнісної визначеності громадянського суспільства,
виокремлення його основних ознак та відображення
взаємодії між структурними компонентами громадян
ського суспільства.
Громадянське суспільство не можна створити
окремою постановою, указом або законом. Цим можна
тільки сприяти його становленню. Громадянське
суспільство, зокрема, передбачає контроль над владою.
Але наше суспільство на даний момент занадто слабке,
щоб здійснювати самостійно контроль за владою, хоча
висловлювати свою думку з тих чи інших питань вже
стає характерною його рисою. Наше громадянське
суспільство в правовому відношенні недостатньо
розвинене і не знає повною мірою важелів впливу
на владу, на тих, хто грає ключову роль в ухваленні
рішень. Це стало однією з причин чому в категорії
«громадянське суспільство» так і не з’явилося до
останнього часу теоретичної ясності. Відсутністю
теоретичної ясності в розумінні суті громадянського
суспільства пояснюється і наявність різноманітних
підходів до розуміння його дефініції.
Звернення
до
витоків
ідеї
громадянського
суспільства може прояснити сенс самого поняття. Як
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писав в 1991 р. журнал «Поліс», «такі теорії найкраще
пізнаються від їх витоків, в становленні, з їх історичного
руху» [10, с. 128].
Багато вчених вивчали теоретичні витоки поняття
громадянського суспільства на основі безпосереднього
звернення до першоджерел мислителів Античності
(Платона, Демокрита, Аристотеля, Цицерона), пізнього
Середньовіччя і Відродження (Н. Макіавеллі), Нового
часу (Т. Гоббса, Д. Локка, А. Фергюсона, Ш. Монтеск’є,
Ж.–Ж. Руссо, Д. Дідро, А. де Токвіля тощо). Особливу
увагу вчені звертали на формування шуканої концепції
в працях представників німецької класичної філософії
І. Канта і Г. Ф. Гегеля, засновників наукового кому
нізму К. Маркса і Ф. Енгельса та їх послідовників. По
суті аналіз праць вищезгаданих мислителів з пози
цій принципу історизму повинен давати змістовне і
багатогранне уявлення про зародження ідеї громадян
ського суспільства, становлення і еволюції її концеп
туальних засад. До теперішнього часу у вітчизняній
історіографії налічується велика кількість робіт з даної
тематики. Однак, як пише Н. В. Мотрошилова, «в теорії
поки немає систематичних, ґрунтовних, операціональних
для практики досліджень на цю тему, які в належній
мірі використовують достатньо багатий досвід історії
думки і сьогоднішні досягнення світової літератури»
[12].
Однак, за минулу чверть століття процес пізнання
так і не привів до кристалізації теоретичних основ
громадянського суспільства, незважаючи на велику
кількість робіт, які присвячені генезису його ідеї.
«Дослідники категорії громадянського суспільства
відзначають, що, незважаючи на поширення цього
поняття, до цих пір, по суті, остаточно не виділено
предмет його вивчення, немає однозначного наукового
визначення цього явища, його змісту, отже, немає і
загальновизнаної концепції громадянського суспільства»
[1, с. 9].
Одна з особливостей сучасного українського грома
дянського суспільства полягає в тому, що в процесі
модернізації політичної системи у його членів не
склалися більш–менш чіткі уявлення про свою роль в
даному процесі, не сформувалися досить чіткі ціннісні
орієнтації. В результаті у частини населення проявилися
певна відчуженість від суспільства і держави, соціальна
апатія, впав інтерес до політики, зросла недовіра до
влади.
Наявність же громадянського суспільства забез
печує узгодження приватного і загального інтересів,
необхідного
посередництва
між
особистістю
і
державою. Можна стверджувати, що громадянське
суспільство виникає разом і поряд з державою, бо
жодне з них не здатне до самостійного, а тим більше
до взаємовиключного існування. В сучасних умовах не
можна говорити про існування будь–якого суспільства,
що знаходиться поза впливом права і тим самим
держави. Ідея окремо існуючого громадянського
суспільства є всього лише філософська абстракція, що
акцентує увагу на сучасному вільному плюралістичному
суспільстві [17, с. 103–104].
Отже, що ж таке громадянське суспільство? На
думку З. Т. Голєнкової, громадянське суспільство
відноситься «до числа понять соціологічної і політичної
теорії (поряд з поняттями свободи, справедливості,
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рівності, демократії), які мають як теоретичне, так
і практичне значення. Такого роду поняття нелегко
визначати, а їх застосування означає не тільки відому
зону невизначеності, але і більші чи менші відмінності в
їх тлумаченні» [6, с. 25].
При першому наближенні громадянське суспіль
ство – це сфера життєдіяльності суспільства, вільна від
повного контролю держави [2, с. 123].
Проаналізувавши розвиток ідеї громадянського
суспільства, І. І. Кравченко дає найбільш загальне його
визначення: «Це суспільство з розвиненими еконо
мічними,
культурними,
правовими,
політичними
відносинами між самими індивідами, що не опосеред
ковані державою. У такому суспільстві вільно розви
ваються асоціативне життя, або, як його називають,
публічна сфера (на відміну від приватної), сфера
масових рухів, партій, угруповань за інтересами, переко
наннями, будь–якими іншими ознаками» [10, с. 136].
Згідно з визначенням В. С. Нєрсєсянця, грома
дянське суспільство являє собою «правове, ліберально–
демократичне, плюралістичне, відкрите суспільство,
основним суб’єктом якого є вільний індивід, який
реалізує свої інтереси в рамках єдиного для всіх закону і
загального правопорядку» [14, с. 284].
К. С. Гаджиєв розглядає громадянське суспільство
з ідеально–типологічної точки зору як «свого роду
соціальний і соціокультурний простір, в якому люди
пов’язані і взаємодіють між собою незалежно як
один від одного, так і від держави індивіди» [5,
с. 35]; Ю. М. Рєзнік – як «відокремлену область
соціокультурного простору або сферу існування і
розвитку сучасного соціуму» [16, с. 16]; С. Н. Кожев
ніков – це самодостатня сфера суспільних відносин, яка
безпосередньо не залежить від держави і якій властиво
те, що індивідуальне, колективне і державне знаходяться
в збалансованому стані [8, с. 38].
Під громадянським суспільством З. Т. Голєнкова
розуміє «специфічну сукупність суспільних комунікацій
і соціальних зв’язків, інститутів і цінностей,
головними суб’єктами яких є: громадянин зі своїми
громадянськими правами і громадські (не політичні
і не державні) організації: асоціації, об’єднання,
суспільні рухи та громадські інститути» [6, с. 26].
Таким чином, З. Т. Голєнкова розуміє громадянське
суспільство як сферу, що характеризується громадським
самоврядуванням індивідів і добровільно сформованих
асоціацій та організацій громадян, яка захищена від
прямого втручання і свавілля влади.
В. В. Вітюк вважає, що громадянське суспільство –
це єдине поле, на якому особистості та окремі групи,
які утворили відносини та інститути, реалізують свої
економічні, соціальні, культурні запити, задовольнити
які держава не здатна. При цьому громадянське
суспільство є саморегулюючою сферою, що не відміняє
істотної залежності від держави [4, с. 53].
На думку З. М. Зотової, громадянське суспільство
– це частина суспільства, незалежна від держави, яка
забезпечує права індивідів, і, зокрема, право власності;
в громадянському суспільстві діє безліч автономних
економічних асоціацій і ділових фірм, які конкурують
між собою. Неодмінним показником громадянського
суспільства є невтручання держави в приватне життя і
одночасно його захист владою [7].
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Ю. С. Васютін трактує громадянське суспільство
як сукупність соціальних суб’єктів, які через інститути
опосередкування (політичні партії, групи інтересів,
групи тиску) вступають в певні (соціально–політичні)
відносини з інститутами державної влади і в залежності
від зрілості (типу громадянського суспільства)
впливають на прийняття політичних рішень, розробку і
реалізацію державної політики [3, с. 12].
Дослідивши сутнісні аспекти громадянського
суспільства, А. Ф. Колодій прийшла до висновку, що
громадянське суспільство – це сфера спілкування,
взаємодії, самоорганізації й самоврядування вільних
індивідів
на
основі
добровільно
сформованих
асоціацій, яка захищена необхідними законами від
прямого втручання і регламентації з боку держави
й у якій переважають громадянські цінності. Також
вона зазначає, що згідно сучасних підходів, поняття
«громадянське суспільство» позначає структурно
визначену, інституціолізовану підсистему суспільства зі
специфічними, тільки їй притаманними, незалежними
від держави, добровільними формами громадської
активності й солідарності, з особливими культурними
і, навіть, соціально–психологічними ознаками. У
ньому не тільки існує значна кількість добровільних
асоціацій, забезпечених та поєднаних відповідною
мережею засобів комунікації, але й домінують
громадянські цінності та спілкування на засадах довіри
й толерантності. Громадянське суспільство виникає
там, де панує індивідуалізм, але його поява якраз
свідчить про соціальність людини, яка прокладає собі
шлях навіть в умовах засадничо–індивідуалістичного
суспільства – і пом’якшує собі цей індивідуалізм.
Основні риси, що визначають сутність громадянських
стосунків між групами, індивідами й державою, мають
неоднакову пріоритетність і співвідношення в різних
країнах. І цим визначаються певні історичні типи,
різновиди, моделі конкретних громадянських суспільств.
Якщо на нормативному рівні ми визначаємо їх сутнісні
характеристики, то на рівні вивчення конкретних
суспільств нас цікавлять сфери пріоритетного самовияву
вільних індивідів та форми участі у вирішенні
суспільних справ [9].
Найбільш виразно сутність громадянського суспіль
ства представлена у визначенні Л. Даймонда. Він
характеризує його наступним чином: «Громадянське
суспільство – це область організованого соціального
життя, яка добровільна, самогенеруюча, в більшій
мірі самопідтримуюча, автономна від держави і
підпорядковується законному правопорядку або зводу
правил, які поділяються всіма. Воно відрізняється
від «суспільства» в цілому в тому, що залучає маси
громадян в публічну сферу, щоб висловити свої
інтереси, бажання та ідеї, обмінятися інформацією,
досягти спільних цілей, вимагати чогось від держави
і контролювати діяльність державних службовців.
Громадянське суспільство – це посередницька сутність,
яка перебуває між приватним сектором і державою» [19,
с. 5].
Згідно з уявленнями Л. Даймонда, громадянське
суспільство живе і нормально функціонує, коли
громадяни перебувають в релігійних громадах,
професійних асоціаціях, організаціях із захисту прав
людини, профспілках та інших громадських об’єднаннях
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для того, щоб впливати на державні та економічні
реформи. Воно вбирає в себе широкий спектр фор
мальних і неформальних організацій, що діють в
різних сферах для досягнення економічних, культурних,
освітніх і розвиваючих цілей. Таким чином, в основі
громадянського суспільства лежить різноманітність.
В економічній сфері це багатоукладність економіки,
наявність різних форм власності; в політичній –
децентралізація владних повноважень, поділ влади,
політичний плюралізм, доступ громадян до участі в
державних і суспільних справах, верховенство закону
і рівність всіх перед ним; в духовній – відсутність
монополії однієї ідеології та світогляду, свобода совісті,
цивілізованість, висока духовність і моральність [19,
с. 4–17].
Багато авторів відзначають, що сутність грома
дянського суспільства визначається мірою індиві
дуальної свободи, самоцінності і самовизначення
окремо взятої особистості в суспільстві, а його зміст –
взаємодією і взаємовідносинами між незалежними
один від одного і від держави індивідами. Звідси
випливають основні принципи громадянського суспіль
ства, які полягають в рівності прав і свобод людей,
гарантованому юридичному захисті прав і свобод
громадян, економічній незалежності індивідів, праві
громадян мати власність, об’єднуватися в незалежні
політичні і громадські організації, у вільному доступі до
інформації [18, с. 193–194].
Громадянське суспільство, – підкреслює Б. Н. Миро
нов, – це суспільство, засноване на політичних свободах
і праві, з розвиненими економічними, культурними,
правовими і політичними відносинами між його
членами, незалежне від держави, але яке взаємодіє з
нею. У громадянському суспільстві він виділяє три
основні ознаки:
1. плюралізм – співіснування різних ідеологій,
численних і різноманітних громадських організацій, що
виражають різні групові інтереси;
2. консенсус базових цінностей між ідеологіями та
організаціями, незважаючи на конкуренцію і конфлікт
інтересів;
3. наявність механізму для мирного вирішення
соціальних конфліктів, що забезпечує передачу суспіль
них настроїв, бажань, вимог від суспільства до владних
структур, а також контроль за їх виконанням, завдяки
чому суспільні протиріччя і конфлікти між суспільством
і державою вирішуються не силовим шляхом, а через
обговорення [11, с. 110].
Громадянське суспільство – це таке суспільство, де
головною дійовою особою, суб’єктом розвитку є людина
з усією її системою потреб та інтересів, відповідною
структурою цінностей. Виходячи з цього, громадянське
суспільство має, так чи інакше зачіпаючи сукупність
суспільних
відносин,
відображати
взаємозв’язок
всіх сфер суспільного життя людини. Разом з тим
очевидно, що громадянське суспільство – це не будь–яке
суспільство [15, с. 41].
Громадянське суспільство – це вся сукупність
міжособистісних відносин, які розвиваються поза
рамками і без втручання держави, а також розгалужена
система незалежних від держави суспільних інститутів,
що реалізують повсякденні індивідуальні та колективні
потреби.
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Оскільки повсякденні інтереси громадян нерівно
значні, остільки і сфери громадянського суспільства
мають певну підпорядкованість, яку умовно можна
виразити таким чином:
1. базові людські потреби в їжі, одязі, житлі тощо
задовольняють виробничі відносини, що становлять
перший
рівень
міжособистісних
взаємозв’язків.
Вони реалізуються через такі суспільні інститути, як
професійні, споживчі та інші об’єднання та асоціації;
2. потреби у продовженні роду, здоров’ї, вихо
ванні дітей, духовному вдосконаленні і вірі, інфор
мації, спілкуванні, сексі і таке інше реалізують
комплекс соціокультурних відносин, що включають
релігійні, сімейно–шлюбні, етнічні та інші взаємодії.
Вони утворюють другий рівень міжособистісних
взаємозв’язків і протікають в рамках таких інститутів,
як сім’я, церква, освітні та наукові установи, творчі
спілки, спортивні товариства;
3. нарешті, третій, вищий рівень міжособистісних
відносин становлять потреби у політичній участі,
що пов’язано з індивідуальним вибором на основі
політичних переваг і ціннісних орієнтацій. Цей рівень
передбачає сформованість у індивіда конкретних
політичних позицій. Політичні переваги індивідів і груп
реалізуються за допомогою груп інтересів, політичних
партій, рухів [13, с. 273].
Громадянське суспільство – це суперечлива
сукупність цивілізаційних структур і форм, які
втілюються в тих функціях і діях індивідів, соціальних
груп, асоціацій, об’єднань, специфіка яких полягає в
тому, щоб, «розташовуючись» між інститутом сім’ї та
інститутами держави, зі свого боку сприяти виконанню
певних економічних, політичних, повсякденних завдань.
Висновок. Отже, ми бачимо, що існує велика
кількість підходів до розуміння сутності громадянського
суспільства; стає зрозумілим, що на даному етапі
ця проблема ще не знайшла свого однозначного
(парадигмального) вирішення, і тому потребує подаль
шого всебічного поглибленого дослідження. Можна з
впевненістю зазначити, що громадянське суспільство
було викликано до життя об’єктивними потребами
розвитку світової цивілізації, а отже, така форма
організації суспільного життя не є міфом. Громадянське
суспільство – це реальність, що має досить тривалі
періоди свого функціонування.
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In search of certainty essential civil society
Modern understanding of civil society is ambiguous, controversial and of
particular interest. That is why the article is devoted to one of the most pressing
issues – defining the essential characteristics of civil society. Attention is drawn to
contemporary debates about the essence of the concept of «civil society» and its place
in social science. Attempts are being made on the basis of the study the controversial
nature of civil society to find its essence and peculiarities of its formation at the present
stage. The article contains the main features of civil society; it draws attention to a
certain subordination of civil society spheres, due to unequal everyday interests of
citizens.
Keywords: civil society, government, freedom, identity, society interests.

***
УДК 1:575

Культенко В. П.,
кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії, НУБіП України
(Україна, Київ), kultenko@ukr.net
Медведь Я.,
магістр факультету захисту рослин, екології
та біотехнологій, НУБіП України (Україна, Київ)
Харук В.,
магістр факультету захисту рослин, екології
та біотехнологій, НУБіП України (Україна, Київ)

Проблеми біотехнології
в структурі філософії науки
Досліджуються
широкі
можливості
та
потенційні
загрози
біотехнології з точки зору проблем біоетики, збереження біорізноманіття,
моральної відповідальності вчених за наслідки своїх дій, питань біобезпеки,
безпеки біотехнологічного прогресу. Сучасна людина, оволодіваючи
біотехнологіями,відкриває потенціал звільнитися від диктату природи, проте
водночас наражається на небезпеку звести себе до ролі бога, не усвідомлюючи
всіх потенційних небезпек, пов’язаних з використанням біотехнологій, з
втручанням в геном людини тощо. В той час як навіть поверховий аналіз
таких небезпек виявляє загрози для людини щодо обмеження її свободи, зміни
її природи, створення біологічної наднебезпечної зброї, виведення людей
«різних сортів» тощо. Втручання в природний процес життя може привести
до перенаселення Землі, а тому до комерціалізації права людини на життя,
на народження потомства тощо. Генна інженерія безповоротно розмиває
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кордони між штучним і природним світами і це вимагає від людини формування
свідомого та відповідального ставлення до розпочатих нею експериментів над
собою та усім світом.
Ключові слова: біотехнологія, біоетика, біобезпека, біотехнологічний
прогрес, відповідальність вченого.

Однією з провідних наук сучасності є біотехнологія
як сфера наукових міждисциплінарних досліджень,
пов’язаних з вирішенням проблем людини та
забезпечення життя на Землі. Біотехнології відкривають
можливості для більш якісної взаємодії, головною
ідеєю якої має стати єднання людини з природою.
Біотехнологія – це галузь науки, яка вивчає можливості
використання живих організмів для вирішення
технологічних задач і створення нових живих організмів
засобами генної інженерії. Як наука вона отримала
своє визнання в другій половині ХХ століття. Під
біотехнологіями розуміються не лише результати
досліджень суміжних наук, а й чимала кількість
технологій, які спрямовані на збереження біологічного
різноманіття.
У цьому сенсі біотехнології перебували з людьми
в різні моменти історії. Термін «біотехнологія» – це
складне поняття, яке складається з двох частин – «біо»
та «технологія». Перша частина терміну «біотехно
логія» походить від грецького кореня «біос», який
перегукується з давнім індоєвропейським коренем
«бей», що означає «життя» і «тварина». Термін
«techne» в розумінні греків знаходився посередині
між неврегульованими випадковими процесами і
регулярними причинно–наслідковими зв’язками в
природі. Техніка за своїм виробничим характером
вважалася ближче до природи, ніж до випадку, вона
була схожа на природу. «Techne» займало проміжне
і сполучне становище між теоретичним знанням і
повсякденним досвідом в античному світі. Таким чином,
в розумінні технології одні більш тяжіють до досвіду, а
інші до науки і філософії.
Немає підстав протиставляти культуру і техніку,
вичерпуючи розуміння біотехнології виключно мате
ріальною сферою і не поширюючи його на духовну.
Г. Спенсер, Г. Зіммель, К. Ясперс, А. Гелен бачили в
техніці систему засобів для досягнення будь–яких цілей.
К. Ясперс розглядав техніку через прагнення людини
панувати, в тому числі і над природою. Ф. Дессауер
тлумачив це явище в християнсько платонівської
традиції як продовження справи божественного творіння
і як прояв винаходом прихованої ідеї. Гелен розумів
даний феномен як об’єктивацію людської діяльності і
як спосіб опосередкованої самоінтерпретації. У той же
час в розумінні техніки присутній мотив досягнення
людиною незалежності від природи для власної
самореалізації і здобуття свободи. Таким чином, техніка
є визначальним для людини способом буття, в якому не
тільки задовольняються фізичні потреби, а й духовні
(самореалізація, відкриття істини і т.д.).
Завданням статті є з’ясування проблем етичного
порядку, яку виникають в результаті філософського
дослідження широких можливостей біотехнології.
Біотехнології розвиваються по всьому світу, вони
стимулюються суспільними потребами та інтересами.
На їх розвиток впливають як потреби людей, так і
потреби соціуму. Це важлива причина для встановлення
меж біотехнологічної діяльності. Зміна соціальної
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реальності за допомогою біотехнологій, вторгнення
в порядок життя створює загрозу існуванню людини.
З цієї причини біотехнологічна діяльність повинна
бути вкрай обережною та обачною, інакше людині не
вдасться уникнути серйозних негативних наслідків
швидкого біологічного прогресу. Ризики в частині
соціальних аспектів розвитку біотехнологій стосуються
проблем біоетики, моральної відповідальності вчених
за наслідки своїх дій, питань безпеки біотехнологічного
прогресу.
Результати біотехнологічних досліджень можуть
бути використані в немедичних і корисливих цілях,
наприклад, як біологічна зброя або як інструменти
соціального контролю чи як засоби для вдосконалення
фізичних тіл, що в підсумку призведе до серйозних
небезпек: зазіхання на свободу, безпеку як людини,
так і всієї живої природи. Ще однією проблемою є те,
що використання сил біотехнології в прагненні до
«досконалості» є джерелом суспільного неспокою,
який проявляється зокрема, в побоюваннях за природу
людини, що грає роль Бога. Не випадково в творах
фантастів, у ряду мислителів сучасності з’являється
образ «постапокаліптичного майбутнього», сенс якого
складає неспокій, що людина не впоралась з тією
небезпечною грою, в яку так легковажно занурилася з
головою. Ці побоювання змушують звернути увагу на
питання, що означає бути людиною і діяти як людина.
Існує реальний страх, що нова сила і людська здатність,
що базується на науці, відкриває людині можливість
переробити життя відповідно до власних фантазій,
проте, зрештою, не впоратись з ними в реальності.
Важливо стіна буває етичне питання щодо
гуманності використання людини як сировини для
експериментів над її природою. Такі проблеми
складають поле біоетики – інтегральної області знання
про моральний бік діяльності людини в біології та
медицині. На сучасному етапі біотехнології втручаються
в природні проблеми зародження, протікання людського
життя і його завершення. За допомогою науки можна
створити як цілий новий організм, так і його окремі
частини – тканини та органи. З’являється реальна
загроза руйнування початкової біологічної основи,
загроза всьому людському, що склалося в ході еволюції.
За досить короткий час генна інженерія опинилася
на передовій наукового світу. З її допомогою можна
втручатися в генетичний код людини і змінювати його.
У разі лікування ряду спадкових проблем це може
принести позитивні результати, але все–таки існує
небезпека спокуси гри в бога. Організм, що взяв участь
в генетичному експерименті, може ділиться інформацією
з іншими. Результати подібних взаємодій здатні
призвести до неконтрольованих мутацій. Таким чином,
генна інженерія безповоротно розмиває кордони між
штучним і природним світами.
Існують біотехнологічні експерименти, пов’язані
з імплантацією в мозок електродів, які слабкими
електричними впливами перешкоджають виникненню
сонливості, створюють відчуття бадьорості, припливи
енергії, сприяють зняттю напруги. Одна з актуальних
етичних проблем біотехнології – це клонування людини.
Клонування буває двох видів – репродуктивне (націлене
на появу клону) і терапевтичне (для медичних цілей,
розвиток ембріона обмежена терміном до 2 тижнів).
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Революційною ситуацією в генетиці став вдалий
експеримент клонування – створення штучним шляхом
першого ссавця, овечки Доллі (тварини, отриманої з
соматичної клітини). Цей дослід потряс уяву всіх, хто
живе на Землі.
Біотехнології, безумовно, націлені у майбутнє.
З цієї причини ми не можемо ставитися до нього
нейтрально, однак не здатні оцінити цей феномен
максимально об’єктивно. Біотехнологія в широкому
сенсі є міждисциплінарною дисципліною, що спирається
на знання властивостей живих організмів, а також
протікання фізичних і хімічних процесів для вивчення
і перетворення природи – внутрішньої і зовнішньої –
задля вирішення теоретичних і практичних проблем.
Біотехнологія, будучи породженими певною культурою,
наукою, соціальним устроєм, в свою чергу змінила ці
сфери. Біотехнологія як наукова галузь стала можлива
з виникненням генетики, і вона перетворила біологію,
зробивши її експериментальної. Біотехнології стали
можливі завдяки певному соціальному порядку. Вони
сколихнули всю релігійну проблематику, філософію,
по–новому поставивши перед ними питання: «що
є людина». Привабливість біотехнології полягає в
обіцянці потенційного безсмертя і досконалості. Існує
небезпека, що біотехнології використовуватимуться для
проведення євгенічних проектів в масштабі родини –
«дитина на замовлення». При широкому використанні
біотехнологій існує небезпека створення генетично
різних класів.
Висновок. Таким чином, дослідження феномену біо
технологій в науковому, соціальному, культурологічному
планах необхідні для розуміння специфіки цього явища
і прогнозування подальших перспектив його розвитку.
З причини складності й неоднозначності феномену
необхідне досягнення міжнародного консенсусу щодо
встановлення контролю над цим явищем. Якщо світовій
науковій спільноті вдасться відповідально підійти до
вироблення і застосування біоетичних норм і принципів
для усунення вищеозначених актуальних «больових
точок», то це створить передумови для того, щоб на
основі безпечного використання подібних технологій,
зробити, можливо, найзначніший в історії розвитку
людської популяції якісний стрибок на шляху еволюції.
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mastering biotechnology offers potential to free themselves from the dictates of
nature, but at the same time is in danger to bring itself to the role of God, realizing
all the potential dangers associated with the use of biotechnology to interference in
the human genome and so on. While even a superficial analysis reveals the dangers
of such threats to human restriction on his freedom, change its nature, to create a
biological weapon, removing people «of different varieties» and so on. Interference
with the natural process of life can lead to overpopulation of the Earth, and therefore
to commercialization rights to life, the birth of offspring and others. Genetic
engineering irrevocably blurs the boundaries between the artificial and the natural
world and this requires the formation of human conscious and responsible attitude to
it initiated experiments on themselves and the world.
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System of values as a factor of society
transformation: fundamental values
and existential values
The article considers a link between the dominating system of values and the
transformational capacities of communities. An overview of the evolution of teachings
about the fundamental values and a comparison of the basic provisions of concepts by
V. Lefebvre and F. A. von Hayek have allowed to give a definition and to theoretically
substantiate the notion of the «fundamental values» underlying the adversarial types
of moral and ethical systems. A review of the methodologies of research of the systems
of values by G. Hofstede, H. Triandis, F. Trompenaarsa and S. Schwarz has enabled to
reveal the differences of the fundamental values from other types (existential, political
etc.) and the methodological incorrectness of equalling them. An analysis of materials
of the European sociological research of values has revealed the fundamental systems
of values appropriate to established democracies, post–socialist and post–Soviet
countries. It is shown that with all their variability, in all European countries there
is a common core of the fundamental values inherent in the First System dominating
for open societies, which gives rise to a significant transformational potential of these
countries.
Keywords: fundamental and existential values, moral and ethical system,
sociological studies of values, society open and closed, transformational potential.

(стаття друкується мовою оригіналу)
The fact that human communities – ethnic groups,
nations or countries can differ and really differ from each
other by their cultural characteristics is evident. The fact
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that they differ in the systems of values prevailing at certain
cultural and historical periods is less evident because
such distinctions are inherent rather to larger formations,
such as geo–cultural regions, than to separate groups or
countries. Examples can include such a well–established
term as «European values» which is applied to the core
values common to European countries and different from
the systems of values of non–European countries. Though,
whichever the list of characteristic features included into
this term may be, all the researchers agree that a certain
set of values common to Europe exists and influences
the development of European countries and peoples. But
such influence or such a connection of the current for
the community system of values with transformational
possibilities of separate countries or regions has scarcely
been investigated, and is mainly postulated, i.e. being a
priori the foundation for many researches it has not been
supported by substantial analysis of explicit factual data.
At the same time, the prognostic potential for
uncovering such a connection, in case its determining
features are investigated, can be groundbreaking.
So, the aim of this paper is to exposure and ground
theoretically the connection between the dominating
system of values and transformational possibilities of
communities. Such an aim requires determining and
theoretical grounding for the notion «basic values»,
identifying their difference from other types of values;
reviewing factual data bases of sociological surveys of
values to determine their capability in discovering the
prevailing basic values for a certain community; researching
the connection between basic systems of values and
transformational possibilities of societies.
For the first time, the attention to existence of basic
systems of values was attracted, though indirectly, by
Vladimir Lefebvre when he was investigating psychological
mechanisms of people’s behavior, reconstructing and
simulating their motivation constituents by mathematical
methods [4]. He established, exclusively empirically, that
in similar situations of choosing the form of conduct, the
behavioral orientations of representatives of the so–called
«western world» (countries of Western Europe and North
America) and «eastern world» (countries of Asia, countries
with totalitarian regimes) are entirely opposite. V. Lefebvre
called the type of behavior inherent to the representatives
of «western world» (or using the terms of K. Popper,
open societies) «The First Moral and Ethical System»;
and, correspondingly, the opposite type, inherent to the
representatives of «eastern societies» (or closed societies)
was named «The Second Moral and Ethical System».
The First System is characterized by the impossibility
to unite good aim and bad means, and by behavioral
orientation for search of compromise and understanding.
The Second System is characterized by the predominance
of the principle «the aim justifies the means» and by
confrontational behavior. The action, aimed at support and
establishment of hierarchy of values, which the individual
has, is experienced by this individual as a proper and
positive one, and entails the increase of ego boost. The
action, though aimed at obtaining of desideratum but not
proper from the point of view of values, leads to decrease
of self–estimation and psychological discomfort. So, the
structure of experiencing certain facts, phenomena, actions,
proper or not, by the individual is the basis for the self–
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establishment and self–reproduction of the system of values
on the personal level. Experiencing the right and acting in
rapport with it differs greatly from experiencing the desired
which not always becomes the trail marker to the action but
the right and the desired can be mutually exclusive which
makes the moral choice difficult.
Deconstruction of the behavioral models given in the
works of V. Lefebvre and their semantic analysis as well
as of numerous examples of typical behavioral reactions of
the representatives of the open and closed societies make
it possible to educe a certain axiological basis for the two
moral and ethical systems and their further reconstruction,
for establishment of basic values directing the person to
achieve what is right, what «it should be» and not what
is desired personally. In accordance with V. Lefebvre’s
terminology the basic systems of values are proposed to
be called the First System (the one inherent to the open
societies) and the Second System (the one inherent to the
closed societies).
As it was shown in our previous works [5], the
original, constitutive value of the First System is a single
(an individual) from whom his/her community (any,
whether it is a state, a society, a nation or ethnos, or even
any other formation based on any grounds) is a derivative.
Consequently, the individual (the single) also has the highest
level of legitimacy. Legitimacy of any single legitimates
the otherness (diversity, distinctiveness) itself and the
Otherness as ontological phenomenon. This basic principle,
this experiencing of the single as a value, the experience
that woke up as far as the times of antiquity (in Ancient
oriental civilization the single is perceived as negative and
inappropriate, as disvalue, and this idea left its imprint on
cultural artifacts of the Ancient East and its religious and
philosophical systems) was saved in the Christian world
of the Middle Ages. The final legitimacy and validity was
given to it in the times of Art Nouveau. It forms, so to say,
the above outlined «applied» or behavioral manifestations
of the First Moral and Ethical System; the founder of the
German classical philosophy Immanuel Kant wrote in the
18th century: a person cannot be the means but only the
aim; one cannot achieve the splendiferous ambition if it is
required to sacrifice other values and people as values in
order to achieve it.
At the beginning of the 20th century this respectful
attitude to a person, to his/her inalienable rights was
radically developed in Albert Schweitzer’s concept: life is
sacred, and «reverence for the infinity of life is the removal
of the alienation, it is empathy and compassion» [2; 8].
The universe and one’s own life can be built on moral
basis only by acknowledging the fact that a single life is
valuable. «We are ethical if we overcome selfishness and
do not look at other living beings as something alien for us,
if we empathize and sympathize to everyone surrounding
us. Only then we transform into human beings in the
true meaning of this word and possess ethics which will
never lose its essence, which is constantly changing and
independently determines the purpose of its development» is
A. Schweitzer’s conclusion [8].
Respectful attitude towards the Other, acceptance of the
Other’s right to be itself entails the necessity in practical
display and fixation of this acceptance i.e. search of mutual
understanding and compromise. If the other is a value, my
personal position on any matter, even if it represents the
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position of a certain group to which I belong and which is
larger than me, is only one of many possible positions. That
is why, another position (the other’s position) also has the
right to exist, not more but at the same time not less than
mine or anybody other’s. So, the principle of value of
the single compels to search compromise and mutually
beneficial, mutually satisfying and mutually responsible
solutions of each particular issue. The First System of
Values, cultivated in the European society, is incompatible
with political and cultural messianism and correlates with
the general adoption of the right (in which the single,
particular and general are the equal parties) over the law
(which puts the general over the singular and specific) and
is embodied in the development of the law–bound state,
political, religious, worldview pluralism, formation of the
civil society and extension of humanistic principles to the
larger set of the Others including the environment. At the
same time, the openness to the Other translates into the
openness to the exchange of information with it, to the
acceptance of novelties (innovational orientation), and, as
a result, intensive technical and technological development
of the society in the whole, its increased transformational
potential.
The societies of closed type inhering the Second System
of Values include the already mentioned Ancient Oriental
civilizations, in many aspects the medieval societies, even
European, to a certain extent the modern Asian states and
completely the totalitarian states. In this case the top of the
hierarchy of values is occupied by a society, for which each
its representative is derivative and secondary. Society is
above all. It means that for the society’s sake all the other
and all the others can be and must be sacrificed. Sacrificing
the single in order to save the society inviolable, including
physical self–abnegation, and, which is much more
frightening, sacrifice the other individuals, is the sacred duty
of each of its representatives.
Totalitarian systems give spectacular examples of the
effect of such a value orientation. This set includes not only
GULAG and the all–out repressive system but also such
every–day life facts from the life of the ordinary citizen as
disrespect for him/her displayed in any sphere. We refer
not even to the characteristics of his/her communication
with the authorities of any level, but to a formal, caused
by the everyday needs act of communication of two
equal in their social standing employees of two different
professions when one of them is at his/her workplace
during this act of communication and the other is in the
role of a private person. The very fact of one communicator
being private and the other being «public» brings a
«domineering constituent» into communication, disrupts the
communicative balance in favor of the one representing the
«state interests».
The Single when it claims for peculiarity, for peculiar
needs and aspiration to something special, not completely
dissolved in common existence, is perceived and
experienced well in advance as something evil within the
framework of the Second System of Values. Hence, any
seedlings of singularity and peculiarity must be removed
pitilessly as they contradict the principle that the society
is above value and threaten it by the very fact of its
existence. The consequence of this is the disposition of the
bearer of such a system to confront the bearers of the other
worldview, other values, and any otherness as such. From
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the point of view of the one who is not self–constituted and
not self–worth, any claim for lawlessness, even for private
necessity, is subject to punishment which is carried out
into effect by a society representative at his/her workplace
towards another representative of the same society when
the latter is in the status of a private person. In such a
situation the highest value is the one that belongs to his/her
community and whose bearer, advocate and implementer he/
she is. There cannot be two verities and, consequently, the
bearer of the other worldview, other thought, other features,
even the bearer of the other – private – necessities, must be
overcome, destroyed or incorporated into the society–value.
Should there happen a dialogue between the representatives
of the polar value systems a respectful attitude of the
representative of the First System of values towards the
interlocutor will be understood by the latter as cunning, and
the arguments in favor of his/her essential position will be
perceived as confrontation. In return, the representative of
the First System of Values will be surprised and indignant
by the fact that the opponents had agreed to the proposals
and had been disposed affirmatively during the negotiations,
but after the negotiations had been over, they neglected the
agreement. This is because within the framework of the
Second System of Values the achievement of the goal (the
preservation of the over–value) requires application of any
remedies («you can’t make an omelet without breaking
eggs»), which is inadmissible and condemned from the
point of view of the First System of Values.
In the sense of transformational potential it is clear that
illegitimacy of the Other is another side of the uniformity
and invariability, hence, of the passivity and conservatism
in the functioning of the society. So, the societies where
the Second System of Values rules, where the values of the
community dominate over the value of the individual, have
low transformational potential.
The legitimacy of the other and of the diversity for
the First System of Values and their illegitimacy with the
over–value of the totality for the Second System of Values
are the «axiological cores», invariants of the systems of
values, the practical embodiment of which can be rather
varied as it is connected with their transcribing through the
cultural patterns typical for certain communities (nation,
ethnos, local group, etc.). Variability of political practice
of European countries, as well as the difference of their
cultures, taking into consideration all the commonness of
the value core, are determined by the vast field of variability
and nonidentity of sign–symbolic rows with the help of
which the common value core can be manifested and
manifests itself.
These polar basic systems of values, on which the
corresponding political and economic systems feed, appear
under different names in different «systems of worldview
coordinates» of different researchers: «individualism»
and «socialism», «individualism» and «collectivism» (S.
Bruner), «democracy» and «totalitarianism», values of the
open or of the closed society (K. Popper), «mechanical
or organic solidarity» (E. Durkheim), community
(gemeinschaftliche) or public (gesellschaftliche) relations
(F. Tönnies). The critical consideration of the transformation
of notions which cover the polar systems of basic values
was given by F. A. von Hayek as far back as in 1948
in his work «Individualism: True and False». The true
individualism, based on European System of Values, as
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F. A. von Hayek argues, is not limited by economic or
political explications and represents a certain system
of values according to which the individual opts for
freedom, including the freedom of associations and the
freedom to choose certain rules and observing them, or
compulsory submission. The theoretical grounding of such
an individualism dates back to J. Locke via B. Mandeville
and D. Home, B. Tucker, A. Ferguson, A. Smith and E.
Burke. Value individualism is based on a fundamental
thesis: admission of the fact and at the same time of the
inherence as well as legitimacy of «boundless variety
of people’s talents and skills». «This thesis, – points out
F. A. Hayek, – does not presume that all people are equal
in their inborn talents and aptitudes, it only means that
nobody is authorized to provide a final judgment about
aptitudes another person possesses, neither can he/she give
a permission for these aptitudes application», and here is
«all the difference between the equal attitude towards all the
people and the attempts to make them equal». Whereas the
first is the requirement of the free society, the second means,
according to Tocqueville, «a new formula of slavery» [7, p.
4]. At the same time this individualism does not confront
collectivism, but it accepts cooperation only as voluntary:
«in any case unless it degenerates into violence against
other people and leads to assumption of exclusive power»
[7, p. 5].
Thus, the fundamental contrast between the value
principles of what F. A. Hayek calls «true individualism»
and the other system of values is in the fact that in the first
case the original value is the Individual having the right
to establish a community (Society) voluntarily, and the
function of the State is to «inform the individual what his/
her sphere of responsibility is» [7, p. 5], while the contrary
system of values acknowledges boundless right of the whole
(Community) to rule the single and make him/her act with
the help of orders. The similarity of the value system of
democratic societies described by F. A. Hayek to the First
System of Values derived from V. Lefebvre’s concept is
obvious.
How well do the modern sociological surveys of values,
which are systematically carried out within the territory
of Europe and all over the world, allow eliciting the
dominating basic system of values and its transformations?
Let us make a short review of such surveys.
The first global and the best–known survey of
transformation of the systems of values in the countries of
the world was the World Values Survey (WVS) which was
held systematically over three decades since 1970s. Their
results were summarized in 1997 by R. Inglehart in his
famous work: «Modernization and Post–modernization:
Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies»
[10]. The scientist demonstrates the existence of relationship
between the level of the welfare in the society and the
life strategies of an individual in a well–argued manner.
According to his conclusion, having achieved certain
sustainable level of wellbeing, the society and the individual
begin to function not in the survival mode with its values
of material welfare but in the mode of self–actualization.
«Dematerialization of values» takes place: values of
spiritual and cultural kind substitute the «earthbound values
of wellbeing» [10].
But R. Inglehart’s research, as well as the empirical
surveys themselves which he used as a basis, did not
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mean to establish any connection and correlation between
the values shared by the citizens of a certain country or
interrelation between concrete sociopolitical models, the
possibilities of their development and the ruling system of
values. It was aimed at the revealing of the tendencies of
changing of the values themselves in the modern world.
So, it is not possible to use either the WVS surveys or R.
Inglehart’s conclusions for our purpose.
There are also several long–term European monitoring
social surveys aimed at identifying the value orientation of
the population and its change as well, namely, the project
European Values Survey – EVS, Eurobarometer – EB, and
its analogue in the former Soviet states named Eurasian
Monitor (ЕМ), the International Social Survey Programme
(ISSP), and, at last, the newest of the European projects
European Social Survey (ESS). The results of all the waves
of surveys carried out by EVS were summed up in a unique
document – Atlas of European Values [12]. Even a quick
overview of the Atlas gives us an opportunity to observe the
existence of a certain value zoning, segregation of separate
«value regions», the differences between which correlate
with the extent of the democratic development in these
countries. The data analysis proves that there exist certain
value divergences between the countries with consolidated
democracy, countries with socialist past and post–Soviet
countries. At the same time the countries with consolidated
democracy (West–European) have «internal» division which
can be conventionally drawn along the line North–South.
We shall give only one example, and for this purpose
we shall use the consolidated data about the public
activeness and evaluation of democracy as political system.
The idea of the level of social activeness is represented by
the detected proportion of those who expressed readiness
to participate in the allowed protests. According to this
index the highest activeness (at the level of 60 per cent and
higher) is traditionally displayed by the countries of Western
Europe, among which the highest indices are shown in the
North of Europe. During the first survey in 1991, the leader
of social activeness was Iceland with its index of 78%.
The next waves of surveying show the growth of social
activeness in the European countries as a whole: the survey
in 1999 showed much higher indices in the countries which
were included into the first survey, the indices in the new
countries, mainly in the countries of Central and Eastern
Europe, are also rather high. At that, the countries which
were the members of the socialist block, including the
republics of the USSR, displayed the highest activeness
(at the level of 75–85%, the first group) or close to it
(64–74%, the second group) typical to the countries in the
north of Western Europe. It should be mentioned that such
a high activeness of post–socialist countries and of those
which were the members of the USSR can be explained by
the heady events of the 90s of the last century: breakup of
the socialist system and the USSR, and by some kind of
revolutionary inspiration and great expectations, belief in
the possibility of the changes for the better shared by the
peoples of those countries.
In 2008, the level of activeness began to decrease
on the whole. For illustration purpose, let us arrange the
differences between countries not into four (as it was done
by the authors of the survey) but into three groups: the first
one with the activeness from 80% and more, it included the
countries of European North: Iceland, Sweden (84% each)
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and Norway (80%). Let us place the countries with the level
of activeness from 50% to 79% into the second group. Its
leaders were France (78%) and Macedonia (76%). Poland
and Austria (52% each) and Montenegro (51%) completed
the list. The third group of the lowest activeness comprised
post–socialist and post–Soviet countries: Moldova (47%),
Ukraine and Estonia (43% each), Slovakia (37%), Bulgaria,
Russia, Belarus, Azerbaijan (34% each), Romania (33%),
Armenia (32%), Hungary (25%); they were joined by Great
Britain (48%), Northern Ireland (46%) and Turkey (34%).
Such a division of the countries according to the index
of their social activeness shows rather the dependence of the
index itself upon the current social and political situation
in these countries than the affinity of the value factors of
these or those countries (though there exists such an issue
to a certain extent). Similar dependence is illustrated by
other data: for example, the results of estimating democracy
as a good political system (having a democratic political
system would be a very or fairly good idea). Let us arrange
the countries into the above groups again. According to the
results of the survey in 1998, the first group included all the
countries of Western Europe and a significant part of post–
socialist and even post–Soviet countries, basing upon this
index. Its leaders were Iceland and Denmark (98% each),
and it was closed by Ukraine and Armenia (85% each)
and Poland and Slovakia (84% each). The second group
consisted only of two countries: Moldova (75%) and Russia
with the lowest level of democracy estimating – 63%.
The survey in 2008 illustrated some changes in the
positions which can be explained on the basis of analysis of
the current political situation in each separate country. The
strongest support of democracy was inherent to Denmark
(99%), Italy, Greece, Switzerland (97% each), Austria,
Iceland, Norway, Spain and Georgia (96% each), Sweden
(94%); Slovakia, Croatia, Albania, Montenegro and Belarus
(88% each), Poland, Great Britain, Ireland (86% each),
Estonia and Romania (84% each) closed the rear. Russia
(78%), Latvia (77%), Ukraine (72%) and Azerbaijan (66%)
made the second list.
As it can be seen the change of both the level of
social activeness and the level of support (estimation) of
democracy in all the groups of countries depends, to a great
extent, upon the current domestic political issues in those
countries. But one can notice that the «democratic indices»
in the majority of countries of consolidated democracy
(countries of Western Europe) are higher on the average
than the indices in post–socialist countries (countries of
CEE). They are the lowest (at the average) in the post–
Soviet countries. The Balkan countries boast very high
indices of social activeness and democracy support among
the CEE countries. The other indices manifest similar trends.
Unfortunately, the given projects of the monitoring
social researches did not take into consideration the fact
that, first of all, it was necessary to investigate the basic
system of values in this or that country but were aimed
at identification of the people’s systems of values and at
determination of existential values (attitude towards family,
job, friends, hobby, satisfaction with life, etc.) into which
to a large extent we can also include the «political» values,
the results of estimating which are given above. Existential
values as «important elements of the individual’s inner
structure are fixed by the individual’s life experience and by
all his/her rueful feelings» which «separate important for a
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certain person issues from the unimportant ones» [1, p. 202–
203], reflect something desired by a certain person, whose
wishes are, to a large extent, determined by the peculiarities
of the current economic, political, etс. situation and that is
why are alterable depending on it. On the contrary, the basic
values target at the right but not at the desired.
In order to find out how «individualistic values» and
«individualistic worldview» (which correspond to basic
values of the First System of Values) spread in the modern
societies G. Triandis offered a special term «idiocentric»
which denotes the people, for whom their own beliefs,
feelings and emotions mean more than relations with
other people, the persons concentrated on their own
satisfaction, on the effectiveness of their own efforts
and acknowledgement of their results. The technique of
determining the level of spreading of «individualistic
values» and measuring of «culturological indices»
developed by G. Hofstede has widely spread within the
European and post–Soviet territories. G. Hofsted is very
close to G. Triandis in his understanding of «values of
individualism»: in his concept, individualism is also
displayed in the priority of self–caring and caring about
his/her family and inclination to form such associations
where this care is given to the society in exchange for
… subordination of the person to the group values. As
we can understand such a psychological individualism
can be inherent to the representatives of both the First
and the Second basic values systems and its quantitative
measurement does not add anything to understanding
of the basic system of values underlying the public life.
The same approach is inherent to F. Trompenaars whose
research is based on the opposition «individualism –
communitarianism»: when individualism prevails, the
interests of the individual are placed ahead of the interests
of the group, when communitarianism dominates, it is vice
virsa.
Though such an approach is false from the point of
view of methodology the employment of G. Hofstede’s,
F. Trompenaars’ or Schwartz’s methods confirmed the
idea of difference between the «individualistic» West and
the «collectivist» East. According to G. Hovstede, the
indices of individualism are the highest in the countries of
Western Europe (Anglo–Saxon civilazion: the USA and
Great Britain, in particular) and they are the lowest in the
countries of Asia, Africa and Latin America [12]. According
to F. Trompenaars the countries with the high level of
individual independence (over 50%) are mostly European
(the exceptions are Nigeria and Venezuela), and the
countries having the opposite orientation – collectivism are
mainly the countries of the East (the exception is France)
[6].
The major part of the proposed methods displays the
approach basing on detecting existential values and ignoring
the basic ones. The method developed by S. Schwarz
and used in the ESS project is not an exception. In order
to characterize the relationship between the individual
and the group he uses the value items «inclusiveness»
and «autonomy», where the first denotes harmonious
relationship of the individual and the society, and the second
one denotes the opposition of the individual and communal
interests [3]. According to S. Schwartz’s methodology the
respondent is offered to choose between several typological
value items, and the respondent chooses the one which
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is the closest to him/her. We can give the phrasing of the
orientation which is to reveal the craving for power as an
example. The answer which the respondent can choose
consists of two parts: «It is important for him/her that he/
she is respected. He/she wants people to do as he/she
says». That is, two parts of the description which according
to S. Schwartz belong to one and the same type of values
according to the system of basic values which underlie
them, obviously contradict each other. The need to be
respected by the others is inherent to the First System of
Values while the need to dominate the others is inherent to
the Second System. The majority of S. Schwartz’s items are
phrased in this way, according to our calculations they are
12 types from the offered 21 types. Therefore, S. Shwartz’s
methodology makes it impossible to determine the basic
value systems because of the methodological incorrectness
contained in it, and the answer, which the respondent
chooses, contains the value parts which cancel each other.
Altogether, the question formulated in the project EVS
is much more correct in the given sense though it obviously
tends to find out the political values. One of the parameters
which was investigated in the surveys in 1999 and 2008
determined the percentage of people who agree that equality
and freedom are equally important. But if they were to
choose between them both they would prefer equality.
According to the data in 1999 when choosing between
equality and freedom people would prefer the first one:
Turkey (58%), Italy (55%), Hungary (55%), and Iceland
(54%). Belgium (51%) rounds out the list of those who
evaluated equality more than freedom. The second group,
where freedom as a value dominates over the equality, is
headed by France (46% supported equality), Finland and
Spain (45% each), Ukraine (44%) and Germany, Belarus
(32% each) and Denmark and Slovakia (28% each) close
the rear. The Balkan countries, Romania, Moldova and the
countries of Trans–Caucasia were not included into the
survey. In the survey in 2008, the first group adhering to
equality versus freedom was headed by France and Portugal
(58% each). The last on the list were Switzerland, Turkey
(51% both), and Croatia (50%). The group of freedom
supporters consisted of Russia, Latvia (49% both), and
Ukraine (48%). Bulgaria, Serbia, Denmark, Lithuania (36%
of respondents supported equality), and Macedonia with
Monte Negro (30% of respondents preferred to support
equality versus freedom) turned out to be the most freedom–
loving.
What turned out to be indicative in determining the
basic values was the division of countries in accordance
with the prevalence of paternalistic attitude. The assertion
stating that people should take more responsibility for
their own provision (0), or the state should take more
responsibility for guaranteeing the provision of everything
(100) was proposed for evaluation. During the survey in
1999 Macedonia (76), Armenia (72) and Georgia turned out
to be most paternalistically disposed. The citizens of Austria
(33), France (33) and Switzerland (25) turned out to be most
responsible. Azerbaijan, Serbia, Monte Negro, Bosnia and
Herzegovina did not participate in the survey. In its turn,
the survey in 2008 showed a somewhat changed picture: the
general level of paternalistic attitude significantly decreased
on the whole. At that time, the highest level of paternalism
was characteristic of Georgia (63) and Azerbaijan (62),
though in Georgia it decreased for 8 points. Germany (32),
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Great Britain (31), Northern Ireland (28) displayed the
lowest level of paternalism.
As it can be seen from both surveys of the level of
paternalism its prevalence is more characteristic of post–
socialist countries. If we divide the countries into two
groups: with the level of more than 40 points and the level
of less than 40 points, the countries of Western Europe
(mainly northern countries) will form the group of the
«most responsible countries» according to the survey in
1999. The second group will consist of all the countries of
CEE (including the post–Soviet countries), the countries of
European South (Mediterranean) together with Turkey, and
Norway, the Netherlands and Belgium. We can observe the
same regularity in the survey in 2008 but there are great
changes in it: the group with low level of paternalism (and,
consequently, with prevailing of the value of the individual
over the value of the state–community) included Slovakia,
Moldova and Romania, which were followed by the Czech
Republic, Belarus, and the Baltic countries.
At the same time, the transformational processes,
taking place in the countries of CEE, demonstrate the
rapprochement of these countries and the countries of
consolidated democracy. But, though the countries of CEE
lived in conditions of domination of the Second System of
Values for a long period of time, they did not lose the basic
value resource of the First System and use it more and more
productively nowadays.
The methodological conclusion which can be drawn
from this research is the necessity of including into the
monitoring projects not only social psychologists but also,
first of all, the experts in the field of philosophy, cultural
and political sciences who can concentrate on the exposure
of basic value systems.
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Система цінностей як чинник суспільної трансформації:
цінності базові та екзистенційні
Розглянуто зв’язок між панівною системою цінностей та трансфор
маційними можливостями спільнот. Огляд еволюції вчень про базові цінності
та зіставлення основних положень концепцій В. Лефевра й Ф. А. фон Гаєка
дозволили надати визначення й теоретично обґрунтувати поняття «базові
цінності», що лежать в основі контрадикторних типів морально–етичних
систем. Розгляд методологій досліджень ціннісних систем Ґ. Гофстеда,
Г. Тріандіса, Ф. Тромпенаарси та Ш. Шварца уможливив виявлення відмінностей
базових цінностей від інших типів (екзистенційних, політичних тощо) та
методологічної некоректності їх ототожнення. Аналіз матеріалів європейських
соціологічних досліджень цінностей виявив базові системи цінностей, властивих
країнам з усталеною демократією, постсоціалістичним та пострадянським
країнам. Показано, що за всієї їх варіативності в усіх європейських країнах існує
спільне ядро базових цінностей, притаманних панівній для відкритих суспільств
Першій системі, яка зумовлює значний трансформаційний потенціал цих країн.
Ключові слова: базові та екзистенційні цінності, морально–етична
система, соціологічні дослідження цінностей, суспільства відкриті і замкнені,
трансформаційний потенціал.
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Роль сім’ї у становленні та розвитку
майбутнього підприємця

(соціально–філософський аналіз)
Розкрито особливості розвитку майбутнього підприємця. В тяжкий
для нашої країни час коли економіка майже не розвивається, на майбутнього
підприємця впливає не лише суспільство, але і сім’я. Вона виступає першоосновою
розвитку особистості. Фінансове забезпечення родини, економічна обізнаність
членів родини, економічна ситуація в країні, рівень освіти – це саме ті фактори
які впливають на формування майбутнього підприємця. Необхідність у
родинному економічному вихованні була постійно, але в період 90–х років під час
активного розвитку ринкових відносин, його значимість значно виросла. Рівень
економічного виховання у дитини можна визначити за рівнем сформованої
економічної культури, бережливого ставлення до результатів праці людей
та економічної підтримки всіх членів родини. Особлива увага приділяється
формуванню у кожної особистості не лише професійних навичок, але й якостей
громадянина своєї країни і суспільства в цілому.
Ключові слова: сім’я, підприємець, економіка, патріотизм, держава,
виховання, становлення.

Перехід української економіки на ринкові відно
сини супроводжується переглядом духовно–моральних
цінностей. У суспільній свідомості стали видозмі
нюватися такі цінності як Батьківщина, сім’я, обов’язок,
честь, відданість справі. Фінансове благополуччя
родини є основою становлення економічно розвинутого
майбутнього підприємця.
На сьогоднішній час, питання економічного вихо
вання за умов ринкових відносин займають одне
з головних місць в перспективах розвитку сім’ї.
Виховання – це вся сума впливів на психіку людини,
спрямованих в першу чергу на її підготовку до активної
участі у виробничому, соціальному та культурному
житті суспільства.
Цією темою займалися як зарубіжні так і вітчизняні
вчені серед яких можна назвати О. Безпалько, В. Бо
чарову, Ю. Василькову, Т. Василькову, І. Звєрєву, А. Кап
ську, Г. Лактіонову, Л. Мардахаєва та ін. А. Харчев
досліджував проблеми становлення й розвитку сім’ї як
соціального інституту. Власне проблему патріотизму
в українському суспільства досліджували О. Легун,
М. Качур, Г. Ващенко, Г. Коваль, О. Духовна–Кравченко,
Ю. Логвиненко.
Сім’я виступає первинним ядром суспільства, в
якому відбувається першочерговий вплив на майбут
нього суб’єкта ринкових відносин. Так, в нашій державі
сім’я, що являється первинною ланкою суспільства,
безпосередньо приймає участь у виробництві, розпо
ділі, обміні, і також у використанні матеріальних
заощаджень. Працюючи, дорослі члени сім’ї задоволь
няють не лише власні потреби, але й всього суспільства.
Першочергове завдання сім’ї – виховати майбутнього
підприємця чи суб’єкта товарно–ринкових відносин,
який буде не лише витрачати, але й в першу чергу
накопичувати матеріальні блага. Уже в ранньому
віці дитина знайомиться з словами «купити», «ціна»,
«товар», «зарплата». З самого народження потрібно
привчати дитину до життя в суспільстві, взаємодіяти з
оточуючим світом.
Можна виділити такі фактори економічного
виховання майбутнього підприємця в сім’ї: розпорядок
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дня, дитячі ігри, праця та ринок, бюджет родини,
власний приклад батьків.
Економічне виховання – важлива складова родин
ного виховання майбутнього підприємця; це ніби
спеціалізований заклад з виховання усвідомленого
суб’єкта, який відповідально відноситься до власних
вчинків, власної праці, праці близьких людини; сприяє
формуванню готовності до прийняття правильного
рішення в розв’язанні тієї чи іншої економічної
проблеми. На прикладі дорослих дитина повинна
навчитися планувати сімейний бюджет, керуватися
необхідністю, і не бажанням купити нову гарну річ, яка
на цей період не потрібна.
Необхідність у родинному економічному вихованні
була завжди актуальною, і у наш час увага до цієї
проблеми значно виросла.
Значення економічного виховання майбутнього
учасника ринкових відносин постає у формуванні
економічної культури у дітей, бережного ставлення до
економічних благ, раціонального використання мате
ріальних благ, створення відповідних умов для пра
вильного вибору при задоволенні споживацьких потреб.
Рівень економічного виховання у дитини можна
визначити за рівнем сформованої економічної культури,
бережливого ставлення до результатів праці людей та
економічної підтримки всіх членів родини.
Можна назвати основні завдання економічного
виховання: виховання економічно – мислячої людини;
забезпечення належних умов для розвитку та реалізації
підприємницьких здібностей суб’єкта; забезпечення
економічної стабільності сім’ї з боку держави; активне
залучення дитини до економічних відносин, зацікавити
дитину до праці задля отримання грошової винагороди;
розвиток талановитої особистості, яка буде креативно
підходити до вирішення економічних проблем; форму
вання навичок господарювання; привчати майбутнього
підприємця до відповідальності за прийняті ним
рішення.
Існує безліч факторів, які впливають на розвиток
економічної вихованості особистості: економічні та
політичні умови життя; зацікавленість батьків розвитком
своєї дитини; зростання значимості економічної функції
в родині; вплив традицій українського народу на
особистість.
Значним недоліком є те, що батьки не знайомлять
дітей з економікою. Економічне виховання – це важкий
та довготривалий процес, який потребує значних зусиль
та вмінь грамотно вести сімейний бюджет.
Ефективність виховання майбутнього підприємця
залежить від проведення в сім’ї знайомства дітей з
категоріями економіки, роз’яснення особливостей
економічних відносин та підприємницької діяльності,
створення правильних уявлень про виробництво та
споживання матеріальних благ.
Досить складним є процес створення умов за
яких сприйняття особистістю важливих цінностей
як внутрішніх установок і орієнтирів поведінки було
б ефективним. Формуючи ідеал, необхідно щоб ця
особистість підприємця поєднувала в собі високий
рівень культури, духовності, принципи гуманізму і
демократії.
Професіонал – це людина, яка має знання у галузі
обраної професії, професійно володіє практичними
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навичками, креативними здібностями та створює нові
способи професійної діяльності.
За словами О. Романовського такі якості як
вихованість, вміння дотримуватися слова, говорити
тільки правду, і також високих морально–етичних
якостей підприємця і залежить успіх підприємництва.
Морально–духовні цінності, норми етики і моралі, які
набувалися протягом не одного року високо цінуються
в країнах демократії і є першочерговими для успішної
підприємницької діяльності [6]. З цього можна зробити
висновок, що морально–етичне виховання є таким
же необхідним як професійне виховання і практичні
навички.
Кожний підприємець будує свою діяльність
відповідно до тієї системи ціннісних орієнтацій на
певних ідеях і підходах до класифікації цінностей.
Наприклад, освітні цінності поділяються на: соціально–
політичні, розумові, моральні цінності професійної
діяльності; до загально професійних цінностей можемо
віднести: зміст професійної діяльності, можливість
реалізувати себе, праця на благо суспільства, належні
умови праці та зручний режим.
Формування «підприємницького типу особистості»
має проходити в сім’ї за таких умов, щоб поняття
економіки («гроші», «власність») сприймалися не лише
як характеристика влади людини, але й мали підтекст
«допомоги» та «милосердя».
Моральна
вихованість
визначається
рівнем
усвідомлення моральних норм і правил, дотримання їх
у трудовій діяльності та поведінці. Моральна культура
у майбутніх підприємців розкриває відношення людини
до суспільства, навколишнього середовища, до себе,
свого оточення, та до діяльності на будь–якому сегменті
ринкового середовища [2].
Суспільні процеси, що відбуваються протягом
останнього часу в Україні, зумовлені об’єднанням
народу перед зовнішнім ворогом та пронизані
патріотичним настроєм. У відповідь на суспільний
запит на чесних, справедливих, патріотичних керівників
та чиновників, політичні актори масово займаються
мімікрією та використовують патріотичну тематику у
цілях здобуття голосів виборців та отримання владних
мандатів. Тому кожному пересічному громадянину
варто критично ставитись до голосних заяв і дійств та
намагатись застосовувати об’єктивні критерії для оцінки
діяльності політичних кандидатів. Це є дуже непростим
завданням, так як патріотичність є складною категорією,
а навколо її визначення триває постійна дискусія [5,
с. 54–59].
Окрім цього, приділення значної уваги з боку
держави на вихованні патріотичних почуттів у
підростаючому поколінні та поширення їх серед
населення є необхідною, однак не достатньою умовою
зміцнення і розвитку держави. Науковцями доведено,
що більшість людей хоче мати максимум благ при
докладанні мінімуму зусиль. На прийняття економічних
рішень впливають: психологічні, соціальні, когнітивні
та емоційні фактори. Наприклад, купівля дорогої речі
людиною, дохід якої не відповідає вартості покупки.
Трансформаційні процеси, які відбуваються в
Україні, торкнулися майже всіх сфер життєдіяльності
і неодмінно відобразились, у першу чергу, на сім’ї,
на її соціально–економічних умовах, на виконуванні
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нею основних функцій як соціального інституту.
Виховний потенціал сім’ї, на думку багатьох учених,
на сучасному етапі зазнає серйозних перетворень, а
іноді й деформацій. Незважаючи на всі складнощі й
суперечності здійснення сім’єю виховної функції, саме
родина має якнайбільші можливості в плані впливу
на майбутнього підприємця. Життєдіяльність сім’ї
безпосередньо пов’язана із задоволенням потреб її
членів, що відбувається шляхом виконання певних
функцій. Під функціями сім’ї розуміємо спосіб прояву
активності, життєдіяльності сім’ї та її членів. Функції
сім’ї глибоко історичні, тісно пов’язані із соціально–
економічними умовами життєдіяльності суспільства,
тому з часом змінюються їх характер та ієрархія.
Успішне виконання сім’єю своїх функцій визначається
не тільки її внутрішнім станом, але й соціальним
здоров’ям суспільства [7].
Патріотизм розкривається в любові та відпові
дальному ставленні до своєї держави, що проявляється
в готовності присвятити себе батьківщині та робити
внесок у її розвиток як у внутрішньополітичному житті,
так і на міжнародній арені. Проблема патріотизму
особливо загострилась за останні роки, до цього часу
люди публічно не показували свою повагу до своєї
країни.
Визнаючи необхідність виховання і поширення
патріотичного почуття як у молоді, так і у дорослих
громадян, особливу увагу слід приділити змістовному
наповненню цього почуття. Розглядання патріотичності
не за думками і словами, а за практичними ділами
дозволить позбутись політичних та особистісних
зловживань навколо патріотичної тематики і приведе до
повільного, однак впевненого покращення економічного
стану країни. Критерієм оцінки патріотичності
діяльності українця є вчинення ним вибору саме
такого варіанту поведінки, який максимізує сукупні
блага Української держави, на противагу максимізації
особистих благ. Розглядаючи патріотичність крізь
призму поведінкової економіки, багато публічних
патріотично налаштованих людей перестають бути
такими, адже слова і налаштування вартують значно
менше ніж тихі, але так необхідні державі вчинки [3].
Слід пам’ятати, що процес становлення економічно
розумної особистості буде тривати все життя людини.
Це пов’язано з тим, що досягнення інформаційно–
інноваційної економіки не стоїть на місті і вона постійно
змінюється, що вимагає від особистості такого самого.
Та слід наголосити, що при однакових умовах і
одних і тих же ресурсах, які спрямовані на виробництво
людського капіталу індивіди можуть мати зовсім різні
розміри людського капіталу.
Процедура включення підприємця у сферу
моральної культури неможлива без сімейного виховання
та освіти. Вони виступають необхідною умовою,
бо все їх життя пов’язане з процесами навчання.
Рівень розвитку економічної освіти в родині відіграє
важливу роль надаючи перспективні можливості для
гармонійного поєднання різних аспектів духовного
становлення підприємців. Бо знання і навички про
основні економічні закони і принципи господарювання
відіграють неабияку роль у становленні їхнього
світогляду, що надалі допоможуть знайти вірні рішення
в складних умовах сучасного підприємництва. Окрім
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цього, знання особливостей розвитку підприємництва
допоможе уникати несприятливих ситуацій не лише
економічного, а й морального характеру, що буде
супроводжувати їх весь час.
В наш час, нинішнє родинне виховання все більше
акцентує свою увагу на загальнолюдських моральних
цінностях, що допомагає їх утвердженню в суспільстві.
Взагалі, від вже сформованих цінностей залежить
сутність і цілі життя майбутнього підприємця.
І.Бех зазначав, якщо укорінитись у саму структуру
самосвідомості, то ціннісна система буде виступати
як її необхідна установка – морально–значуща і
відповідально активна [1].
Геррі Беккер – талановитий вчений, лауреат
нобелівської премії, економіст (дуже часто молоді
науковці в своїх роботах цитують його слова), науково
довів, що альтруїзм повинен бути присутнім в сучасних
економічних відносинах. Він довів, що без альтруїзму
неможливо здійснити повний та всебічний аналіз
поведінки суб’єкта ринкових відносин. У своїх працях
він не однократно показав, що модель економічно
розумної людини має на меті не лише отримання
максимальної корисності, і також і те, що альтруїзм
визначає функцію корисності людини як позитивну
залежність між функціями корисності різних людей.
В тяжкий для нашої держави час особлива увага
приділяється формуванню у кожної особистості не лише
професійних навичок, але й якостей громадянина своєї
країни і суспільства в цілому.
Надзвичайно велика увага приділяється ідеоло
гічному вихованню майбутніх бізнесменів на рівні з
професійними навичками і практичною підготовкою.
Бізнес – це та сфера діяльності, яка постійно
змінюється. Іноді дуже важко слідкувати за його
розвитком. Основна частина проблем йде від бізнесу,
але він в свою чергу розробляє технічні засоби для їх
розв’язання, можливість творчо розвиватись та отримати
як матеріальне так і моральне задоволення.
Ще з раннього дитинства розпочинається процес
формування морально–етичних засад підприємництва,
коли дитина як індивідуальна особа починає шлях
освоєння духовно–моральної культури людства. І цей
шлях може бути значно скорочений, через заходи, що
суспільство приймає для формування особистості,
її виховання і освіти, тобто передача культурних,
моральних традицій, цінностей, увесь досвід накопи
чений століттями [4].
Сьогодні морально–етичні еталони формуються
під впливом телебачення, літератури, мистецтва.
Важливою умовою є цілеспрямоване навчання, виховна
діяльність, становлення якої є базою управління
сучасними виробничими і соціокультурними процесами.
Очевидно, що одним з найважливіших чинників є
родина. Враховуючи все це, суспільство є зацікавленим
у становленні цілісної глобально значимої системи
морально–етичних цінностей, що заохочувала б
підприємництво,
мала
б
сприяти
формуванню
позитивного іміджу підприємця, була би надійною
духовною опорою його успішної підприємницької
діяльності. Сама держава і суспільна моральна і
духовна підтримка підприємництва відіграють велику
роль у розвитку такої системи. Ця підтримка повинна
охоплювати усі сфери життя індивіда, починаючи від
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сімейного життя і закінчуючи виробничою сферою [1,
с. 49].
Проблема впливу сім’ї на становлення майбутнього
підприємця ще не достатньо розкрита вітчизняними
науковцями. Ми можемо використовувати досвід
іноземних країн, але цього все одно потрібно змінювати
відповідно нашого менталітету, традицій, способу
життя. За рахунок виховання і освіти в сім’ї, з раннього
віку особистості відбувається накопичення фізичної
і інтелектуальної складової людського капіталу. Він
залежить від кількості інвестицій батьків в їх дитину.
Вони вкладають в неї з думкою, що вона досягне успіху
в підприємницькій діяльності та допоможе становленню
економіки всієї держави.
Отже, сім’я формує перший етап людського капіталу,
визначаючи його якісні та кількісні характеристики.
Сімейне виховання ставить перед собою декілька
завдань: виховати не лише майбутнього підприємця, і
лідера; донести усе необхідне про фахову діяльність та
прив’язувати й інші ділові якості; здатність до купівлі–
продажу різних товарів та послуг.
Отже, родинне виховання майбутнього підприємця
повинно бути різнобічне. Тому що від сімейного
інституту залежить морально–духовне, економічне
і трудове виховання. Усі напрямки ціннісних відно
син формуються в родині, надаються знання про
суспільство, виробництво, професії, відбувається роз
виток інтелектуальних навичок, і також прищеплюються
моральні якості [1, с. 114]. Можна однозначно сказати,
що сім’я являється першоосновою становлення осо
бистості. Має великий вплив на формування капіталу
людства в цілому. Від її впливу залежить рівень
досягнення індивідуального людського капіталу.
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The role of the family in the development of future entrepreneurs
(social-philosophical analysis)
The article reveals peculiarities of the development of the future entrepreneur.
In difficult for our country time, the economy is almost not growing. The future
entrepreneur is not only affected by society but also family. It is the fundamental
principle of personal development. Financial support for families, economic
awareness of the members of the family, the economic situation in the country, the
level of education are the factors that affect the future of the entrepreneur. The need
for family economic education was constant, but during the 90–ies during the active
development of market relations, its importance has increased significantly. The level
of economic education of a child can determine the level of current economic culture,
careful attitude to the results of human labor and economic support of all family
members. In difficult times for our state the special attention is paid to developing
each person not only professional skills but also the qualities of a citizen of their
country and society as a whole.
Keywords: family, entrepreneur, Economics, patriotism, government, education,
formation.
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Герменевтична традиція
в гуманітарному знанні:
методологічний аспект
Досліджується проблема герменевтичного аналізу гуманітарного
знання. Показано, що від рівня інтерпретації наукового, історичного або
художнього тексту залежить розуміння його змісту і смислове навантаження.
Підкреслюється важливість творчого підходу в пізнанні історичних та
художньо–естетичних смислів і цінностей. Зазначається залежність
тлумачення історії від усіх рівнів знання про культуру, включаючи аксіологічний
вимір.
Ключові слова: герменевтика, інтерпретація, культура, історія, цінність,
метод, мислення.

Досвід інтерпретації як способу реалізації твор
чих інтенцій мислення є фундаментальним методом
роботи з текстами як знаковими системами в
гуманітарному пізнанні. Як форма дискурсу й цілісна
функціональна структура, текст відкритий для безлічі
смислів, що існують у системі соціальних комунікацій
і мислення. Він постає в єдності явних і неявних
значень, буквальних і прихованих смислів. Відповідно,
гуманітарні тексти мають яскраво виражену знаково–
символічну природу, із закономірністю допускають
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інтерпретацію, яка формує процес мислення залежно від
формальної або змістовної специфіки текстів.
Зазначимо, що в ХІХ столітті перехід від окремих
тлумачень до загальної теорії розуміння викликав
інтерес до питання про множинність типів інтерпретації,
представлених у всіх гуманітарних науках. Були виділені
граматична, психологічна й історична інтерпретації
(Ф. Шлейєрмахер, А. Бек, Дж. Г. Дройзен), обговорення
суті й співвідношення яких стало предметом
представників гуманітарних дискурсів. Граматична
інтерпретація здійснювалася стосовно кожного елемента
мови, самого слова, його граматичних і синтаксичних
форм в умовах часу й обставинах застосування.
Психологічна інтерпретація повинна була розкривати
уявлення, наміри, почуття того, хто повідомляє,
викликані змістом повідомлюваного тексту. Історична
інтерпретація допускала включення тексту в реальні
відносини й обставини [3, с. 296].
В даному контексті інтерес викликає проблема
історичної інтерпретації, поставлена Е. Кассірером
у його лекціях з філософії й культури. Він відзначає,
що історик не є простим оповідачем, який складно
розповідає про події минулого. Він не літописець, а
відкривач та інтерпретатор минулого, що не стільки
оповідає, як реконструює минуле, «вдихає» у нього
нове життя. Позначити цей метод і вказати на його
особливі властивості досить важко, без точного і ясного
визначення термін «інтерпретація» залишається досить
двозначним. Існує різниця між різними способами
інтерпретації й тими її різновидами, які характерні для
історика, що є однією з найбільш складних проблем
теорії пізнання і мислення, що потребує ретельного
аналізу. Напрямок такого аналізу для Е. Кассірера
ясний: «Без історичної герменевтики, без мистецтва
інтерпретації, яке містить історія, людське життя стало б
збідненим. Воно звелося б до одиничного моменту часу,
воно більше не мало б минулого і, отже, у нього не було
б і майбутнього, тому що знання минулого й знання
майбутнього тісно пов’язані одне з одним» [1, с. 131].
Не приймає спрощено–лінійну позицію «історія –
хроніка, оповідання» також італійський мислитель
Б. Кроче, який багато розмірковував над проблемами
філософського й історичного пізнання. Він не визнає тієї
«філософії історії», яка прагне знайти кінцеві причини
й цілі історичного розвитку. Сама філософія як «наука
про дух» постає для нього «абсолютним історизмом»,
а історія тотожна філософії, оскільки неможлива без
філософських категорій, у першу чергу без категорій
«одиничного» й «загального». Для Б. Кроче усяка
справжня історія є історія сучасна, і вона така саме тому,
що, як кожний духовний акт, перебуває поза часом, поза
минулим і майбутнім. Минуле виникає тоді, коли сучасні
події викликають в історика інтерес до фактів минулого;
ми пізнаємо ту історію, яку важливо знати в цей момент,
сьогодні, тепер [2, с. 17]. Зауважимо, що філософ не
розглядає саму інтерпретацію як таку, але по суті увесь
час говорить про неї в інших термінах (тлумачення,
псевдо історія, критичне осмислення та інші). Основний
принцип – визнання активної розумової, духовної
ролі творчої, моральної особистості в розвитку й
пізнанні історичного, у його розумінні й тлумаченні.
Істинними джерелами, елементами історичного синтезу
є не тільки документи й критика, а життя й мислення;
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вони закладені усередині історії, всередині синтезу, як
ними створені й такими, що їх творять. Хроніка подій
залишається «мертвим» підготовчим матеріалом, а
наукою стає тільки знання як інтерпретація, здійснена на
основі осмислення істориком своєї системи цінностей.
Відповідно до своєї концепції Б. Кроче розуміє
й тлумачення фактів. «Факт, з якого діється історія,
повинен жити в душі історика, або ж (користуючись
історичним лексиконом) історик повинен мати у
своєму розпорядженні зрозумілі документи. А якщо
цей факт супроводжується тлумаченням, переказом і
осмисленням, це лише збагачує його, але сам факт у
жодному разі не втрачає своєї значимості, ефекту своєї
присутності. Те, що раніше було тлумаченням, оцінкою,
тепер стало фактом, «документом» і, у свою чергу,
підлягає тлумаченню й оцінці» [2, с. 9]. Таким чином,
підкреслюються два моменти: присутність, збереження
самого факту як такого й після його певного тлумачення,
а з іншого боку, – тлумачення й оцінка самі стали
фактом і підлягають новій інтерпретації й критичному
осмисленню.
З постулату про те, що всяка справжня історія
є історія сучасна, витікає необхідність активної
інтерпретативної
позиції
мислячого
історика
(конкретного вираження мислячого духу), що народжує
розуміння й тлумачення слідів минулого життя,
пам’ятників, документів. Інтерпретація минулого в
термінах сьогодення, під впливом імпульсів сучасності,
визначається активними внутрішніми причинами, «які
воскрешають» минуле, а сама «зміна забуття в історії
є відродженням не чого іншого, як життєвого ритму
духу», що творить історію й утворений нею. Для
італійського мислителя історія–тексту й історія–події
немовби ототожнюються, оскільки все це – події духу,
а «сам дух і є історія». Разом з тим, розмірковуючи про
«псевдоісторії», він розрізняє її достовірні й раціональні
і недостовірні й ірраціональні форми, у які включає
«філологічну» й «поетичну» історії. Тим самим він
розглядає в цьому випадку певні типи історичних
текстів і, відповідно, різні прийоми інтерпретації
історичних подій. Філологічна історія і відповідний
спосіб інтерпретації зводиться ним «до злиття
багатьох книг або їхніх частин у нову книгу». Звідси
переконання, що «виклад або процитований документ і є
справжній ґрунт істини» [2, с. 21].
Можна припустити, що «вихід до життя», подолання
«холодного відсторонення» відбувається в тому
випадку, якщо історик здійснює інтерпретацію на
основі почуття «любові» або «ненависті» у всіх їхніх
проявах і відтінках. Історія з’являється в біографіях,
у діяннях великих героїв, полководців, королів, або
в їхніх сатиричних портретах. Для Б. Кроче це –
«дефектна форма історії», або поетична історія, у якій
«зацікавленість думки підміняється зацікавленістю
почуття, а логічна послідовність – естетичною»
[2, с. 22].
Для такого виду інтерпретації Б. Кроче виявляє дві
проблеми – необхідність «перетворити цінності почуття
в цінності думки», а також визначити роль фантазії
й критично осмислити існуючу в деяких істориків
«методологічну теорію фантазії». Критерій цінності
почуття не може бути визначальним принципом історії,
почуття – це вираження життя, «ще не приборкане
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думкою», це, скоріше, поезія ніж історія. Остання являє
собою історію духу, і тому головна цінність історії –
цінність думки, мислення.
В історичній інтерпретації реконструюючи та
інтегративну роль відіграє фантазія, яка необхідна при
викладі живого сприйняття подій і подолання «сухої
критики». «Фантазія, дійсно необхідна історикові,
невіддільна від історичного синтезу, вона являє собою
фантазію усередині мислення й заради мислення,
повідомляє йому конкретність, адже мислення не
абстрактний процес, а відношення й оцінка, не
розпливчастість, а визначеність» [2, с. 25]. Він не
заперечує також і ролі поезії самої по собі, «вплетеної в
тканину історичного оповідання»; але якщо це поетична
історія, то виникає необхідність «злегка переосмислити
тексти», поповнити факти переживаннями й знаннями.
І виникає неминуче перекручування, поетична
історіографія здобуває риси псевдо історії. У справжній
історії в ході інтерпретації подій і думок необхідно
позбутися міфів, кумирів, симпатій, антипатій і
звернутися до єдиної проблеми – проблеми Духа,
або Цінності – Культури, Цивілізації, Прогресу, на
які будемо дивитися «нероздвоєним зором думки».
Виокремлюються також ще два види інтерпретації
історії – це риторична, або практична історія, що
призначалася або для навчання за допомогою прикладів,
або для проповіді чеснот, ознайомлення із суспільними
інститутами. Друга – так звана тенденційна історія,
практична мета якої чітко сформульована, на відміну від
поетичної історії, але не нав’язана ззовні. Найчастіше
вона змішує поетичну й практичну «виховну» історію,
що переважає, наприклад, в «партійних історіях» з їх
не стільки поетичністю, скільки розрахунком [3, с. 300–
301].
Критично розглянувши різні види історичної
інтерпретації, Б. Кроче підсумовує, що реформувати
в історії нема чого в тому розумінні, що не потрібно
створювати «нову форму історії», або «справжню
історію». Вона завжди була і є – жива, сучасна. Але
одночасно в історії все підлягає реформуванню, тому
що в кожний новий момент народжуються нові факти
й проблеми, триває самовдосконалення і виникає
потреба його осмислення. Іншими словами, «в історії
абсолютно нема чого реформувати в абстрактному
плані й абсолютно все потрібно реформувати в плані
конкретному» [2, с. 31]. Напрямки цього реформування
Б. Кроче бачить у коректному вирішенні співвідношення
загального й одиничного, індивідуалізованого в історії,
оскільки історія – це мислення про загальне у його
конкретності; взаємопроникнення знання й розуміння;
подолання традиційної «філософії історії», орієнтованої
на природничі науки, причинність, детермінізм; злиття,
тотожності філософії й історії, що живить кожну з
них; нарешті, створення «гуманістичної історії», яка
займається людиною й тому досяжна для її розуму,
осмислення і раціональних пояснень. Безумовно, ці
фундаментальні ідеї Б. Кроче, в першу чергу стосовно
розуміння природи самої історії, мають евристичний
потенціал.
Особливе значення історичній інтерпретації нада
вав християнський мислитель П. Тілліх. В якості
свого роду методологічної передумови розглядається,
насамперед, залежність тлумачення історії від всіх
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«шарів» історичного знання, включаючи відбір
фактів, оцінку причинних залежностей, а також
уявлення про індивідуальні й суспільні струк
тури, мотивації, про розуміння змісту історії, про
принципи соціальної й політичної філософії. Він
пропонує певну систематизацію інтерпретацій, пред
ставлених в історичних текстах. Насамперед, це
група «неісторичного» тлумачення історії, пред
ставлена трьома формами: трагічною, містичною
й механістичною. Початок трагічної інтерпретації
закладено в давньогрецькому мисленні, де було відсутнє
уявлення про «трансісторичну мету» і рух історії
відбувався по колу з поверненням до вихідної точки, від
вихідної досконалості до саморуйнування, описуваних
із трагічною величчю. Містичний тип історичної
інтерпретації (неоплатонізм, спінозизм і особливо
індуїзм, даосизм і буддизм) не містить уявлення про
історичний час і про межу, до якої рухається історія.
Історія невизначена, вона не може створити чогось
нового, людина перебуває усередині неї в «загальності
страждання у всіх вимірах життя». У механістичній
інтерпретації, що випробовує вплив класичної науки,
історія перетворилася в «серію подій у фізичному часі».
Така інтерпретація може носити прогресивний характер,
але марна для інтерпретації людського існування як
такого й кінець кінцем являє собою «редукціоністський
натуралізм» [6, с. 309]. Отже, це негативні відповіді на
питання про смисл історії.
Проблема ціннісної інтерпретації фундаментально
розроблялася також Г. Ріккертом і М. Вебером. Теорія
цінностей Г. Ріккерта включає ряд моментів, значимих
для розуміння ціннісних моментів інтерпретації в науках
про культуру й історичне знання. Безумовно, розуміння
особливостей цього виду інтерпретації безпосередньо
залежить від осмислення природи цінностей. Філософ
виходить із того, що цінності – це «самостійне царство»,
яке не відноситься ні до області об’єктів, ні до області
суб’єктів, а світ складається з дійсності й цінностей. Ця
ідея приводить Г. Ріккерта до важливого положення –
необхідності розрізняти філософію оцінок і філософію
цінностей. «Філософія оцінок не є філософією
цінностей, навіть і тоді, коли себе так називає. …
Неможливою постає спроба вивести із загальної
природи оцінюючого суб’єкта матеріальне різноманіття
цінностей, а тим часом знання всього різноманітного
смислу цінностей особливо важливо для філософії,
оскільки тільки на підставі цього знання можна
виробити світогляд і знайти в процесі осмислення
тлумачення смислу життя» [5, с. 463–464].
Визнання самостійного світу цінностей – це
метафорично виражене прагнення зрозуміти, ствердити
об’єктивну природу цінностей, спосіб вираження
незалежності від повсякденної оцінюючої діяльності
суб’єкта, що залежить, зокрема, від виховання, смаку,
звичок, недоліку інформації. Цінності – це феномени,
сутність яких складається в значимості, а не у
фактичності; вони виявлені в культурі, її благах, де
відкристалізувалася множина цінностей. Відповідно,
філософія як «теорія цінностей» вихідним пунктом
повинна мати не оцінюючого індивідуального суб’єкта,
а справжні об’єкти – різноманіття цінностей у здобутках
культури. Виявляється особлива роль історичної науки,
що вивчає процес кристалізації цінностей у благах
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культури, і, лише досліджуючи історичний матеріал,
філософія зможе підійти до осмислення світу цінностей
[3, с. 303–304].
Отже, одна з головних процедур філософського
осмислення цінностей – вилучення їх з культури, але це
можливо лише при інтерпретації. За Г. Ріккертом, тільки
в цьому випадку вирішується завдання єдності, зв’язку
цінності й дійсності, що можливо лише зі зверненням до
«третього царства» – «царства смислу», відмежованого
від усякого буття. На відміну від об’єктивного опису,
або суб’єктивного розуміння дійсності, проникнення
в смисл позначається ним як тлумачення. Смисл –
не буття, оскільки виходить за його межі і вказує на
цінності; але він і не цінність, а тільки вказує на них.
Це середнє положення смислу дозволяє йому зв’язувати
цінності й дійсність. «Відповідно до цього й тлумачення
смислу не є встановлення буття, не є також розуміння
цінності, а лише осмислення суб’єктивного акту оцінки
з погляду його значення для цінності, осягнення акту
оцінки, як суб’єктивного відношення до того, що
має значимість. Таким чином, подібно тому як ми
розрізняємо три «царства»: дійсності, цінності й смислу,
варто також розрізняти й три різних методи їхнього
осмислення: пояснення, розуміння й тлумачення»
[5, с. 476]. Замість традиційних «складових» поняття
світу – понять суб’єкта й об’єкта з їх гносеологічними
конотаціями – приймаються поняття дійсності (як
споконвічної цілісності людського життя), цінності й
смислу з відповідними методами (у цілому методології)
їхнього осмислення.
Для виявлення особливостей ціннісної інтерпретації
мають ідеї Г. Ріккерта про розрізнення «наук про
природу» й «наук про культуру (дух)» з використанням
генералізуючого й індивідуалізую чого методів. Якщо
врахувати, що завдяки принципу цінності можливо
відрізнити культурні процеси від явищ природи з
погляду їхнього наукового розгляду, то, відповідно,
що історично–індивідуалізуючий метод може бути
названий методом віднесення до цінності, на противагу
генералізуючому
методу
природознавства,
який
встановлює закономірні зв’язки, але ігнорує культурні
цінності й віднесення до них своїх об’єктів [4, с. 93].
Однак у «Філософії історії» Г. Ріккерт спеціально
обмовляє, що «генералізуюче розуміння дійсності»
(тобто інтерпретація) зовсім не передбачає існування
у світі рівності і повторення. Таке розуміння має
практичне значення, оскільки вносить певний порядок
у розмаїття дійсності, створює можливість орієнтації в
ній. Але розбіжність методів і наук – відносна, і навіть
«чисто формальна, тому що будь–який об’єкт може
бути таким, що розглядається з погляду обох методів:
генералізуючого або індивідуалізуючого» [4, с. 141].
Стверджуючи, що філософія історії має справу саме
із цінностями, виходячи з логіки історії, Г. Ріккерт дає
свого роду типологію цінностей у цій області знання.
До них належать цінності, на яких «ґрунтуються форми
й норми емпіричного історичного пізнання; по–друге,
це цінності, котрі як принципи історично істотного
матеріалу конституюють саму історію; і по–третє,
нарешті, – це цінності, які поступово реалізуються в
процесі історії» [4, с. 202–203].
Проблему співвідношення інтерпретації й цінностей
розглядає також М. Вебер, слідуючи ріккертівській
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ідеї «теоретичного віднесення до цінностей», його
відмінності від практичної оцінки, сполучаючи ці
проблеми з герменевтичними поняттями «тлумачення»,
що інтерпретує розуміння, інтелектуальної інтерпретації,
істотно поглиблюючи розуміння проблеми у зв’язку
із введенням поняття «цілераціональності», а також
розробляючи
концепцію
«розуміючої
соціології»
з особливим типом інтерпретації – інтерпретації
поведінки й дії людини. Для М. Вебера тлумачення
мовного «смислу» тексту й тлумачення його з значенні
«ціннісного аналізу» – логічно різні акти. При цьому
винесення «ціннісного судження» про конкретний
об’єкт не може бути прирівняне до логічної операції
підведення під родове поняття. Воно лише означає,
що інтерпретуючий займає певну конкретну позицію
й усвідомлює або доводить до свідомості інших
неповторність та індивідуальність даного тексту.
Інтерпретація, або осмислення, може йти у двох
напрямках: ціннісної інтерпретації й історичного,
тобто каузального, тлумачення. Для історичних
текстів значиме розходження ціннісної й каузальної
інтерпретації, оскільки співвіднесення із цінністю лише
формулює завдання каузальному дослідженню, стає
його передумовою, але не повинно підмінювати саме
виявлення історичних причин [3, с. 307].
Існують різні можливості ціннісного співвіднесення
об’єкта, при цьому відношення до нього не обов’язково
повинне бути позитивним. Тому такою важливою є
постановка проблеми співвідношення інтерпретації,
норм мислення й оцінок. Якщо інтерпретація потрібна
нормам мислення, прийнятим у тій чи іншій доктрині,
то це змушує приймати певну оцінку в якості єдино
«науково» допустимої в подібній інтерпретації. Як,
наприклад, в класичній філософії, де мова йде про
методи (норми) мислення. Однак у цьому випадку
об’єктивно значима «оцінка» об’єкта (тут логічна
«правильність» класичних норм мислення) зовсім
не обов’язково є метою інтерпретації; а вже там, де
мова йде не про «норми», а про культурні цінності,
це, безумовно, є завданням, що виходить за межі
інтерпретації.
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Hermeneutic tradition in the humanities: methodological aspects
In the article the problem of hermeneutical analysis of human knowledge is
revealed. It is shown that the level of interpretation of scientific, historical or literary
text is depended from understanding of its content and meaning. The importance
of creativity in the recognition of historical and aesthetic meanings and values is
emphasized. It is noted the dependence of interpretation of history from all levels of
knowledge about the culture, including axiological dimension.
Keywords: hermeneutics, interpretation, culture, history, value, method,
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Час та простір в традиційній
лікувальній практиці
Ритуальна лікувальна практика є частиною духовної культури. Вона
включає в себе залишки синкретичних вірувань, магічні практики й цінні
емпіричні відомості. Найбільш перспективним є дослідження регіонів з
поліетнічним населенням, яким є Південь України. Дослідження присвячене
вивченню ритуальної лікувальної практики слов’янського населення (українців,
росіян, болгар) Південно–Західної України. Джерелами стали як писемні так
й польові матеріали кінця XIX – початку XX століття. Були використані
порівняльно–історичний та семіотичний методи. Два основних компоненти,
час та простір, проаналізовані як частина ритуального тексту, з’ясована
їх символіка. Показані також етнічні відмінності в лікувальних ритуалах,
пов’язані з цими категоріями.
Ключові слова: ритуал, час, простір, лікувальна практика.

Народна медицина виступає одним з джерел у
дослідженнях світоглядних уявлень, сфери функціо
нування етнічних стереотипів і ритуалізованих форм
поведінки. Як важлива галузь народних знань вона
є частиною духовної культури, яка включає в себе
залишки різностадіальних синкретичних вірувань,
магічні практики й цінні емпіричні відомості.
Посилення інтересу до народної медицини значною
мірою спричинено як прагненням зберегти її духовну
складову в контексті відродження національних звичаїв
і традицій, так і прагматичними зацікавленнями, які,
на жаль, часто мають характер спекуляції чи моди.
Насамперед, це стосується магічних елементів практики
сучасних знахарів і цілителів, навколо яких штучно
створюється романтичний ореол містично–окультної
таємничості.
Зважений науковий підхід допомагає зрозуміти
народний погляд на етіологію захворювання, «логіку»
обраного терапевтичного методу і його світоглядну
мотивацію, розмежовувати раціональні та ірраціональні
прийоми лікування.
Етнологічний аспект вивчення народної медицини
найбільш продуктивний в зонах активних міжетнічних
контактів і взаємовпливів. До таких регіонів, зокрема,
належить Південь України, що характеризується
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строкатим поліетнічним складом й досвідом спільного
проживання представників різних національних груп.
Об’єктом є традиційний світогляд слов’янського
населення Південно–Західної України. Слов’янство
тут представлено східною гілкою – українці, росіяни
та південною – болгари. Ці три етнічні групи разом
складають майже 90% населення регіону.
Джерелами дослідження стали як писемні так й
польові матеріали кінця XIX – початку XX століття.
Обряди є одними з найбільш складних компонентів
інформаційної мови народної культури, які виконують
комунікативну функцію та виступають як текст в
семіотичному смислі слова. Вони піддаються відбору та
складному кодуванню. Для носія традиційної культури
обряди – це той реманент, за допомогою якого людина
впливає на важливі життєві процеси.
Досліджуючи такий феномен традиційної культури,
як лікувальний обряд, ми вважаємо більш доцільним
використання структурно–функціонального підходу.
Застосування цього методу дозволить нам проаналі
зувати умови функціонування в суспільстві лікувального
обряду та його структурні складові [1; 11, с. 170–189;
16, с. 122–135; 17, с. 178–190; 24, с. 7–37; 28].
Розглянемо медичний обряд як певний текст (послі
довність символів), який, за думкою Ю. М. Лотмана,
реалізує три основні функції [18, с. 21; 19, с. 76;
20, с. 5–7; 23]:
1) передавання константної інформації;
2) вироблення принципово нової інформації;
3) функція пам’яті.
Функції передавання інформації та пам’яті тісно
пов’язані між собою, тому що текст не тільки зберігає
пам’ять про свої попередні контексти, але й відтворює їх.
Базуючись на цій властивості тексту, ми спробуємо
проаналізувати лікувальний обряд, визначити його
основні функції, властивості.
Структурні складові лікувального обряду
Найбільш важливими для обряду є такі моменти:
коли та де він проводився, за допомогою яких предметів
та дій з ними, час – місце – предмет (символ).
За думкою В.Н. Топорова ці три поняття неможна
відокремити одне від одного. Простір пов’язаний з
часом, з яким він знаходиться в стосунках взаємовпливу,
взаємовизначення. Також тісно воно пов’язане з речовим
наповненням, всім тим, що так чи інакше «організує»
простір, збирає його, з’єднує, укорінює в єдиному центрі
[33, с. 234].
Розглянемо докладніше ці категорії час та простір
(місце).
Час. Для досліджень традиційної культури
притаманне розрізнення двох типів часових уявлень:
час міфічний, сакральний і час історичний. Вивченню
історичного часу в різних епохах та культурах
присвячена велика кількість праць [35, с. 8–38;
36, с. 128–136 тощо]. Але, нас перш за все, цікавить
міфічний, обрядовий час [3, с. 120–153; 12, с. 64–79;
22, с. 252–253; 30, с. 448–452; 40, с. 13–17 тощо].
Обрядовий час – один із головних параметрів
обряду. Сприймається як розрив повсякденного, земного
часу та прорив в сакральний, вічний час. За характером
обрядових дій, пов’язаних з часом розрізнюють обряди
календарного, життєвого циклів та оказіональні, які
виконуються в окремих випадках (мор, хвороби тощо).
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115

Стосовно обрядів, що пов’язані із здоров’ям
відокремлюються два їх типи: профілактичні та ті, що
проводяться безпосередньо при хворобі. Ці два типи
співвідносяться відповідно з обрядами календарного
та життєвого циклів – профілактичні дії; оказіональні
обряди – ті, що виконуються вже при захворюванні.
Зараз ми торкнемося лише обрядових дій, що
проводяться вже під час захворювань –оказіональні.
Для лікувального обряду характерне проведення
багатьох магічних дій до сходу сонця, при певному
положенні зірок чи фазі місяця, в певний день тижня.
Фази місяця мають велике значення. Основними
ознаками місяця є молодий, молодик, що зумовлене
аграрними та медичними уявленнями стародавніх
народів. Зростання всього живого приурочене до
молодика, сповільнення рослинних та тваринних
процесів – до місяця на ущербі. Отже всі магічні
обряди на ріст, на добро концентрувалися саме в першій
місячній чверті [34, с. 282].
Загальнопоширеним є вірування про небезпечність
сну під час заходу сонця. Вважалося, що сонце йде до
померлих, та забирає з собою душу сплячої людини, яку
плутає з небіжчиком [8, с. 35].
Зірки на небі також набували певної символіки під
час виконання обрядових дій.
У болгар с. Тернівка лікування хвороби урама
відбувалось, коли на небі з’являлись три зірки.
Знахар читав замовляння та, якщо зірки ставали
перпендикулярно землі – хворий одужає. Тоді знахар
брався далі за лікування. Якщо хворобу не можна було
вилікувати – зірки ставали паралельно землі [38, с. 110].
Згідно з давніми повір’ями зірки – це копії всіх істот
на землі, які дублюють їх на небі. Тому, зрозуміло, чому
можна було гадати про здоров’я по зірках [21, с. 158–159].
У всіх слов’янських народів збереглись повір’я про
те, що більшість трав треба було збирати ввечері, вночі
чи вранці. В с. Задунаївка, наприклад, трави збирались
три рази на рік та тільки до схід сонця [37, с. 382].
Серед слов’ян Південно–Західного регіону досі побутує
уявлення про, те що воду для лікування треба було
брати рано вранці з криниці чи річки. В цей час вона
набувала магічної сили.
Збереглись вірування, згідно з якими вночі акти
візувалась нечиста сила, в зв’язку з чим треба було
захиститись від неї. Наприклад, на ніч треба було
накрити кадку з водою та перехрестити її. Якщо цього
не зробити – вночі в ній буде купатися нечистий. Треба
було хрестити також вікна та не дивитись в них ввечері,
тому що побачиш нечисть. Нехрещена дитина також не
могла спати в темряві – її могла підмінити нечиста сила
[42, с. 4, 85].
Слід також зазначити, що час починаючи з сходу
сонця до його заходу є жіночим [3, с. 122–124]. Ніч
могла сприйматися і як своєрідне часове пограниччя
між минулим і наступним днем. Це є сакральний час,
подібно до того, як межа угідь є сакральним простором,
де проводиться більшість обрядів [10, с. 242].
Виходячи з цього, можна припустити, що в особ
ливий час, який визначався представниками традиційної
культури, було легше встановлювати контакт з чужим
світом.
Різним був час для лікування чоловіків та жінок.
Він визначався за граматичним родом назв днів.
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В с. Новокостянтинівка зафіксоване уявлення, згідно
з яким чоловічий час для лікування – понеділок,
вівторок та четвер; жіночий – середа, п’ятниця, субота.
В ці дні лікування повинно було відбуватись найбільш
ефективно.
Ці дні співпадають з поділом трудових днів на
чоловічі та жіночі, який був загальним для всіх
східнослов’янських культур: жіночими вважались середа
та п’ятниця, чоловічими – понеділок, вівторок, четвер. З
чоловічими та жіночими днями були пов’язані заборони
та віддавання переваги різним трудовим процесам (з
відповідним обрядовим доповненням) – сівби, прядіння
тощо [3, с. 125].
Позитивна оцінка «чоловічих» днів та негативна
«жіночих» відома переважно східнослов’янським
народам, вона менш розповсюджена серед західних
слов’ян та практично не зустрічається серед південних.
Деякі хвороби можна було лікувати тільки в окремі
дні. Наприклад, захворювання очей лікували на Юріїв
день (23 квітня ст.ст./6 травня нов. ст.). В цей день,
за народними віруваннями, роса набувала цілющої
сили [29, с. 23; 42, с. 44]. Вважалося, що Святий Юрій
відкривав небо та випускав весняну росу [6, с. 335–
357].
До схід сонця треба було вийти до річки та
чистою білою хусткою збирати росу та виливати її
в білий посуд. Проводити обряд можна було тільки
до появи нового місяця, інакше хвороба ставала
важковилікуваною [42, с. 44].
Простір. Категорія простору має таке ж велике
значення при проведенні обрядів як, і час [2; 32, с. 340–
342; 39, с. 65–85; 41, с. 154–178]. В архаїчній моделі
світу простір одухотворений та якісно різнорідний. В
уявленнях про простір відображаються вірування про
розподіл світу на своє та чуже. Своє – це територія,
освоєна людиною (перш за все хата), структура якої
відображає стійкий комплекс вірувань, пов’язаний
з баченням світу, з його структурою та механізмом
орієнтації.
Почнемо з житла. Хата для свідомості давньої
людини – це не стільки житло, скільки свого роду центр
світу, простір, який захищає, забезпечує вихід зовні та
контакти з зовнішнім світом [21, с. 265]. Орієнтуючи
житло, людина, таким чином, пов’язує його із своїми
уявленнями про організацію світу, співвідносить його з
базовими параметрами картини світу.
Своєрідною віссю орієнтації житла є красний вугол–
піч. Релігійно–міфологічний спосіб бачення світу з його
чітко розробленою діхотомією (бог–диявол, світло–
темрява) закріпився та, наскільки це було можливим,
«використовував» цю просторову антитезу, що
відобразилось в протиставленні «язичницькому» центру
житла, яким була піч — другого центру, християнського,
«красного» вугла [2, с. 126–130].
Піч була хронологічно першим центром в хаті.
Вона використовувалась при лікуванні самих різних
захворювань.
Наші матеріали показують, що у росіян та українців
часто обряд проводився саме біля печі. Привертає до
себе той факт, що коли лікарка читала замовляння, піч
повинна була бути зачиненою. Мабуть, це пояснювалось
бажанням захистити себе від вторгнення сил потой
бічного світу, куди виганяли хворобу.
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Серед болгар Бессарабії також було розповсюджене
вірування, що лікувати переляк (страх) треба було
біля печі (куминъ). Баба брала муку, замовляла (баяла)
та кидала муку на піч, де могла побачити причину
переляку (сс. Суворове, Василівка, Євгенівка). Але треба
зазначити, що у болгар традиційно піч знаходилась поза
межами хати.
В деяких випадках хворого садили в піч. Росіяни
Півдня України хвору на сухоти дитину садили в
шлунок зарізаної тварини (курдюк) таким чином, щоб
голова була на поверхні та саджали її в піч. Мама
ставала біля вікна, баба на вулиці. Між ними відбувався
такий діалог (три рази): мати – Доброе утро!, баба –
Теперча опять ты говоришь бисова душа доброе утро!
Між цим діалогом баба читала замовляння (с. Мирне).
Українці також садили хвору дитину в піч, перед цим
помазав її медом [27, с. З6–а].
Саджання в піч хворої дитини А.Л. Топорковим
пояснювалось тим, що дитина ототожнювалась з хлібом:
випікання хліба = народження дитини. Дитину повертали
до материнського чрева (піч), для того, щоб вона
народилася знов [31, с. 114–117]. В. Я. Пропп вважає,
що піч символізує не тільки материнське чрево, а й
потойбічний світ. Відправлення в піч – тимчасова смерть.
Дослідник, проаналізував фольклорні сюжети, пов’язані
з піччю, наголошує на тому, що такі вірування з’явились
ще в той час, коли в хаті не було вогню та небіжчиків
ховали безпосередньо в житлі. Поява ж вогню та печі
витіснили такі поховання на вулицю (під порогом, перед
хатою). Відбулося це, за думкою вченого, під час повної
осілості, пов’язаної з появою землеробства, соціально – з
розвитком родового устрою [26, с. 205–240].
Таким чином розміщення дитини в печі, крім
спалювання хвороби, могло символізувати одночасно:
1) «випікання» дитини вдруге, яку уподоблювали хлібу,
в печі; 2) тимчасове повертання дитини в материнське
чрево, яке символізує піч, його друге народження;
3) тимчасову смерть дитини, та перебування її в
потойбічному світі, який символізує піч, та повертання
в цей світ.
Досить часто обряди проводили біля димоходу.
Основний сенс різних повір’їв, пов’язаних з ним,
мабуть, полягає в тому, що димохід це ще один канал
зв’язку з зовнішнім світом [2, с. 160–166].
Доказом цьому є обряд, в ході якого хворий повинен
був пролізти три рази через димохід, для позбавлення
від захворювання. Цей обряд був зафіксований нами як
в українських, так і в болгарських селах (сс. Владичень,
Червоноармійське). У болгар с. Тернівка лікуючи
урама, знахар ліз на дах до димаря та три дні читав там
замовляння та розбризкував наговорений мед із цвяхами.
В ході такого лікування могли прилітати духи та
нападати на знахаря, намагаючись скинути його з даху
[38, с. 110, 111].
Для лікування також значимі елементи житла (такі
елементи, які забезпечують статус хати «роблять хату
житлом») разом з спеціальними конструктивними чи
інструментальними функціями завжди несуть на собі й
функції межі. Цю функцію несуть на собі не тільки саме
межі (стіни, дах, підлога тощо), але й так звані локативи
(піч, стіл тощо) [38, с. 134; 39, с. 69].
Межі хати повинні захищати його мешканців,
ізолювати від зовнішнього світу. Саме тому їх семантика
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складається з врахуванням можливості їх руйнування,
вторгнення стихії, непідвладної людині.
Досить виразно виявляється ще одна особливість,
яка притаманна сприйняттю межових об’єктів в
традиційній картині світу: саме тут, на межі двох світів,
концентруються хтонічні сили. Українці Півдня казали:
гріх розпинається в дверях, фортках, вікнах [42, с. 62].
Ввечері можна побачити в вікні, дзеркалі нечисту силу
[42, с. 62].
Всім діям біля входу/виходу надається висока
ступінь семіотичності. Сама проста їх інтерпретація
пов’язана з просторово–часовим протиставленням,
початок – кінець перебування в житлі, під яким в
даному випадку ми розуміємо особливий світ з визна
ченою системою правил, зі своєю системою цінностей.
Взагалі звертає на себе увагу актуалізація меж, й
зокрема, порогів, при захворюваннях, що пов’язане,
мабуть, з уявленнями про локалізацію причин хвороб в
зовнішньому світі.
Вікно також було місцем біля якого дуже часто
проводили обряди, пов’язані з лікувальною магією.
В українців існувало вірування, згідно з яким, якщо
дитина слабка, млява чи хвороблива її «продавала»
рідна мати найденому батькові та матері. Найдена
мати купляла крижмо та ставала з батьком за вікном,
а рідна мати передавала їм свою дитину через вікно
(с. Ларжанка). Найдена мати давала рідній за це гроші
та воскову свічку. Цю свічку ставили перед образом
того святого, в честь якого назвали дитину. Після цього
найдена мати віддає дитину найденому батькові, який
в свою чергу повертає дитину рідним [4, с. 52–53].
Таким чином, мабуть, відбувалось повторне народження
вже іншої, здорової дитини, яку повертали батькам.
В с. Муравльовка серед росіян існувало повір’я, що
важко хворій дитині можуть допомогти тільки ті трави,
які були зібрані вночі. Збирати їх треба було таким
чином: вилізти спиною через вікно зібрати трави, та
таким же чином повернутися до хати.
Вікно було місцем, через яке до хати могла
потрапити нечиста сила. В с. Ларжанка респонденти
свідчили, що несплячки(дитяча хвороба – безсоння)
можна було підкинути в іншу хату через вікно ввечері.
Болгари вважали, що уроки можна вилікувати якщо
вмити дитину росою, зібраною на підвіконні вранці
(с. Суворове).
Для запобігання проникнення нечистої сили та
хвороб на вікно ставили речі – обереги. Так, наприклад,
в ніч на Юрія через вікно до хати могла попасти відьма.
Щоб захистити хату, на вікно ставили жагучу кропиву
[29, с. 23].
Межами були також забор та ворота. Наприклад,
існував такий лікувальний обряд: для того, щоб
вилікувати дитину від крикливиць треба було залізти
верхи на ворота з просом в руці та сказати три рази:
«Кури просо подзьобають і крикливиці позбирають»,
потім висипати просо за пазуху та три рази плюнути на
землю [42, с. 50].
Особливе місце в народних віруваннях росіян
відводилось лазні. Лазня взагалі вважалася нечистим
місцем тому, що в ній немає ікон, вода в ній «погана».
Тому після неї слід було обмитись в чистій воді
[14, с. 284, 285]. Лазня була таким місцем, де можна
проводити всі домашні лікувальні процедури – масаж,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115

натирання, в минулому – кровопускання. В ній прово
дилося багато лікувальних обрядів. Це також місце, де
народжували дітей [13, с. 35–51].
На Півдні України лікування в лазні зафіксоване,
головним чином, серед росіян. Болгари та українці в
лазні лікувальні обряди не проводили.
Дуже важливим місцем для медичного обряду було
перехрестя доріг. Перехрестя – це місце стику освоєного
та неосвоєного простору, культурного та природного,
грань світів – свого та чужого, потойбічного та земного.
Образ перехрестя, росстані дуже розповсюджений в
слов’янському фольклорі. Це знак–символ долі, обрання
життєвого шляху.
На перехрестях найвірогідніше можна було
захворіти. Саме туди знахарки викидали речі, на які
змовляли хворобу. Той, хто взяв таку річ – починав
хворіти на цю хворобу. Саме в цих місцях найбільш
небезпечними були вихори. Але в перехрестя можна
було просити щастя та здоров’я: «Перехрестний шлях!
Перехрестная дорога! Дай мені Боже щастя та
здоров’я!» При цьому треба було хреститись [42, с. 63].
Дослідники,
що
намагались
реконструювати
образ перехрестя, зауважували, що «росстань»– це
поліфункціональний образ. Він відображав уявлення,
пов’язані з культом мертвих. Перехрестя як місце погре
біння, згідно з фольклорно–етнологічним матеріалом,
дорівнюється до порогу, помосту. «Росстань» в
повір’ях – це місце проведення повсякденних обрядів,
які переслідували мету підтримати природний ритм та
кругообіг життя селянина чи відновити втрачений ним
порядок [15, с. 39–40].
Простір актуалізується не лише в обряді, але й в
замовляннях. Одною з найважливіших властивостей
слов’янського замовляння – мати місце для відсилки
захворювання. Позбавитися хвороби можна було
тільки завдяки побудуванню самого тексту замовляння
на антитезі «свій–чужий», яка розуміється в різних
частинах слов’янського світу по–різному, та, як слідство,
набуває різного лексико–семантичного навантаження.
Але в той же час існують й багато загальних для сло
в’янських замовлянь моменти [5, с. 50–60; 6, с. 35–36].
Таким чином, можна зазначити, що час та простір
мали велике значення для лікування. Від цих категорій
залежала його ефективність. Дослідження, що
підтверджуються польовими матеріалами, свідчать
про те, що виникнення уявлень про обрядовий час та
символіку простору відбулося в дохристиянський період.
Загальнослов’янським
було
вірування,
що
лікувальний обряд треба проводити вночі чи рано–
вранці, до сходу сонця, саме цей час вважався найбільш
ефективним для збору лікувальних трав (в цей період
вони набували цілющих властивостей). Для лікування
кожної хвороби існували свої вимоги щодо часу
проведення обряду: на повний місяць чи на молодик,
опівночі, при певному положенні зірок. Вимоги існують
не тільки щодо часу доби, але й щодо днів тижня. В
українців, росіян та болгар побутувало повір’я, про
те, що існують погані й добрі дні для лікування. Але
існують певні розбіжності. В традиційній культурі
східних слов’ян вважається, що існують «жіночі»
та «чоловічі» дні. В ці дні, відповідно зі статтю,
ефективніше лікуватись. У болгар такого повір’я не
зафіксовано.
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Символіка простору в медичних обрядових діях
однозначна. Лікувальні дії повинні була відбутись
в місцях, які несуть в собі функцію межі свого та
чужого простору, що пов’язане з баченням причини
захворювання та можливостями його позбутися. Такими
межами, за загальнослов’янськими уявленнями були
пороги, підвіконня, ворота, піч, а у росіян таким місцем
була ще й лазня.
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Time and space as an element of traditional medical rituals
Ritual medical practice is a part of culture. It includes the elements of syncretic
beliefs, magical practices and essential empirical information. The south of Ukraine
has got multi–ethnic population and it is very perspective for studying. The research
workshows the therapeutic rituals of Slavonic population (Ukrainian, Russian,
Bulgarian) of South–Western Ukraine.The sources were as written materials as field
materials of the 2nd part of XIX –XX centuries. We used historical comparative and
semiotic methods.Time and space, two main components, are analyzed as part of the
ritual text and clarified their symbols. There were some ethnic differences in medical
rituals.
Keywords: ritual, time, space, treatment.
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Rodzicielstwo w przestrzeni współczesnej
rodziny polskiej
Autorka opisuje problem rodzicielstwa realizowanego w przestrzeni współczesnej
polskiej rodziny. W artykule przyjęła, iż rola matki i ojca stanowią dla człowieka jeden
z najbardziej istotnych obszarów aktywności. Rodzicielstwo to również płaszczyzna
samorealizacji człowieka, źródło poczucia sensu życia, radości, szczęścia oraz
znaczący czynnik w procesie tworzenia własnej tożsamości.W rozważaniach przyjęto,
że najwłaściwszym środowiskiem realizowania ról rodzicielskich jest rodzina pełna,
oparta na wzajemnej miłości, zaufaniu, odpowiedzialności i dialogu. Jej fundament
stanowić winny silne więzi emocjonalne pomiędzy małżonkami, którzy pomagają
sobie i wspierają się w trudnych sytuacjach życiowych oraz wzajemnie obdarzają
się szacunkiem. W opracowaniu podkreślono, iż w okresie polskiej transformacji
ustrojowej rodzina uległa istotnym przemianom i nadal pozostaje pod wpływem
gwałtownych przemian o charakterze społeczno – kulturowym, ekonomicznym,
gospodarczym i cywilizacyjnym. Wszystkie te uwarunkowania istotnie determinują
jakość rodzicielstwa.
Słowa kluczowe: rodzicielstwo, rodzice, macierzyństwo, ojcostwo, rodzina,
edukacja, edukacja prorodzinna, przemiany społeczne.

(стаття друкується мовою оригіналу)
W okresie swojego życia człowiek pełni bardzo wiele
różnych ról społecznych. W porządku chronologicznym jest
to przykładowo rola dziecka, ucznia, siostry, brata, członka
rodziny, studenta. Później przyjmuje on role małżeńskie,
zawodowe, role związane z uczestnictwem w życiu
publicznym i towarzyskim. W okresie starości wchodzi zaś
w rolę seniora, a sprawując opiekę nad wnukami,w rolę
dziadka czy babci. Wszystkie te role kształtują osobowość
człowieka, dają satysfakcję, możliwość samorealizacji,
przyczyniając się do rozwoju w poszczególnych sferach.
Jednak należy podkreślić, iż ze wszystkich ról, jakie pełni
człowiek, szczególnie ważne są role rodzinne, a wśród
nich role rodzicielskie. Łącznie z rolami małżeńskimi role
macierzyńskie i ojcowskie wytyczają płaszczyznę udanego i
satysfakcjonującego życia.
Rola rodzicielska opiera się na roli społecznej, którą
można określić jako społecznie dokonany scenariusz
zachowań człowieka, w którym wyraża się suma oczekiwań,
wysuwanych pod adresem osoby, zajmującej określone
miejsce w społeczeństwie [1, s. 16]. Pełnione role społeczne
mają znaczenie zarówno dla rozwoju osobowości jednostki,
ale również są kluczowe dla szeroko rozumianego życia
społecznego [1, s. 17]. Rolę rodzicielską określa się z kolei
jako rolę spełnianą wobec dziecka [2, s. 21]. Bywa ona
kojarzona z rodzicielstwem i rodzicem, przy czym rodzicem
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jest ta osoba, która opiekuje się dzieckiem i je wychowuje
[2, s. 18], a stała się nim w sposób naturalny lub zgodny z
prawem przez adopcję [2, s. 21].
Podobnie jak rola społeczna, rola rodzicielska
jest wielowymiarowa i obejmuje cały szereg zadań i
obowiązków. Są one związane np. z wydaniem dziecka
na
świat,
pełnieniem
obowiązków
opiekuńczych,
wychowawczych oraz przygotowaniem do odejścia z
domu rodzinnego. Wiążą się z nią również postulaty
moralne, kształtujące aksjosferę systemu rodzicielskiego.
Z punktu widzenia rozwoju potomstwa rodzice winni
spełniać zadania, związane z zaspokajaniem potrzeb
dziecka: emocjonalnych, fizycznych, społecznych i
psychologicznych. W okresie niemowlęctwa są to przede
wszystkim potrzeba jedzenia, schronienie i ciepła. Później
pojawiają się kolejne potrzeby, do których rodzicielstwo
powinno się dostosować. Zatem zadaniem rodziców staje
się dopasowywanie do potrzeb, które wraz z rozwojem
dziecka ulegają zmianie, a których zaspokojenie warunkuje
jego właściwy rozwój [2, s. 33]. Biorąc to pod uwagę,
rodzicielstwo może mieć charakter konstruktywny lub
destruktywny. W pierwszym przypadku mamy na uwadze
pozytywny wpływ rodziców na rozwój potomstwa, w
drugim zaś takie sytuacje, gdy oddziaływania rodziców
prowadzą do niepożądanych efektów rozwojowych[2, s. 31].
Wynika z tego, iż rodzicielstwo nie jest zadaniem
prostym. Aby sprostać jego wymaganiom, rodzic powinien
posiadać pewien poziom wiedzy, określone predyspozycje,
umiejętności
i
kompetencje
rodzicielskie,
kulturę
pedagogiczną oraz świadomość wychowawczą, które
warunkowałyby odpowiednie jej spełnianie.
Rodzicielstwo w kontekście egzystencji rodzica jest
zadaniem całożyciowym [3, s. 13], a realizuje się poprzez
role matki i ojca. W tradycyjnym ujęciu matka bywa
kojarzona z ciepłem, serdecznością, źródłem miłości,
jako ktoś, kto wprowadza do domu rodzinnego ciepło,
dobroć, zrozumienie i czułość. Rola ojca kojarzy się zaś z
odpowiedzialnością za materialne podstawy funkcjonowania
rodziny, zdecydowaniem i surowością.Fundamentem dla
tych ról jest miłość rodzica do dziecka – miłość ojcowska i
macierzyńska.
Komplementarny udział rodziców w wychowaniu dzieci
jest warunkiem ich pomyślnego rozwoju i kształtowania się
postaw społecznych i moralnych.Obecność obojga rodziców
jest przy czymtak samo istotna w wychowaniu chłopców,
jak i dziewcząt.
W tym miejscu należy podkreślić, iż optymalnym
środowiskiem dla konstruktywnego spełniania ról matki i
ojca jest właściwie funkcjonująca rodzina pełna. Stanowi
ona najdogodniejsze miejsce dla przychodzenia dzieci
na świat, sprawowania nad nimi opieki i wychowania.
Fundamentem takiej rodziny są małżonkowie, tworzący
podsystem rodziny. Tworzą oni fundamentalną diadę,
gdyż małżeństwo daje początek rodzinie, a jego charakter
determinuje funkcjonowanie całych systemów rodzinnych.
Gdy małżonkowie doświadczają poczucia szczęścia, pojawia
się zadowolenie z rodziny i całościowa satysfakcja z życia
[4, s. 31], która przekłada się na jakość pełnienia roli
rodzicielskiej.
Współczesna rodzina polska ulega jednak licznym
przemianom. Współczesność to bowiem okres niezwykle
szybkich przemian społeczno–kulturowych, politycznych
i gospodarczych, które wpływają na różne aspekty
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funkcjonowania rodziny. Przede wszystkim rzutują na
życie rodzinne, determinując przemiany w zakresie jej
podstawowych funkcji i zadań oraz ról spełnianych przez
jej członków. Gruntowne przemiany zachodzące w Polsce
zainicjował rok 1989 transformacją ustrojową, wpływającą
na wszystkie inne sfery życia. Obok pewnych skutków
pozytywnych, przyniosła ona jednak wiele konsekwencji
społeczno – gospodarczych o charakterze negatywnym, z
którymi Polacy zmagają się do dnia dzisiejszego. Można
powiedzieć, iż młode pokolenie Polaków nadal funkcjonuje
w kontekście przemian transformacyjnych. Niepewność
zatrudnienia, ograniczone szanse i perspektywy życiowe,
migracje zarobkowe wyznaczają bowiem plany i dążenia
wielu młodych osób [5, s. 110–111] również te, które wiążą
się z założeniem rodziny i posiadaniem potomstwa.
Obok tendencji charakterystycznych dla polskich
przemian transformacyjnych o kształcie rodziny decydują
również globalne trendy kulturowe. Łącznie powodują
one, iż bardzo wyraźnie zmieniają się w Polsce style
życia, sposoby myślenia o rodzinie oraz preferencje
dotyczące form życia małżeńsko – rodzinnego. W polską
rzeczywistość wrastajątakże nowe modele macierzyństwa
i ojcostwa[6, s. 9].Równocześnie pojawiają się zagrożenia
dla funkcjonowania rodziny. Należy tu wspomnieć o
bezrobociu i ubóstwie społecznym, które w konsekwencji
prowadzą do marginalizacji społecznej wielu polskich
rodzin, braku stabilizacji zawodowej,a także małodzietności,
przesuwaniu decyzji o małżeństwie i rodzicielstwie na
dalsze etapy życia czy rezygnacji z potomstwa. Wzrasta
również liczba separacji i rozwodów, co powoduje wzrost
liczby przypadków samotnego rodzicielstwa. Na tle tych
problemów sytuacja dziecka wydaje się szczególnie trudna.
Jak pokazują badania, niepełność rodziny w wieloraki
sposób rzutuje na sytuację dzieci. Doświadczenia związane
z rozwodem i rozpadem rodziny, a wcześniej doświadczane
napięcia w domu rodzinnym wpływają przede wszystkim
negatywnie na rozwój emocjonalny potomstwa, przy czym
okresem szczególnie krytycznym są dla dziecka 2–3 lata
po rozwodzie. W przypadku samotnego rodzicielstwa
znaczenia szczególnego nabiera postawa wychowawcza
rodzica pozostającego z dzieckiem[7, s. 63].Jednak nawet,
gdy stara się on jak najlepiej spełniać swoje funkcje, brak
jednego z rodziców zawsze podnosi prawdopodobieństwo
pojawienia się pewnych zakłóceń, jeśli chodzi o proces
wychowawczy i socjalizacyjny dzieci i młodzieży. Wśród
badanych rodzin około 30% przypadków samotnego
rodzicielstwa występowały takie problemy jak: złe wyniki
w nauce, zaburzenia w zachowaniu oraz kłopoty ze
zdrowiem [7, s. 62]. Samotne spełnianie roli rodzicielskiej
wiąże się również z obciążeniem rodzica nadmiarem zadań
opiekuńczo – wychowawczych i obowiązków domowych,
czemu niejednokrotnie nie jest on w stanie sprostać.
Podobnie trudna sytuacja występuje w przypadku rodzin
migracyjnych. Migracje w tych fazach życia rodziny,
gdy są już dzieci, powodują rozliczne trudności dla
rodziców, jak i samych dzieci. U dorastającego potomstwa
mogą pojawiać się zaburzenia w zachowaniu, trudności
wychowawcze, zanik autorytetów, wzrost agresji i objawy
napięć emocjonalnych. Może pojawić się też i taka sytuacja,
gdy dziecko bywa obciążane przez rodzica pozostającego
w kraju obowiązkami domowymi, którym nie jest w stanie
sprostać. W tym kontekście może pojawiać się nadmierna
dojrzałość dziecka, która jest nieadekwatna do jego wieku,
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a ponadto nadmierna samokontrola emocji i zachowania,
poczucie żalu wobec rodziców i narastający poziom
frustracji [8, s. 106–111].
Pomimo
niepewności
warunków
bytowania
i doświadczania wielu trudności młodzi Polacy
generalnieceniąwartość rodziny i małżeństwa. Pragną
bowiem założyć własne rodziny i posiadać potomstwo. Jak
wskazują badania, deklarują oni głębokie przywiązanie do
wartości życia rodzinnego i cenią szczęście rodzinne. Na
tej podstawie można przypuszczać, iż zarówno rodzina,
jak i szczęście rodzinne są bardzo mocno zakorzenione w
świadomości Polaków, a rodzinność stanowi ważny aspekt
kultury i obyczajowości. Dla Polaków wchodzących w
dorosłość ważne są również wartości związane z pełnieniem
ról rodzinnych. Kobiety pragną oddawać się domowi, jak
i pracy zawodowej, planują też posiadanie w przyszłości
potomstwa [5, s. 111–115].
Zakończenie
Rodzicielstwo stanowi jeden z zasadniczych wymiarów
funkcjonowania człowieka dorosłego. Składają się na
nie złożone i trudne zadania, które doprowadzić mają do
osiągnięcia przez dziecko samodzielności życiowej. Należy
podkreślić, iż środowiskiem spełniania ról rodzicielskich
jest rodzina, przed którą w zależności od wieku posiadanych
dzieci, pojawiają się nowe zadania. Gdy dziecko jest
małe (do 30 miesiąca życia) rodzice przystosowują się
do roli rodzicielskiej i stymulują rozwój małego dziecka.
Później, gdy dziecko jest w wieku przedszkolnym rodzice
rozwijają jego potencjał. Socjalizacja i edukacja dziecka
przypada na kolejny etap życia rodziny, gdy potomstwo
jest w wieku szkolnym (5–13 lat). Kolejnym etapem jest
zaś okres, kiedy dziecko jest w wieku 13–20 lat (rodzina z
nastolatkiem). Wtedy zadaniem rodziny jest bilansowanie
pomiędzy swobodą a odpowiedzialnością. Ostatni etap,
o którym chciałabym wspomnieć to okres opuszczania
domu rodzinnego przez dziecko. W tym okresie dokonuje
się separacja dorastającego dziecka z jednoczesnym
zagwarantowaniem mu wsparcia przez rodzinę [9, s. 104].
Przedstawiając problem rodzicielstwa w kontekście
polskich uwarunkowań życia rodzinnego, zwróciłam uwagę,
iż młodzi Polacy cenią wartość rodziny i małżeństwa. Pragną
założyć własne rodziny i posiadać potomstwo. Implikuje
to powinność pedagogiczną, którą jest przygotowanie
młodzieży do życia w rodzinie oraz pełnienia ról małżeńskich
irodzicielskich. Edukacja prorodzinna i prorodzicielska jest
zatem ważnym wyzwaniem współczesności, od spełnienia
którego zależy pomyślność życiowa przyszłych pokoleń oraz
budowanie społecznego potencjału.
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Parenting in the modern family polish
The author describes the problem of parenthood implemented in the
contemporary Polish family. The paper accepted that the role of mother and father
are a human one of the most important areas of activity. Parenting is also a plane of
self–realization of man, the source of sense of life, joy, happiness and a significant
factor in the process of creating their own identity. The discussion assumes that
the most appropriate environment implement parental roles is full of family based
on mutual love, trust, responsibility and dialogue. Its foundation should be a strong
emotional bonds between spouses who help each other and support each other in
difficult situations and mutually bestow respected. The study points out that during
the Polish political transformation family has undergone significant changes and is
still under the influence of rapid changes of socio – cultural, economic, economic
and civilization. All of these factors significantly determine the quality of parenting.
Keywords: parenthood, parents, motherhood, fatherhood, family, education,
pro–family education, social changes.
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Виховання дітей в сучасній польській сім’ї
Автор описує проблему батьківства в сучасній польській родині. У статті
описується, що роль материнства і батьківства є для людини одним з найбільш
важливих напрямків діяльності. Показано, що виховання дітей це самореалізація
людини, джерело сенсу життя, радості, щастя і є важливим фактором в
процесі створення своєї власної особистості. Проаналізовано, що найбільш
важливою умовою для батьківства є сім’я на основі взаємної любові, довіри,
відповідальності та діалогу. Її основою має бути сильний емоційний зв’язок
між подружжям, які допомагають один одному і підтримують один одного
в складних ситуаціях і мають взаємну повагу. Автор статті вказує на те, що
під час політичних трансформацій польська родина зазнала значних змін, і все
ще знаходиться під впливом швидких змін соціально–культурної, економічної і
цивілізації. Всі ці фактори в значній мірі визначають якість виховання дітей.
Ключові слова: виховання дітей, батьки, материнство, батьківство,
сім’я, освіта, про–сімейні, соціальні зміни.
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Філософські засади використання
наративного методу в психології і педагогіці
Метою даної статті є аналіз філософських засад використання
наративного методу у психології і педагогіці, враховуючи ту обставину,
що дана методика широко розповсюджена у західних країнах, але не дуже
поширена в Україні. Визначаються філософські джерела і характеристики
наративу, потенціал його можливого практичного застосування.
Досліджується використання наративного методу в психотерапії Майкла
Уайта. Окреслюються деякі вияви можливого застосування наративного
методу в освітніх технологіях. Потенційно корисними і практично
спрямованими є такі риси наративного методу як можливість упорядкування і
осмислення особистого досвіду; спирання на полісемічність прихованих смислів,
унікальність власного буття, його емоційну забарвленість; можливість
переоповідання власного наративу за допомогою інших людей–співавторів в
процесі діалогічної суб’єкт–суб’єктної взаємодії. В освіті великий креативний
потенціал наративного методу надає різноманітні можливості для формування
комунікативної, соціальної, громадянської, загальнокультурної ключових
компетентностей.
Ключові слова: наратив, наративний метод, філософські засади
наративного методу, наративна психотерапія, наративні методи в освіті.
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Останнім часом наратив (від англ. narrative – історія,
оповідь) визнаний іманентною властивістю людського
мислення, однією з форм аналізу культурного досвіду,
соціальної взаємодії, наукових досліджень, освітніх
технологій. За допомогою наративу осмислюються
широкі полісемантичні контексти комунікаційних зв’яз
ків. Наративний підхід використовується у багатьох
сферах теоретичного знання – історії, філософії,
психології, педагогіці, культурології, теорії управління,
природознавстві, біології, медицині тощо. Просте
жується зв’язок наратології з соціальним конструк
тивізмом, згідно з яким соціальна реальність конст
руюється самими людьми. Отже наратив постає одним
з найважливіших засобів відображення соціальних
конструктів.
Проте, широке розповсюдження наративної методо
логії спостерігається головним чином у західних
країнах, в яких розпочиналось дослідження її пробле
матики. В Україні застосування наративних практик
поки не є широко досліджуваним і достатньо відомим.
Використання наративного методу має досить високий
потенціал для використання у сфері психології, зокрема
шкільної психології, і взагалі в освітній сфері.
Отже,метою даної статті постає аналіз філософ
ських засад використання наративного методу у
психології і педагогіці. Завданнями, що випливають
з мети, постають: визначення філософських джерел і
характеристик наративу; дослідження впливу філософ
ських засад функціонування наративуна психологію;
виявлення філософських рис застосування наративного
методу в освітніх технологіях.
Популяризація поглядів на історію як на лінгвіс
тичний і риторичний артефакт сприяла так званому
«наративному повороту» в гуманітарному знанні. Він
був здійснений інтегральними зусиллями літературо
знавців, філософів, етнографів, психологів ті інших
гуманітаріїв, внаслідок чого поняття наративу як
особливої епістемологічної форми, що організовує
засоби нашого емпіричного сприйняття, отримало
розширене тлумачення. У філософії історіїці проблеми з
різних боків досліджували А. Данто, Х. Уайт, Й. Рюзен,
Ф. Анкерсміт, Е. Доманська, Г. Іггерс, Г. Келлнер,
Є. Топольські, Л. Хант та ін.
З філософії історії і літературознавства термін
наратив був запозичений філософами постмодернізму,
в працях яких під ним став розумітися спосіб
буття будь–якого тексту в найширшому розумінні.
Структурний аналіз наративу спирається на праці
Р. Барта, К. Бремона, А. Ж. Греймаса, К. Леві–Строса,
М. Лотмана, В. Проппа, П. Рікера. На лінгвістичному
рівні наратив аналізували М. Арутюнова, М. Бахтін,
Е. Бенвеніст, Б. Гаспаров, Є. Падучев, А. Шмельов.
Поняття наративу використовувалось в працях постмо
дерністів Ж. Дерріди, Ф. Джеймісона, Ю. Крістєвої,
Р. Інгардена, І. Кальвіно, Ф. Кермоуда та ін.
В психології застосування наративного підходу
започатковано працями Майкла Уайта. Розповсюдження
наративних методик в освіті поширилось через праці
Дж. Брунера, А. Лінна, К. Оехлманн, П. Рікера та ін.
В Україні застосування наративного методу в освіті
досліджують Н. Чепелєва, М. Лещенко, К. Черемних
(загальні характеристики), Н. Будій (на уроках мови
в молодшій школі), Н. Конончук, Н. Мараховська,
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О. Шашкова (у мовознавстві), Ю. Демяненко, Л. Вахов
ський (наративні методи викладання історії) та ін.
На початку XXI ст. наратив став сприйматися в
якості універсального, самоочевидного і віртуозного
інструменту затвердження й обґрунтування особистих
і суспільних інтересів; засобу, глибоко вписаного в
людські пізнавальні та лінгвістичні структури.
На думку різних дослідників наративу, він постає
рефлективним і аналітичним осмисленням практики,
спогляданням практичного досвіду. Найважливіше в
наративі те, що як засіб організації досвіду суб’єкта
він не є чисто теоретичним. Наратив – це дещо
індивідуальне, що осягається протягом життя, в процесі
набуття власного життєвого досвіду, на тлі суспільного
існування, яке маркує групову ідентифікацію. Це надає
наратив у певної спільності з міфом і робить його
підозрілим для позитивно налаштованих науковців,
тому що головним завданням наратив у виступає не
пошук істини, а пошук смислу. В цьому він теж схожий
з міфом. Але наратив відрізняється від міфу лінійним
розгортанням в часі, тоді як міф існує в циклічному
стані часу. Це можна порівняти з метафорою клубка і
нитки: наратив розгортається з міфу, як нитка з клубка.
В наративі нема й не може бути послідовної логіки.
Політичні, любовні й взагалі будь–які відносини, що
описуються у ньому, не співвідносяться між собою
силогістично, це скоріше ентимема. Вже класики
філософії (Дж. Мілль, Г. Гегель) розуміли, що для
міркувань про життя потрібна логіка праксису, яка не
підкорюється логіці тотожності або несуперечності,
хоча вульгарний марксизм наполягав на необхідності
знищення аргументу у випадку виявлення у ньому
протиріч. Життя плине у протиріччях, компенсується
протиріччями, тому теорія життя повинна репре
зентувати його реальну суперечливість. Ось чому в
наративі неможливо відшукати ні послідовної логіки,
ні граматики; знайти все це можливо в кожному реченні
окремо, але не в дискурсі в цілому.
За Хейденом Уайтом, наратив пов’язує в єдине
ціле багато речень і мікроісторій за допомогою
теорії троп –тропології, яка використовується ним в
якості теорії відхилення, систематичної девіації від
логічних очікувань [6]. Саме це причаровує Уайта в
наративі – непокірність останнього правилам логічної
дедукції, саме це обумовило звертання дослідника до
надбань риторики як матеріалу для теоретизування
імпровізаційного дискурсу. Він вважав риторику
стратегією конфліктного дискурсу, яка затверджує
становлення останнього в людських зіткненнях. Той,
хто надає права на владу, авторитет, той і вирішує, яка
мова і дискурс є правильними. Риторики розуміють,
що значення і смисли завжди виробляються, а істину
не знаходять – її створюють. В постмодернізмі істина
перестала бути «відношенням» і перетворилась на
«судження».Теорія судження має багато спільного з
риторичною концепцією дискурсу. Не існує істини тут
і зараз, відділеної від форми власної репрезентації.
Сучасному лінгвісту відомо, що форма репрезентації є
частиною змісту. Розуміння цієї тези нагадує концепцію
планів Л. Ельмслева, згідно з якою існує план змісту і
план вираження.
Отже, історичний, чи будь–який інший наратив
визначає себе і свою природу десь посередині
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між наукою і фікцією (поезією). На одному рівні
конституюються факти, хроніки; на іншому рівні
з’являється сюжет, який, наче хвиля, зв’язує факти один
з одним. Аналогія такого процесу існує і в природничих
науках, зокрема достатньо відомим є факт, що квантова
хвиля може бути водночас елементарною часткою,
і навпаки – дискретна частка може бути хвилею. В
процесі «осюжетіння» фактичного матеріалу наратори–
оповідачі певним чином аргументують і пояснюють
його, самостійно обираючи власний «жанр». Отже, в
класичну опозицію «істина – хиба» втручається дещо
третє – смисли, які можуть бути істинними чи хибними
в залежності від волі наратора.
Наратив ґрунтується на метафоричній теорії істини.
З часів Декарта метафора розглядалась як вид помилки,
некоректність і логічний абсурд. Проте в некласичний
період Ніцше вже проголошував, що все існуюче є,
безумовно, метафорою. Лінгвістичний і наративний
повороти виправдали метафору в самому глобальному
сенсі, довівши: ніщо не може бути викладено виключно
декларативними реченнями без метафори. Метафора
постала джерелом як помилок, так й істин, звідки
відносини між істиною і помилкою виявились набагато
складнішими, ніж категоричне «або–або». Класичні
дистинкції факту і вимислу більше не підтримувались,
замість них факт і вимисел стали розглядатися як
складові дискурсивного континууму.
Отже, наративний метод ототожнюється з описовим,
оповідальним, і протиставляється пояснювально–
аналітичному науковому методу. Якщо в аналітичному
методі будуються неемоційні безпристрасні класифіка
ційні конструкти, то наратив, відшукуючи не істини,
а смисли, насичує оповідання емоціями. Якщо
наукова аналітика відкриває «вічні» закони та істини,
перевірені часом, то наратив акцентує плинність часу і
важливість його унікальних миттєвостей. Наукова істина
вимагає короткого протокольного речення, прагнучи
позбавитись полісемії; наратив в пошуках смислів
спирається виключно на їх полісемічну розмаїтість.
В об’єктивній науці спостерігач не включений у
досліджувану систему; наратив поміщає спостерігача
всередину оповідання і робить його співтворцем,
співавтором.
Вищеозначені філософські засади наративного
оповідання містять у собі величезний потенціал для
практичного застосування в психолого–терапевтичних,
педагогічних,
літературознавчих,
мистецтвознавчих
та багатьох інших сферах. Основними філософськими
засадами наративного підходу, наскрізними для вико
ристання в психології і педагогіці постають наступні
його характеристики:
– Наратив підкреслює особливості набутого досвіду,
зіставляє епізоди минулого, теперішнього і майбутнього,
внаслідок чого відбувається лінійний в часі процес
осмислення і упорядкування цього досвіду.
– Наративне оповідання вибудовує реальність
навколо прихованих, а не проявлених смислів, розши
рюючи діапазон їх можливих прочитань. Отже наратив
спирається на полісемічність, унікальність повсякден
ного існування, емоційну і поетичну забарвленість
висловлювань.
– Наратив позиціонує людину як головного героя
в її життєвому світі, який складається зі смислів та
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інтерпретацій, де кожний переказ оповіді являє її нове
прочитання у співтворчості з іншими людьми.
– Наратор і слухачі знаходяться всередині єдиної
історії в процесі суб’єкт–суб’єктної (а не суб’єкт–
об’єктної) взаємодії.
Розглянемо втілення цих засад в практиці наративної
терапії–постмодерністському напрямі консультування,
який динамічно розвивається у багатьох країнах,
ґрунтуючись на тезі про те, що життя і стосунки
людей формуються в процесі соціальної взаємодії.
Наративний підхід в психотерапії розповсюдився у
80–х роках XX століття, коли австралієць Майкл Уайт
і новозеландець Девід Епстон опублікували книгу
«Наративні засоби досягнення психотерапевтичних
цілей» [8]. До моменту опублікування М. Уайт років
10 застосовував наративну екстерналізацію, працюючи
з дітячо–батьківськими відносинами в сім’ях, де мав
досить показові успіхи у вирішенні сімейних проблем
через спрямування енергії сім’ї на боротьбу з проблемою,
а не з людиною, у якої проблеми. Цей досвід спонукав
Уайта поширити практику екстерналізації на інші
області своєї роботи. З тих пір він став відомим фахівцем
наративного підходу в різних країнах світу. Цей підхід
ґрунтується на уявленні про те, що ми осмислюємо
і будуємо життя на основі історій, які розповідаємо
один одному і самим собі. Ці історії є полісемічними,
авторськими, унікальними. Вони мають багато планів
існування, які різоматично перетинаються між собою.
М. Уайтрозповів, що прийшов до використання
метафори в роботі з людьми через праці Г. Бейтсона,
Е. Брунера і полеміку з сімейними психотерапевтами.
Гіпотеза Уайта спиралась на тезу, що люди будують
власні життя на основі різних смислів і часто
здійснюють вчинки, які сприяють не вирішенню
проблем, а навпаки їх процвітанню. Уайт почав
об’єктивувати й відділяти «проблему» від «людини»
і з’ясовувати, які вимоги пред’являють проблеми
людям для свого процвітання; як ці вимоги впливають
на взаємовідносини людей і їх життя. Потім Уайт
описав ключову психотехніку наративного підходу –
екстерналізацію, тобто відділення проблеми від людини.
Уайтобрав для власних наративних практик
продукування текстових метафор, що описують чиюсь
проблему, спираючись на тезу про зв’язок людської
поведінки зі смислами, які людина приписує подіям
свого життя. Сама подія може бути вже минулою,
або майбутньою, а надані цій події смисли існують в
теперішньому і пливають на вчинки людини. Текстова
метафора дозволяє розглядати людей як різних читачів
одного й того ж тексту, а розвиток людини – як
переоповідання і втілення нею власної життєвої історії.
Досягнення певної внутрішньої узгодженості в оповіді
про себе (я–наратив), надає життю людини осмисленості
й має терапевтичний ефект.
Людина переживає «проблеми» коли виникає
напруженість між її домінуючою життєвою історією й
тими цінностями і смислами, які вона хотіла б втілити
у власному бутті. Так само як соціальні угрупування
бувають пригнічені домінуючими дискурсами, не маючи
змоги реалізувати бажаний спосіб існування. Проте
живе втілення досвіду людини (спільноти) є набагато
більш розмаїтим, полісемічним, ніж будь–яка часова
послідовність подій, вбудованих в певний сюжет. Тому
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завжди існує можливість іншого переказування історії, з
акцентом на інші події, інші смисли і переживання.
М. Уайт, услід за Е. Гоффманом, назвав події, які
суперечать домінуючій історії, і які людина зазвичай
вважала несуттєвими – «унікальними епізодами»
(uniqueoutcomes). Такі епізоди можуть існувати як в
теперішньому, так і в минулому і майбутньому. Тому
головна задача наративного психолога полягає у
допомозі відшукати і акцентувати унікальні епізоди
і надати їм смисли. Засобом екстерналізації людині
пропонують описати цілі й наміри проблеми, її
можливий майбутній стан; як крізь цю проблему людина
дивиться на себе, на інших, на взаємовідносини з ними.
В процесі такої розповіді складається «карта захвату»
проблемою різних сфер життя людини, щоб потім
відмічати на ній «відвойовані» в унікальних епізодах
території [5].
Для послаблення гнітючого впливу домінуючої
проблемної
історії
використовується
практика
деконструкції (Ж. Дерріда). Наративний практик може
запитати звідки беруться очікування, яким потрібно
відповідати; цілі, яких потрібно досягати; або запитати
що саме є в людині такого, що вона не реалізувала;
внаслідок яких причин не реалізувала. Між знайденими
таким чином унікальними епізодами вибудовуються
причинно–наслідкові і смислові зв’язки, що сприяють
створенню альтернативного життєвого сюжету, більш
переважного. Такий процес в межах наративної
практики отримав назву «переоповідання» (re–authoring).
Альтернативні життєві історії можуть розвиватись
тільки якщо вони підтримані з боку значимих і
сторонніх для людини осіб. Такі особи можуть
відгукуватись на розповідь людини про свою боротьбу
з проблемою, що сприяє «ущільненню» нарації
(thickdescription) альтернативної історії, надаючи їй
більшої реальності. Людина пригадує і переглядає
свої відносини з іншими, обираючи своїх союзників у
боротьбі з проблемою. Цей етап має назву «відновлення
участі» (re–membering).
В наративній практиці використовується як
усне, так і письмове мовлення (листування). Усний
аспект полягає у практиці задавання питань і аналізі
відповідей без нав’язування психотерапевтом власних
смислів та оцінок. Письмовий аспект надає можливість
використовувати психотерапевтичні листи і документи,
що для багатьох людей є більш зручним і ефективним.
Процес «написання» підходить для випадків, коли
потрібно відстежувати зміни, продивлятись і тримати в
увазі більше інформації, виявляючи тим самим більшу
активність у власному житті. Лист з боку проблемної
людини частіше за все виглядає як автобіографічне
оповідання аборозповідь про перемогу над проблемою.
Лист з боку психолога може мати форми листа–
запрошення, листа–відповіді, листа–рекомендації, листа–
передбачення і т. ін. Подібне листування є унікальним,
не має шаблонів і залежить від творчості наративного
психолога, а також потрібно йому для документування
власного досвіду.
Відділяючи проблему від людини, надаючи проблемі
власне метафоричне ім’я, практика екстерналізації при
цьому не відділяє людину від відповідальності за ті
свої вчинки, які продовжують підтримувати проблему.
Навпаки, прийняття відповідальності й виявлення
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активнішої дієздатності (agency) постають одним з
наслідків екстерналізації.
Отже, смисл і завдання наративного оповідання як
метафори тексту в психологічній терапевтичній практиці
полягає у збагаченні життя створенням можливих
досконаліших світів, наповнення його свободою,
духовним польотом, грою уяви і розуму.
Останнім часом наративний підхід все активніше
обговорюється не тільки у психології, а й в галузі
освіти,оскільки розглядається як один із можливих
і затребуваних інноваційних методів викладання і
виховання. Застосування наративного методу містить
потенційні можливості вдало й успішно сприяти
формуванню комунікативної,соціальної, громадянської,
загальнокультурної ключових компетентностей.
На дослідження проблеми наративного навчання
вплинули праці відомого американського педагога
і психолога Джерома Брунера про розвиток
освіти в контексті культури [1]. Розповсюдження
наративнихметодик в освіті характерне головним чином
для зарубіжної практики, де ці питання піднімались
в працях Дж. Брунера, А. Лінна, К. Оехлманн,
П. Рікера та ін. Дослідники акцентують діалоговий
характер освіти, наративність діалогічного мовлення
і слухання про життя, за допомогою чого досягається
ефект самопізнання, повернення до самого себе, до
натхнення і творчого здивування. Ці характеристики
поєднують наративні методи в освіті і в психотерапії.
Проте застосування наративного підходу можливе
не лише в психологічних практиках. Під наративним
навчанням розуміється спосіб взаємодії учителя з
учнями, в якому гармонійно поєднуються вербальні
методи інтерактивного засвоєння знань і застосування
інформаційних джерел (автобіографічних, біографічних,
історичних, літературних тощо). Такий спосіб інтегрує
теоретичні і практичні підходи, репродуктивну й
дослідницьку діяльність [4]. Н. Чепелєва визначила
наратив як замкнену оповідальну структуру, яка надає
життєвим подіям послідовність, завершеність, організує
їх в хронологічному, або іншому, підпорядкованому
певній логіці, порядку [3]. Замкнена лінійна форма
наративу спонукає наратора–оповідача вибудувати
в цьому порядку власні, до цього неупорядковані,
життєві події. Тим самим оповідачу самому стає більш
зрозумілою фабула власного особистісного міфу, яка
визначає внутрішню логіку породжуваного тексту. При
цьому виділяється одна або декілька головних тем,
акцентовані оповідачем. Крім наратора існує слухач,
який виступає активним діалогічним співавтором
[7]. Дослідники підкреслюють, що наративний
текст стає засобом осмислення і упорядкування
особистого досвіду, з його не лише раціональними
концептами, а й зі світом внутрішніх переживань,
індивідуально–авторського ставлення до дійсності. На
думку М. Лещенко,застосування наративної методи
кидає можливість учителю не просто точно, але сухо
як машина передати зміст навчального матеріалу, а
«оживити»його через емоційне забарвлення, зробити
привабливим для учня, на що нездатний комп’ютер [2].
Одним з розвинутих і відомих в Україні різновидів
наративних методик в психології і педагогіці є
казкотерапія, яка особливо успішно застосовується при
психологічній і освітній роботі з дітьми молодшого віку
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й містить невичерпні творчі можливості. Популярним
різновидом наративного методу в навчанні для дітей
старшого віку і дорослих є кейс–метод, який постає
якісно глибоким засобом дослідження, що дозволяє
вивчати предмет повно, всеосяжно, полісемічно.
Наративний метод спирається на такі наскрізні
засади свого можливого функціонування в різних
сферах як: можливість упорядкування і осмислення
особистого досвіду; спирання на полісемічність прихо
ваних смислів, унікальність особистого буття в світі,
емоційну забарвленість. Важливою для формування
комунікативної,соціальної, громадянської, загально
культурної ключових компетентностей в процесі освіти
є потенційна можливість творення власного наративу
за допомогою інших людей–співавторів у процесі
діалогової суб’єкт–суб’єктної взаємодії. В психології і
педагогіці можливості використання наративного методу
містять у собі великий креативний потенціал. Вони
можуть бути дуже різноманітними: психотерапевтична
робота з власним «я»; наративний аналіз історичних,
літературних, мистецтвознавчих текстів і дискурсів;
поширення обріїв застосування казкотерапії, вико
ристання методу кейсів й інше.
Подальшими напрямами дослідження з даної
тематики є поглиблене дослідження інтеграційних засад
взаємодії філософії, психології і педагогіки, пошуки
нових галузей можливого застосування наративної
методології з метою найповнішого використання її
інноваційного потенціалу.
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Philosophical basics of using the narrative method
in psychology and pedagogy
The purpose of this article is to analyze the philosophical foundations of
narrative’s method usage in psychology and pedagogy, considering the fact that
this methodology is widespread in western countries, but is not very well known
in Ukraine. Philosophical sources and characteristics of the narrative are being
determined, as well as the potential of its possible practical applications. The usage of
narrative technique in psychotherapy of Michael White was investigated. The article
outlines certain manifestations of narrative’s method usage in educational techniques,
which could be potentially useful and practically oriented. Among these are: the
possibility of regularizing and understanding of personal experience; emphasis on
polysemy of undermeanings, the uniqueness of personal being, his emotional coloring;
the possibility of retelling the personal narrative by means of others, co–authors, in
the process of dialogical subject–to–subject interaction. Due to the powerful creative
potential of narrative method, it provides various opportunities for formation of
communicative, social, civil, and common cultural core competencies in education.
Keywords: narrative, narrative method, the philosophical foundations of
narrative, narrative psychotherapy, narrative techniques in education.
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Філософський аналіз дослідження
структури особистості в соціальних науках
першої половини ХХ століття
Проведено філософський аналіз дослідження структури особистості
в соціальних науках першої половини ХХ століття. Проаналізовані основні
наукові роботи, які на думку автора, мають відношення до даної проблематики.
В статті пропонується для ознайомлення вклад фрейдизму, а саме теорії
психоаналізу в дослідження структури особистості та інтеграції соціології
та психології. Так же, автор звертається до аналітичної теорії К. Юнга,
представників рольової і поведінкової концепцій особистості, функціоналізму
Р. Мертона й теорії соціальної дії Т. Парсонса. Підкреслюється значення
«особистості» – як підсумок розвитку індивіда, найбільш повне втілення всіх
людських якостей. На при кінці мова йде про рольову теорію особистості.
Актуальність подальшого дослідження залишається вкрай важливою та
тісно пов’язана з міждисциплінарними дослідженнями для подальшої побудови
структури особистості, що стосується різних аспектів людської діяльності
та реалізації соціальних ролей в сучасному суспільстві.
Ключові слова: теорія соціальної дії, соціалізація, суспільство, людина,
статус, роль, особистість, індивід.

В природі людини як цілого все важливо: не
тільки те, що відрізняє її від інших речей, але і те, що
з’єднує її, є для неї спільним. Крім того, саме поняття
специфічності відносно. Якась властивість, узята окремо
і тому здається неспецифічною, але включаючись в
цілісну структуру, стає специфічною. Окремі структурні
рівні особистості як цілого, наприклад, фізичний і
хімічний, теж зазвичай розглядаються як неспецифічні.
Однак людська істота має певну хімію і фізику. Інша
хімія і фізика утворюють не людську істоту. Тільки
вся повнота людської природи, а не окремі «сутності»
можуть дати уявлення про специфіку її буття в
соціальному просторі. Потрібно виходити з того, що
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особистість є саме річ (в логічному сенсі слова), а
не властивість і не відношення. Річ не складається з
властивостей і відносин, а має властивості, проявляє
себе у відносинах. Описавши властивості особистості,
ми ще не охарактеризуємо її структуру, а, значить,
не зможемо і визначити її природу, що представляє
собою сукупність структури і властивостей (функцій).
Структура особистості не зводиться ні до діяльності, ні
до сукупності суспільних відносин, вона значно багатша
і складніша. «Проблема людини» концентрує навколо
себе всі інші філософські питання, оскільки будь–яке
з них припускає у своїй підставі рішення проблеми
людини, її природи, положення в світі й суспільстві.
На початку XX ст. у науковому просторі з’явилося
нове явище – психоаналітична теорія З. Фройда, яка
представлена в низці його робіт. За свою столітню
історію психоаналітична концепція зазнала і розквіт, і
відносний занепад, але досі дуже поширена і вживана
для інтерпретації самого широкого спектра явищ.
Для нашого дослідження найбільш істотні кілька
аспектів, пов’язаних з роллю психоаналітичної теорії
особистості в загальній ситуації, що склалася в науці в
першій половині ХХ ст. Звернемо увагу на «Психологія
несвідомого», а так же на послідовників фрейдизму:
Е. Фромма, К. Хорні, Г. Саллівана.
Як і З. Фрейд, К. Юнг присвятив себе вивченню
динамічних несвідомих потягів та їхнього впливу
на людську поведінку і досвід. До основних понять
вчення К. Юнга відносять поняття про інтроверсії та
екстраверсії, відкриття чотирьох основних психічних
функцій, дослідження колективного несвідомого,
особливий погляд на структуру особистості, а в зв’язку з
цим – створення аналітичної психотерапії. Це все можна
знайти в його праці «Психологічні типи».
Широкої популярності в середині XX століття
набуває праця Т. Парсонса «Про структуру соціальної
дії» [3]. Американський вчений, соціолог синтезував
теоретичні підходи своїх попередників та розробив
загальну теорію дії і, зокрема, соціальної дії як системи,
що само–організовується. В останній, яка задана
набором функціональних проблем будь–якої системи,
він аналітично виокремлює підсистему особистості.
Орієнтації дійової особи (актора) описуються при
цьому за допомогою набору стандартних змінних. Цю
теоретичну мову Т. Парсонс використовував для опису
будь–якої системи.
Так же, дослідження структури особистості ми
можемо віднайти в працях А. Маслоу, Ч. Кулі, Дж. Міда,
Р. Лінтона, Р. Мертона. До аналізу яких ми обов’язково
звернемося в нашій статті.
Окреслити постановку проблеми та провести
філософський аналіз дослідження структури особистості
в соціальних науках першої половини ХХ століття.
Виокремити значення процесу соціалізації, соціального
статусу та рольової теорії особистості в даному питанні.
Психологія розглядає структуру особистості з
точки зору психічних властивостей і якостей людини.
Потрібно виділити в ній спонукальний компонент, що
виражає відношення людини до свого життя і до світу
в цілому а, так же, виконавчий компонент, що становить
умови успішного виконання її діяльності. Далі, я
коротко ознайомлю читача з основними поглядами на
структуру особистості в сучасній психології.
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Згідно З. Фройду [9] особистість складається з трьох
основних систем: ід (є джерелом психічної енергії),
его (що виступає посередником між інстинктивними
запитами організму і умовами середовища), суперего
(здійснює функції морального самоконтролю і
репрезентує традиційні цінності й ідеали суспільства).
Психологія розглядає структуру особистості з точки зору
психічних властивостей і якостей людини.
На думку автора аналітичної теорії К. Юнга [10],
особистість складається з декількох диференційованих
систем. Найбільш важливі з них наступні: его
(свідомий розум, центр свідомості), особисте несвідоме
(індивідуальні переживання, пригнічені і витіснення
зі сфери свідомості) і її комплекси (ядро особистого
несвідомого, організована група почуттів та інстинктів),
колективне несвідоме (ведуча система, яка виступає в
якості сховища прихованих спогадів, успадкованих від
предків) і її архетипи (універсальні розумові форми або
ідеї, що становлять зміст колективного несвідомого),
установки (інтроверсія і екстраверсія), функції
(мислення, почуття, відчуття й інтуїція) тасамість (центр
всієї особистості).
Дещо по–іншому розуміють структуру особистості
послідовники З. Фрейда – Е. Фромм, К. Хорні,
Г. Салліван [1]. У Е. Фромма структуру особистості
визначають екзистенційні потреби (потреби у вста
новленні зв’язків, в подоланні, в коренях, в ідентичності,
в системі поглядів і відданості). Основу особистості,
по К. Хорні, складають невротичні потреби, в тому
числі потреби в любові і довірі, в керівному партнері,
в обмеженнях, у владі, в експлуатації, в суспільному
визнанні, в захопленні собою, в честолюбстві, в само
достатності і незалежності, в бездоганності). У струк
турі особистості Г. Салліван виділяє такі компоненти,
як динамізм (найдрібніші енергетичні одиниці психіки),
персоніфікації (індивідуальні образи самого себе або
інших) і когнітивні процеси (переживання і уявлення).
У гуманістичній психології А. Маслоу [3] струк
тура особистості розглядається в залежності від її
базових потреб. Це – фізіологічні потреби, потреби
в безпеці та захисті, в приналежності і любові, у
визнанні і самоповагу, в самоактуалізації і особистому
самовдосконаленні. Над ними височатьметапотребности
як буттєві цінності (потреби в пізнанні і розумінні,
естетичні потреби).
Соціологічне вивчення структури особистості пов’я
зано, перш за все, з іменами представників рольової і
поведінкової концепцій.
У рольовій концепції особистості (Ч. Кулі, Дж.
Мід, Р. Лінтон) [5] її структура розглядається з точки
зору будови людського «Я». Відповідно до теорії
«дзеркального Я» Ч. Кулі, особистість складається з
трьох елементів:
1) уявлення про те, як нас сприймають інші люди;
2) уявлення про те, як вони реагують на нашу
поведінку;
3) уявлення про те, як ми відповідаємо на сприйняту
нами реакцію інших людей.
Інакше розуміє структуру «Я» творець інтерак
ціонізму в соціології Дж. Мід [5]. Він характеризує
особистість як «Я», що складається з двох частин:
«Я–сам» (реакція особистості на вплив інших людей
і суспільства в цілому) та «Я–мене» (усвідомлення
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людиною себе з точки зору інших значущих для неї
людей). На цій підставі будується образ узагальненого
іншого, завдяки чому особистість виявляється в стані
співвідносити себе і свої вчинки з іншими людьми.
На нашу думку, структура особистості розглядається
в класичній соціології двояким чином: з одного боку, як
фундаментальна основа діяльності людини, обумовлена
станом і розвитком соціальної структури суспільства
в цілому, а з іншого, як соціальна структура у більш
вузькому сенсі.
Комплексний підхід до дослідження структури
особистості передбачає врахування обох підстав її
диференціації – діяльності та соціальних відносин.
Співвідношення між ними можна представити за
допомогою категорій «зміст» і «форма». З точки зору
змісту виділяється психологічна структура особистості,
а з боку її форми – соціальна структура.
Психологічна структура особистості розробляється в
рамках комплексного вивчення на основі послідовного
застосування діяльнісного підходу і принципу єдності
загальних, індивідуальних та окремих якостей. Дана
структура утворюється сукупністю функціонально
пов’язаних один з одним компонентів, які є необхідними
і достатніми для здійснення повноцінної діяльності.
Соціальну структуру особистості слід розглядати
в свою чергу як систему зовнішнього і внутрішнього
співвіднесення особистості з суспільством або
соціальним оточенням. При цьому соціальні статуси
висловлюють об’єктивні позиції особистості в
соціальному світі або просторі, диспозиції – суб’єктивні
позиції або суб’єктивний зріз статусів. Сполучною
ланкою між ними виступають, з одного боку, елементи
зовнішньої активності (потреби, інтереси, цінності),
що зумовлюють статусні позиції, а, з іншого, елементи
внутрішньої активності (ціннісні орієнтації, мотиви і
цілі), що визначають диспозиції особистості. Соціальні
ролі, що опосередковують процеси взаємодії особистості
і суспільства, характеризують динамічний аспект
соціальної структури особистості.
Така структура особистості виступає в двох
відносинах: з одного боку, в об’єктивному плані (як
система статусів і ролей), а, з іншого, в суб’єктивному
плані (як система диспозицій і рольових очікувань).
Можна
сказати,
що
зовнішня
співвіднесеність
особистості виражається в системі соціальних статусів
(як об’єктивного положення людини в суспільстві)
та моделі рольової поведінки (як динамічної сторони
статусів), а її внутрішня співвіднесеність представлена
сукупністю диспозицій і рольових очікувань.
Соціальна структура особистості є загальним
об’єктом соціології і соціальної психології. Лінія поділу
між ними може бути намічена лише дуже приблизно.
Так, в соціології соціальна структура особистості
вивчається переважно з точки зору зовнішнього
співвіднесення людини з соціумом, а в соціальній
психології – з боку її внутрішнього співвіднесення.
В об’єктивному сенсі соціальна структура являє
собою мережу стійких взаємодій особистості з іншими
суб’єктами (індивідами та групами). Такі взаємодії
припускають, по–перше, наявність статусів або позицій,
які займають учасники взаємодій відносно один одного
і всієї системи в цілому, по–друге, відповідні цим
статусам і позиціях нормативні вимоги та очікування, і,
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по–третє, обумовлені статусом і нормативним вимогами
соціально схвалювані зразки поведінки (ролі), що
виконуються акторами.
Визначимо спочатку вихідні поняття «статус»,
«соціальна позиція» та «соціальна роль». Для цього
ми звернемося до рольової теорії (Ч. Кулі, Дж. Мід,
Р. Лінтон) й функціоналізму (Т. Парсонс, Р. Мертон) [5].
Рольова теорія особистості є результатом синтезу
соціології та інших соціальних наук. Теоретичні
передумови цієї теорії заклав Ч. Кулі. Основні ж її
положення сформульовані соціальним психологом Дж.
Мід, а самі поняття «статус» і «роль» вперше введені
в науковий обіг в 30–і роки XX століття соціальним
антропологом Р. Лінтоном.
У інтеракціонізмі Дж. Міда значне місце відводиться
активності особистості, її здатності до сприйняття
іншого. Так, він розробив концепцію «узагальненого
іншого». Дане поняття виражає загальні цінності і
стандарти поведінки, які формують у кожного члена
групи індивідуальний Я–образ. З цієї точки зору
особистість в процесі рольового взаємодії як би встає
на місце інших індивідів і тим самим бачить себе іншою
особистістю.
Якщо Дж. Мід приділяє головну увагу навчання й
освоєння ролей в процесах міжособистісного взаємодії,
то Р. Лінтон описує, перш за все, соціокультурну
природу рольової поведінки і взаємодії людей. Статус
розуміється ним як структурна одиниця, яка визначає
місце індивіда в соціальній структурі та характе
ризується певною сукупністю прав і обов’язків. Роль
визначається як динамічний аспект статусу. Вона пускає
в хід статус особистості.
Т. Парсонс та Р. Мертон розглядають соціальну дію
як систему, що включає безліч акторів, які мають певний
статус і виконують основані загальними нормами
ролі [9]. Так, у Т. Парсонса існує власна соціальна
підсистема людської дії.
Фундаментальною рисою усіх людських суспільств,
Т. Парсонс вважав рольовий плюралізм. Розширення
рольового плюралізму є найважливішою складовою
процесів диференціації, що ведуть до становлення
суспільства сучасного типу. Система соціальних ролей
характеризується ним через прояв почуттів або їх
стримане вираження, припис або досягнення, ракурс
рольових відносин, що встановлюється особистістю
або ситуацією взаємодії, встановлення правил рольової
поведінки.
З цим пов’язана безпосередньо теорія рольових
і статусних наборів Р. Мертона [4]. Вона фіксує ту
обставину, що індивіди, що займають ті чи інші
статуси, знаходяться у взаємодії з іншими партнерами,
що володіють різними очікуваннями через відмінності
своїх позицій в соціальній структурі. Найцікавіше
в теорії рольових наборів – це те, що вона звертає
увагу на відмінність, несумісність і навіть конфлікти
між очікуваннями людей, що займають різні статусні
позиції. Рольовий набір, по Р. Мертону, – це сукупність
рольових відносин особистості, що визначаються
її соціальним статусом. Кілька рольових наборів
особистості, що займають даний статус, складають набір
статусів. Рольовий і статусні набори представляють
різні аспекти або зрізи структурної організації
особистості.
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Для запобігання рольових конфліктів важливу
роль відіграє механізм об’єднання статусів і ролей.
Об’єднання статусів передбачає тимчасову відмову
від будь–якої ролі, а об’єднання ролей – їх більш
ефективне виконання. Механізм об’єднання статусів
стає можливим завдяки існуючому в соціальній групі
поділу сфер діяльності між людьми, які виконують різні
ролі.Наприклад, набори статусів і ролей особистості
в сім’ї та на роботі не перекривають, а доповнюють
один одного. Їх же з’єднання можливо в разі відмови
власника статусу від однієї з ролей.
Дослідження структури особистості ми можемо
віднайти у працях Т. Парсонса. Важливими підсис
темами тут виступають культура, соціум, особистість та
організм. Уявлення про людину передбачає врахування
її природно–біологічних ознак і соціальних якостей.
Все, що пов’язано з будовою людського тіла і його
функціонуванням (обміном речовин, продовженням
роду, принципом самозбереження і боротьбою за
існування), є вираженням природної характеристики
людини. Ці інстинктивні акти, почуття і афекти, вольові
якості і риси характеру, властивості пам’яті і задатки –
все це є вираз її біологічної природи, яка визначається
генетичним матеріалом.
Соціальні ж якості людини, такі як дружба чи
ворожнеча, любов чи ненависть, патріотизм чи космо
політизм і т.д., обумовлюються спільним колективним
існуванням людей. В процесі соціалізації особистість
починає орієнтуватися на бажання, в яких для неї
втілюються цінності батьків, і її органічні потреби
стають культурно організованими потребами, оформ
леними таким чином, що їх задоволення шукається у
напрямах, що дозволяють особистості інтегруватися в
цю систему взаємодії.
Т. Парсонс у своїй роботі [6] пише, що для
зв’язкового опису та аналізу особистості як системи
потрібні категорії й гіпотези, засновані на чотирьох
основних змінних:
1. Основи психології поведінки: мотивація, баланс
між задоволенням і відсутністю задоволення, первинні
потреби і можливі потреби в соціальних відносинах,
пізнання і навчання, так само як і основні механізми
когнітивного та катексично–оцінюючого навчання та
регулювання. Котрі включають дослідження таких
механізмів навчання, як диференціація та узагальнення,
в яких панує когнітивний інтерес, а також підкріплення,
придушення, гальмування, заміщення, ототожнення й
імітація.
2. Процеси розміщення, за допомогою яких зусилля,
спрямовані на задоволення, розподіляються між різними
доступними об’єктами і обставинами, а можливості
задоволення розподіляються між різними потребами.
Ці процеси утримують конфлікт і тривогу у межах,
необхідних для нормальної роботи системи особистості.
При порушенні ж безперешкодного перебігу цих
процесів потрібно включення в дію спеціальних
механізмів захисту і регулювання.
3. Механізми захисту і регулювання, за допомогою
яких різні компоненти диспозицій потреб внутрішньо
інтегровані в систему і спрямовані на об’єкти.
4. Інтеграція потреб особистості, у якійсь мірі
здатну до самоконтролю та цілеспрямованим діям.
Характер, що триває особистості може бути зрозумілий
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тільки у співвіднесенні порівняно незалежних
проміжних рівнів інтеграції у структурі особистості
з механізмами регулювання, що зв’язують ці рівні
один з одним. Органічні підстави структури потреб
особистості продовжують функціонувати протягом
усього життя. Але в силу пластичності людського
організму вони безпосередньо детермінують поведінку
дорослої людини набагато менше, ніж поведінку
багатьох інших біологічних видів. Через навчання і
досвід взаємодії вони інтегруються з символічними
структурами культурних традицій, утворюючи систему
взаємозалежних набутих потреб, багато з яких тісно
переплетені з прихильностями до специфічних об’єктів
та зі специфічними системами рольових очікувань.
«Структура человеческой личности в высшей
степени автономна и социализирована в сравнении
со своим физиологическим основанием. Кроме
того, личность обычно обладает высокой степенью
автономии по отношению к социальной ситуации в
любой конкретный момент в том смысле, что изменения
социальной ситуации не вызывают полностью
соответствующих изменений в системах личностей» [7,
с. 192].
Процес засвоєння індивідом соціальних ролей, що
здійснюється в ході соціалізації особистості, включає в
себе три основні компоненти:
–перший з них полягає в інтерналізації індивідом
мотивацій, що конкретизуються у вигляді прийнятних
для даного суспільства і даної сукупності ролей в цьому
суспільстві орієнтирів поведінки;
– другим компонентом цього процесу є надання
суспільством індивіду сприятливих для нього умов
діяльності відповідно до продиктованих йому ролей;
– й третім, нарешті, оскільки індивід взаємодіє з
іншими людьми в системі колективів, основною умовою
їх солідарності є дотримання виконання індивідами
належних рівнів лояльності по відношенню до колек
тивних інтересів і потреб.
«На всех стадиях процесса социализации, с социо
логического стороны взаимопроникновения описывается
с помощью сущностного понятия роли» [6, с. 472].
Роль як одиницю соціальної системи ми будемо
розуміти, як систему взаємодії множинності осіб,
аналізованої в рамках системи координат теорії дії.
Безумовно, соціальна система складається з взаємин
індивідуальних акторів. Тому взаємини представляють
собою такі сукупності діючих сторін, оформлених
у вигляді відносин, в яких вони орієнтовані один на
одного, враховують один одного. Для аналітичних цілей,
як правило, найбільш важливою одиницею соціальної
структури є не конкретна особа, а її роль.
«Роль – это такой организованный сектор ориен
тации актора, который конституирует и определяет его
участие в процессе взаимодействия. Она включает набор
взаимно соотнесенных ожиданий, касающихся действий
как самого актора, так и тех, с кем он взаимодействует.
И актор и те, с кем он взаимодействует, имеют такие
ожидания» [6, с. 194].
Підкреслюючи, що саме ролі, а не особистості є
одиницями соціальної структури, ми можемо зрозуміти
необхідність деякого елемента люфту у відносинах між
структурою особистості і виконанням ролі. Рольові
ситуації можуть приймати для актора будь–які значення,
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які можливі для ситуацій загалом. Їх значення, що
роблять вплив на мотивацію поведінки, будуть різні
для різних особистостей. Але оскільки впорядкованість
реакцій особистості суттєва для підтримки стабільності
певного сектора соціальної системи, існують деякі
механізми контролю для утримання потенційного
різноманіття реакцій актора в більш вузьких межах, ніж
ті, які визначаються простим поєднанням ситуації та
особистості актора без уточнення рольових очікувань.
«Важной характеристикой большинства социальных
ролей является то, что действия, необходимые для их
выполнения, не предписываются во всех подробностях,
а
допустимым
считается
некоторый
диапазон
вариабельности. Отклонение в известных пределах не
влечет санкций» [6, с. 196].
Цей діапазон свободи дозволяє акторам з різними
типами особистостей в цілому відповідати очікуванням,
пов’язаним з ролями, без надмірних напружень.
Треба також зауважити, що рольові очікування
дійсно здійснюють вплив на індивідуального актора,
який цілком може породжувати напругу, що мають
значний вплив на різні типи особистостей. Цей
вплив здійснюється в таких діях, які в свою чергу
викликають множину соціальних наслідків і часто
призводять до розвитку нових механізмів соціального
контролю, або породжують тенденцію до змін, або і
те, і інше. При посередництві описаних механізмів
особистість і рольова структура утворюють надзвичайно
взаємозалежні системи.
В центрі уваги нашого аналізу знаходиться
зв’язок між нормативними системами, у той час як
ролі є компонентами більш віддаленими за напрямом
особистісним системам, а цінності та нормиє
компонентами, більш віддаленими в бік культурних
систем. Соціальна роль означає тут не просто як
сектор конкретної системи дій даного індивіда, але
як саме такий сектор в тій мірі, в якій він одночасно
і підпорядкований певній сукупності нормативних
очікувань на рівні соціальної системи, і пов’язаний з
сукупністю відносин з іншими виконавцями такого типу,
що разом вони складають колектив.
Уявлення про людину як особистість передбачає
врахування її психологічних та соціальних якостей.
Людина залежна від соціальних відносин, в процесі
яких формуються її соціальні якості під впливом
спільного колективного існування. Через процес
соціалізації відбувається отримання соціального статусу,
який характеризує місце (положення) особистості в
системі соціальних відносин (групах, організаціях)
відповідно до її рангу або конкретними правами чи
обов’язками. Особистість починає орієнтуватися на
бажання, в яких для неї втілюються цінності батьків,
колективу, групи і т.д., її органічні потреби стають
культурно організованими потребами, оформленими
таким чином, що їх задоволення шукається у напрямах,
що дозволяють особистості інтегруватися в цю систему
взаємодії. Тут же, і реалізуються соціальні ролі
індивідів.
Соціальна роль висловлює динамічну сторону
статусу або нормативно схвалений спосіб поведінки
особистості. Соціальна роль визначена нормативним
очікуваннями членів групи, до якої належить
особистість, та формується в соціальних традиціях
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таких груп. Соціальні ролі включають в себе, з одного
боку, нормативні вимоги (приписи, побажання), а, з
іншого, нормативні очікування учасників взаємодії.
Соціальний статус реалізується, як правило, в
системі соціальних ролей – рольовому наборі. Кожна
людина має безліч соціальних статусів, один з яких
може вважатися головним, визначальним образ і стиль
життя особистості, інші – другорядними. Залежно
від життєвої ситуації носія статуси поділяються на
приписувані, задані зовнішніми, неконтрольованими
особистістю обставинами (походженням, расою), і що
досягаються, є результатом її вільного вибору і власних
зусиль.
Напевно, повна характеристика особистості визна
чається її статусно–рольовим набором. Її елементи не
завжди гармонійно поєднуються один з одним, а іноді і
зовсім призводять до внутрішнього рольового конфлікту.
Для запобігання рольової напруги і подолання
конфліктів учасники взаємодії використовують кілька
процедур: раціоналізація, поділ та регулювання ролей.
Таким чином, комплексний аналіз структури
особистості передбачає з самого початку виявлення її
зовнішніх зв’язків з соціальним оточенням (статуси
і ролі) та диспозиціями, тим самим долається межа
між класичною соціологією та психологією для більш
глибоко міждисциплінарного та філософського аналізу.
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Philosophical analysis of the structure of personality research
in the social sciences of the first half of the twentieth century
The article is devoted to analysis of the philosophical study of the structure of
personality in social sciences first half of the twentieth century. The basic scientific
work, which the author believes to be relevant to this issue.In the article the Freudian
contribution for review, namely the theory of psychoanalysis to the study of personality
structure and integration of sociology and psychology. As well, the author refers to
the analytic theory by Carl Gustav Jung, representatives and the role of behavioral
concepts of identity, Robert Merton functionalism and theory of social action by
Talcott Parsons. Emphasized the importance of «individual» – as a result of the
individual, the most complete realization of all human qualities. At the end when it
comes to the role of personality theory. The urgency of further research is extremely
important and closely related to interdisciplinary research for the further structuring
of the individual concerning various aspects of human activity and implementation of
social roles in modern society.
Keywords: theory of social action, socialization, society, status, man role,
personality, individual.
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Специфіка врегулювання етичних норм
адвокатської практики у сучасній Британії
Робота присвячена дослідженню специфіки врегулювання етичних
норм адвокатської практики в сучасній Британії, а саме концептуалізації
принципів, норм та підходів до осмислення сфери етичного в межах правничих
наук. Також значну частину роботи присвячено суміжній проблематиці
формування юриста як кваліфікованого професіонала й моральної особистості
водночас. Репрезентовано підходи сучасних британських вчених, які експлікують
ставлення до етики юриста або як до «кодексу поведінки», або ж як до
професійного стилю життя. Проаналізовано положення основних статутів,
що стосуються адвокатської етики в Британії, починаючи з 1990 року,
а також інтерпретації цих документів у практиці наявних нормативно–
регулюючих органів.
Ключові слова: адвокатська етика, моралісність, право, норма, кодекс,
суспільство.

Ця робота є продовженням дисертаційного дослід
ження, яке має на меті здійснити розвідку формування
етичного кодексу адвоката в країнах Європи задля
осмислення подібних засад юридичної діяльності на
теренах України. Так, попередня стаття автора була
присвячена дослідженню концептуалізації етичних
засад адвокатської практики в Британії Нового часу,
тому ця робота логічно продовжує її в хронологічному
розгортанні
даного
питання,
стосуючись
вже
сучасного стану законодавчого врегулювання етичної
проблематики адвокатури в Англії. Дослідження
сучасного стану правового регулювання у Великій
Британії є надзвичайно доцільним, оскільки адвокатура
саме цієї країни займає, на думку деяких дослідників,
найбільш принципові позиції у правовому захисті
громадян, організацій та інтересів суспільства [див.
докладніше: 1, с. 66]. Такі дослідження можуть сприяти
підготовці нової правової бази, оскільки в умовах
демократичної держави, до статусу якої прагне Україна,
необхідно, використовуючи власний досвід та досвід
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інших держав, усунути прогалини в законодавстві,
щоб сформувати надійний механізм захисту діяльності
адвоката в межах етичних засад і норм.
Відмітною рисою інституту адвокатури у Британії
є поділ між баррістерами (barristers) та соліситорами
(solicitors). Історично склалося так, що баррістер
займався захистом чи представництвом клієнтів у
судах, зосереджуючи більшу частину своєї роботи на
консультаціях у складних або специфічних випадках.
Соліситор був фактично офісним працівником, до
обов’язків якого входило налагоджувати контакти
з клієнтами безпосередньо і з будь–яких питань,
супроводжуючи це бюрократичною паперовою роботою
та оформленням усієї документації. Варто відзначити,
що починаючи з 1991 року, для соліситорів стало
можливим набуття додаткової кваліфікації, що дає їм
змогу виступати в якості адвокатів навіть у вищих
судових інстанціях. З іншого боку, баррістери тепер
можуть мати справу безпосередньо з клієнтами, не
потребуючи посередника та оформлюючи більшу
частину паперової роботи самостійно. Тим не менш,
навіть зараз баррістери перебувають в умовах досить
напруженої залежності від соліситорів, що намагається
подолати британська правова система, вводячи
відповідні постанови для остаточного злиття цих двох
юридичних професій. Оскільки спілки адвокатів до
цього часу мають поділ за цією традицією, можна
приблизно підрахувати загальну кількість членів у
цих двох адвокатських «верствах»: в середньому
нараховують приблизно 87 тисяч соліситорів та
заледве 8 тисяч баррістерів, що показує досить значний
розрив між цими двома групами навіть за кількісною
характеристикою. Окрім того, етичні правила діяльності
соліситорів досі є більш законодавчо оформленими: для
них існує окрема професійна організація – «Юридична
спільнота Англії та Уельсу», яка власне й займається
виданням правил професійної поведінки, таких як
«Правила роботи соліситорів 1990 р. зі змінами
та доповненнями від 1 червня 1994 р.», «Кодекс
адвокатури» та ін. Варто відзначити, що ці правила
однаково розповсюджуються як на адвокатів, що мають
приватну практику, так і на юридичні фірми. Крім того,
існує прийнятий Парламентом «Закон про соліситорів»
1974 року, який також прописує певні норми етичної
поведінки юриста. Проте, є два основні документи
для врегулювання діяльності адвокатів у Британії,
в тому числі у сфері етики: раніше таким базовим
документом був «The Solicitors’ Code of Practice»,
проте наразі більшість орієнтується на «The Office for
the Supervision of Solicitors». Специфіка Коду в тому,
що до останнього часу там була досить поверхово
прописана регламентація взаємин адвокатів між собою
та майже не репрезентований аспект відповідальності
адвоката перед клієнтами та суспільством в цілому,
не кажучи вже про приділення уваги специфічним
етичним потребам клієнта чи загалом суспільства.
Чинна сьома редакція за 1996 рік збільшилась на 150
сторінок порівняно з попередньою, в тому числі й за
рахунок того, що в ній було окреслено певні підступи
до встановлення правил щодо мінімальної вимоги
компетентності адвоката в справі представництва
інтересів своїх клієнтів. Проте громадськість така
поступовість у лібералізації Кодексу не влаштовує, –
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активні громадські діячі продовжують піднімати
питання про адекватність та професійність обробки
скарг від громадян адвокатами, а також про занадто
високу вартість роботи соліситорів, яка мало стосується
власне професійної юридичної діяльності і фактично
не торкається безпосередньо сутності більшості справ.
Також у 1990 році був введений «The Courts and Legal
Services Act», який полегшує юридичний супровід для
фінансових установ (прийняття подібного законодавства
пов’язано з дерегуляцією британських інституцій та
закладів). Завдяки цьому Акту стало можливим надання
послуг з оформлення документації не соліситорами, що
звісно ж дуже вплинуло на самих соліситорів: не лише
тим, що «урізало» сферу їх професійної діяльності, але
також і тим, що це ввело нові правила регулювання
поведінки стосовно своїх колег не–соліситерів при
співпраці з ними. Окрім того, цей Акт відіграв важливу
роль не лише у законодавчому врегулюванні етичних
норм адвокатів, але й у створенні цілого нормативно–
регулюючого органу «the Lord Chancellor’s Advisory
Committee on Legal Education and Conduct» (в Британії
прийнято вживати абревіатуру ACLEC, якою автор
й надалі користуватиметься у цій роботі). В його
функції входить контролювання внесення змін та
поправок до наявних правил поведінки та етичних
норм адвокатури Британії. Як зрозуміло з самої назви
цієї інстанції, Лорд–Канцлер – після проведення
певного професійного розслідування та консультацій –
призначає для роботи у цьому комітеті членів терміном
на пять років, серед яких: голова комітету – суддя з
Верховного чи Апеляційного суду, один суддя, два
практикуючі барріситери, два практикуючі соліситори,
два професори–викладачі юриспруденції, а також
девять осіб, які не входять до жодного з цих юридичних
«прошарків» і є незалежними та незаангажованими
спостерігачами.
В якості головного принципу власного Статуту
ACLEC визначає наступне: «Питання, чи повинно
людині бути надане право надавати консультації, чи
виступати на судовому процесі, чи загалом брати участь
в будь–якому судовому засіданні або розгляді справи,
повинно вирішуватись лише з огляду на наступне»:
(а) чи має ця людина належну кваліфікацію
відповідно до вимог щодо освіти та підготовки кадрів,
яка дозволить їй брати участь в суді чи судовому
розгляді;
(b) чи є ця людина членом професійної або
іншої спільноти, яка (1) має правила поведінки
(задокументовані), що регулюють поведінку її членів;
(2) має ефективний механізм для забезпечення
дотримання правил поведінки; (3), намагається дійсно
на практиці забезпечити їх дотримання;
(с) чи належить ця людина до структури, яка надає
юридичні послуги, регламентуючи власну діяльність і
поводження з клієнтами жорсткими етичними нормами,
виконання яких є обов’язковою вимогою для всіх членів
структури без виключення, і гарантує можливість
відмови адвоката від справи в разі: (1) якщо характер
справи є осудним для нього з моральної точки зору або
може стати таким з погляду суспільних норм; (3) якщо
поведінка, думки або вірування потенційного клієнта є
неприйнятними для нього або суспільства в цілому; (3)
на будь–якій підставі, якщо це пов’язано з джерелом
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фінансування, яким користується клієнт, і якщо це може
створити конфлікт інтересів;
(d) чи засвоїла ця людина правила поведінки щодо
суду або судового розгляду належним чином з метою
етичного й ефективного здійснення правосуддя [див.
докладніше: 11, р. 17–18].
Хоча ці правила є загальновизнаними й загально
прийнятними нормами, Комітет, тим не менш, має лише
нормативно–консультативну сферу впливу. Для того,
щоб ці правила мали дійсно регулятивний характер, в
Британії діє «The Solicitors’ Disciplinary Tribunal» (SDT),
який діє з 1974 року та складається із соліситорів, що
провадять кваліфіковану практику не менш як десять
років і мають вчений ступінь. Трибунал розглядає
скарги, які стосуються порушення професійних правил
поведінки і неетичної поведінки юристом загалом. Якщо
комісія Трибуналу визнає скаргу правочинною, тоді вона
присуджує порушника до одного з трьох видів покарань:
(1) штраф до 5 тис. £;
(2) відсторонення від юридичною практики на
певний термін;
(3) повна заборона займатись юридичною практикою
та надавати консультації з юридичних питань.
Якщо ж порушення адвокатом етичних норм має
дуже незначний характер, то покарання має більш
нормативну функцію: йому лише виноситься «догана»,
яка, хоча і не забороняє його діяльність, тим не менш,
може посприяти «відтоку клієнтів» з його фірми. Таких
«доган» є кілька видів:
(1) щодо поведінки порушника може бути вислов
лене невдоволення комісією, яке, проте, залишиться
лише в межах цього вузького кола;
(2) адвокат може отримати догану від комісії,
яка має публічний характер, проте не є жорсткою за
формулюванням;
(3) адвокат може отримати догану від комісії, яка має
публічний характер і є жорсткою за формулюванням;
(4) адвокат може отримати догану від голови комісії,
яка матиме публічний характер, буде жорсткою за
формулюванням і нанесе великий збиток професійній
славі юриста, оскільки буде рівноцінною громадському
протесту щодо діяльності адвоката, опублікованому у
«the Law Society’s Gazette».
Також одним із повноважень Трибуналу є
відновлення професійного статусу соліситорів, які були
відсторонені з огляду на порушення ними етичних
професійних норм. Для цього SDT скликає комісію,
яка вирішує, чи може колишній соліситор довести, що
він є достатньо моральною людиною і кваліфікованим
свідомим фахівцем для того, щоб бути відновленим у
сфері юридичної практики.
Тут хотілось би трохи відійти від простої
дескрипції наявних у Британії правил врегулювання
етичних норм та спинитись на наступному: якщо
ми вдумаємось у вищесказане, то усвідомимо,
що поняття «кваліфікований свідомий фахівець»
визначити набагато простіше, аніж поняття «достатньо
моральна людина». Власне це підштовхує нас до ще
більш загального питання: з яких позицій англійські
дослідники та практики підходять до розгляду питань
юридичної етики? Що це для них – такі самі норми й
правила, як ті, що зазначені в кодексі, ще один «кодекс
поведінки» чи все ж таки це стосується більш високих
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щаблів моралі, які визначають «стиль життя» юриста
як людини загалом? Перший підхід репрезентує
Джером Карлін у своїй праці «Lawyers On Their
Own» [див. 4]. Спираючись на ранні (саме правові,
а не філософські) праці з етики, він відстоює підхід,
що мораль – це лише ще один засіб впливу вищого
класу на нижчий, а більш конкретніше: у стосунках
між адвокатами – це можливість побудувати власну
кар’єру на етичному «провалі» свого колеги. Таке
досить грубе порівняння акумулює в собі важливу тезу
цієї позиції: етичні норми регламентують поведінку
між юристами, – між соліситером і соліситером,
між соліситером та баррістером, між баррістером і
баррістером, між адвокатом і суддею, але аж ніяк не
між адвокатом і клієнтом. За таких умов юридична
етика дійсно зводиться до «кодексу поведінки»,
оскільки вона не враховує цілей, намірів та самих
підвалин юридичної професії, які апелюють якраз до
досягнення справедливості не просто як абстрактного
поняття, а як до факту, що має стосунок до конкретного
суб’єкта – тобто клієнта. Ще одним «підводним
каменем» подібного підходу є те, що він є каталізатором
конкуренції між юристами. Звісно, здорова конкуренція
є позитивним явищем, проте не варто забувати про ті
наслідки, до яких вона може призвести, набуваючи своїх
викривлених форм: викорінення альтруїзму, зниження
якості роботи через надмірну орієнтацію на результат
за будь–яку ціну, нехтування ґрунтовними розвідками,
а як наслідок – зниження наукової планки всередині
професії. Якщо сприймати юридичну практику лише
як один із «товарів» на ринку праці, то такий підхід
може цілком задовольнити бізнес–стратегію розбудови
юридичної компанії. Проте, якщо дивитись на
юридичну практику ще й як на відстоювання певних
загальнозначущих ідеалів та цінностей в залі суду,
вищеописаний підхід не можна назвати релевантним.
Тим більше, якщо етика юриста – це лише черговий
кодекс, то як і в будь–якому кодексі кмітливий юрист міг
би знайти «шпаринки» в законі, через які його можна
обійти. Та чи можна знайти «шпаринки» в моральному
законі? Чи є взагалі така постановка питання моральною
сама по собі?
Інший британський дослідник А. Патерсон [8, р.
137–168] репрезентує підхід до адвокатської етики
також з досить прагматичної точки зору, тим не менш,
більш виваженої, на нашу думку. Він розглядає всі
аспекти адвокатської діяльності як дещо ризоматичну
систему (де кожен член цієї системи є важливим і
необхідним), фундуючи адвокатську професію на трьох
китах: саморегулювання, етика та якість обслуговування.
На його думку, запит в британському суспільстві
на адекватний рівень в усіх цих трьох сферах
юриспунденції рано чи пізно буде вдоволений, що
дозволить поєднати вигоди для бізнесу та дотримання
вищих ідеалів та норм.
Х. Соммерлед, натомість, відстоює необхідність
впровадження більш суворих етичних норм для
управлінської ради фірм, адже, на його думку, саме
провідні юристи фірми задають молодшим партнерам
стиль ведення справ та рівень дозволеної агресивності
під час їх проведення [9, p. 159–185].
Як можна побачити з описаних вище підходів,
серед юристів Британії панує позитивістський підхід до
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розуміння природи права, що й зумовлює прагматистські
тенденції в тлумаченні сфери адвокатської етики – як
на рівні адміністрування та нормування всередині
професії, так і на рівні теоретичного осмислення, чому
були присвячені перша і друга частини цієї статті
відповідно. Оскільки на початку статті йшлось про
імплементацію західного досвіду в українські реалії,
хотілось би насамкінець відмітити один важливий
момент: озвучені вище концепції права у Британії є
дійсно панівними, проте існує вагома опозиція, яка не
лише критикує та наводить альтернативні аргументи
для відстоювання вищих цінностей та особливого
статусу моральних законів, але й робить адекватну
дескрипцію дійсності, намагаючись змінити її власною
юридичною практикою. Так, Д. Ніколсон у своїй статті
прямо говорить, що ми можемо спостерігати в сучасній
юридичній практиці Британії зниження змагальності
в судовій залі напротивагу підвищенню конкуренції
на ринку, що призводить до тотальної комерціалізації,
спеціалізації та бюрократизації на всіх рівнях інституту
адвокатури [6, р. 625]. Про те ж саме говорять його
колеги З. Бауман та Дж. Уебб, які акцентують увагу на
тому, що моральна відповідальність – це «лакмусовий
папірець» усієї юридичної фірми: за її наявності старші
партнери можуть бути сприйняті своїми конкурентами
як «ретрогради», а за її відсутності – пошириться
тотальне нехтування нормами та правилами в нижчих
щаблях фірми. Оскільки, на думку цих дослідників,
найчастіше можна спостерігати останній варіант, вони
з сумом констатують, що практикуючі юристи мають
дуже занижену планку моралі у порівнянні з молодими
випускниками юридичних факультетів, і з кожним
роком ця ситуація погіршується [3, p. 19–20; 7, р. 271].
А. Френсіс, інший англійський дослідник, також із
сумом констатує, що серед юристів панує орієнтація
на фінансовий результат, а серед пріоритетів –
вдосконалення технічних навичок, але аж ніяк не
моральних [див. докладніше: 5].
Ця ж група дослідників рекомендує робити
певні кроки в напрямку виходу з подібної ситуації
неактуальності етичних кодів, які могли б бути
корисними і в нашому суспільстві:
(1) по–перше, це акцент не на глобальному, а на
локальному врегулюванні дотримання моральних норм,
оскільки професія юристів є дуже спеціалізованою
і фактично кожен адвокат стикається з моральними
дилемами, вирішення яких не буде універсальним для
усієї сфери юриспунденції, але матиме велику вагу
і широку практику застосування в межах конкретної
галузі права;
(2) подібну методику потрібно провадити ще
зі студентських лав, надаючи неофітам спочатку
загальний контекст етичного виміру права, а вже потім
наводити конкретні випадки моральних дилем у різних
галузях права та варіанти їх вирішення і наслідків;
на думку дослідників, це може значно вплинути на
обрання студентом власної спеціалізації як майбутнього
юриста;
(3)
також
потрібно
проводити
повсякчасні
тренінги з етичної проблематики для нагадування
практикуючим юристам про те, що з одного боку –
вирішення етичних проблем не є чисто механічною
дією і потребує певної рефлексії та усвідомлення
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самого факту морального вчинку та його наслідків, а з
іншого – необхідно слідувати цим моральним нормам
за будь–якого зовнішнього тиску обставин та суспільної
думки.
Подібна практика може зменшити необхідність
у детальних нормативних кодексах з етики на тисячі
сторінок, адже наразі імплементація подібних кодексів
або відбиває повністю бажання практикуючого юриста
його навіть прочитати (з огляду на неймовірний об’єм
та сухість викладу), або ж перетворює юриста на
«робота», який не мислить самостійно, і в нестандартній
ситуації моральної дилеми чи конфлікту інтересів
виявиться безпорадним, оскільки не зможе знайти
вихід самостійно. Подібні прогалини в сфері юридичної
етики ведуть до значних етичних викривлень, що
усвідомлюють і українські дослідники, жартуючи з
цього приводу наступним чином: «При буквальному
сприйнятті усіх вищенаведених норм можна дійти
такого висновку: порушувати адвокатську таємницю
не можна в принципі, але якщо дуже потрібно, то
можна і порушити…» [див.: 2]. Таким чином, значна
частина британських дослідників схиляється до
того, що формування «моральності» як складової
юридичної професії методами нескінченних правил
та дисциплінарних санкцій, є мало дієвим. Натомість
варто робити акцент на моральному розвитку
особистості юриста, на прививанні навички критичного
та самостійного мислення ще в період студентства,
тоді матимемо більше шансів, що до юридичної
практики будуть долучатися вже зрілі і моральні
особистості.
Список використаних джерел
1. Бринцев В. Д. Поєднання одноособової і колегіальної
форм правосуддя в кримінальному процесі / В. Д. Бринцев //
Право України. – 1995. – №7. – С.23–25. // Bryncev V. D.
Pojednannja odnoosobovoi’ i kolegial’noi’ form pravosuddja v
kryminal’nomu procesi / V. D. Bryncev // Pravo Ukrai’ny. – 1995. –
№7. – S.23–25.
2. Теорія і практика дотримання гарантій адвокатської
діяльності // Teorija i praktyka dotrymannja garantij advokats’koi’
dijal’nosti // Euroinfo.tv 2010 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://euroinfo.tv/?p=12035
3. Bauman Z. Postmodern Ethics / Zygmunt Bauman. – Oxford:
Wiley–Blackwell, 1993. – 262 p.
4. Carlin J. Lawyers On Their Own / Jerome Carlin. –
Republished: Austin & Winfield Inc, Maryland, 1994. – 458 р.
5. Francis A. The Business Context: Legal Ethics, the
Marketplace and the Fragmentation of Legal Professionalism /
A. Francis // International Journal of the Legal Profession
(forthcoming), Vol.12, 2005. – Р.495–508.
6. Nicolson D. Making lawyers moral? Ethical codes and moral
character / Donald Nicolson // Legal Studies, vol.25, no.4, November
2005. – Р.601–626.
7. Nicolson D., Webb J. Professional Legal Ethics: Critical
Interrogations / D. Nicolson and J. Webb. – Oxford: Oxford University
Press, 1999. – vii, 172 р.
8. Paterson A. Professionalism And The Legal Services Market /
Alan Paterson // International Journal Of The Legal Profession, Vol.3
No.1 and 2, 1996. – Р.137–168.
9. Sommerlad H. Managerialism And The Legal profession /
Hilary Sommerlad // International Journal Of The Legal profession,
vol.2, no.2/3, 1995. – Р.159–185.
10. Sherr A., Webley L. Legal Ethics in England and Wales /
Avrom Sherr and Lisa Webley // Institute of Advanced Legal
Studies. – International journal of the Legal Profession, Vol.4,
Nos. 1997. – Р.109–229.
11. The Lord Chancellor’s Advisory Committee on Legal
Education and Conduct. First Report On Legal Education And
Training. – April 1996. – Р.17–18.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115

Tkachenko K. O., post–graduate student, Taras Shevchenko National
University of Kyiv (Ukraine, Kyiv), ms.katerina@ukr.net
Settlement specifics of legal practice ethical standards
in modern Britain
The work explores the settlement of legal practice ethical standards in modern
Britain, namely the conceptualization of the principles, norms and approaches to
understanding the ethical spheres within the framework of legal sciences. The most
part of the work is devoted to the related issues of a lawyer as a skilled professional and
moral person at the same time. There has been analyzed the provisions of key statutes
relating to professional ethics in Britain, since 1990, as well as the interpretation of
these documents in practice, the existing regulatory bodies.
Keywords: legal ethics, moral, law, norm, code, society.

***
УДК 141.7

Бойко М. П.,
кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії та права,
Дніпровський державний технічний університет
(Україна, Дніпро), gileya.org.ua@gmail.com

Культурологічно–філософська дилема
формування громадянського суспільства
в Україні в ідеях Кирило–Мефодіївського
товариства
Проблема, яку досліджує автор, полягає у вияві науково–методологічних
критеріїв, які зазначають принципи та тенденцію складання ознак суспільно–
політичних та культурних форм громадянського суспільства в Україні. Це
питання визначає принципи ствердження державно–політичних пріоритетів
та місце, яке має займати Україна в міжнародному світі. Теоретичною базою
у вивченні такого комплексу наукових підходів стали праці філософів, істориків,
політологів, культурологів, це визначило філософсько–категоріальний
принцип, який конкретизує напрямок теми з духовно–культурного боку. Було
зазначено, що члени Кирило–Мефодіївського товариства своїми теоретичними
напрацюваннями, стосовно визрівання українського менталітету, заклали
принцип визрівання громадянської свідомості та політичного мислення
українського народу. Вони стверджували, що форми співжиття українців
мали риси народності, здорового та раціонального мислення, особистої
громадянської гідності та любов до своєї землі.
Ключові слова: нація, менталітет, громадянська держава, національна
ідеологія.

Постанова проблеми у загальному сенсі полягає у
вияві характерних ознак, які передбачають розширення
теми дослідження стосовно проблеми становлення
громадянського суспільства в Україні. Предметом
дослідження стали не тільки результати, які були задіяні
з допомогою філософського методу, але й продукти
філософської думки, які зазначили тему та актуальність
даної розробки.
В аналізі досліджень та публікацій автор спирався
на першоджерела, що дійшли до наших часів та
були опубліковані у наступних виданнях: «Кирило–
Мефодіївське товариство» у 3–х томах (Київ,
1990); М. І. Костомаров «Закон Божий: Книга буття
українського народу» (Київ, 1991); Н. И. Костомаров;
«Исторические произведения, Автобиография» (Київ,
1989); Т. Г. Шевченко «Автобиография» (Київ, 1988);
М. І. Костомаров «Дві руські народності» (Київ, 1861);
М. І. Костомаров «Спогади про Тараса Шевченка» (Київ,
1982); П. О. Куліш «Історичне оповідання» та «Хутірська
поезія» // Спогади про Тараса Шевченка (Київ, 1982)
та інші твори. До першоджерел, які були використані
у написанні дисертації, можна віднести листи
М. І. Костомарова, П. О. Куліша, В. М. Білозерського,
Т. Г. Шевченка, М. І. Гулака, Г. Л. Андрузького, які
дають змогу краще усвідомити проблему формування їх
філософії та політичної діяльності.
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Стан дослідження проблеми зазначений у творах
багатьох дослідників, які зробили внесок, стосовно
розвитку нових культурних здобутків, на основі яких
формується національний менталітет та культура.
Об’єктом та предметом дослідження виступає
культурологічно–філософська проблематика формування
громадянського суспільства в Україні.
Методологічною основою вивчення філософських,
юридичних політичних, історичних принципових ідейно–
теоретичних положень цієї тематики стали праці
сучасних дослідників вітчизняної філософії та культури,
які формували наукові категорії та методики історико–
філософського та юридичного аналізу, які були роз
роблені: А. К. Бичко, І. В. Бичком, В. С. Горським,
С. М. Грабовським, Г. Ю. Грабовичем, О. С. Забужко,
М. І. Луком, А. М. Почапським, М. М. Розумним,
М. Ю. Русіним, І. В. Огородніком, Ф. А. Ястребовим.
Філософське пізнання унікальне за своїм змістом
та спирається на базові дослідження фундаментальних
наук, які осмислюють усі точки зору в єдиній цілісності,
в їх значимості та в практичному використанні.
Історія філософії концентрує всесвітній досвід не
тільки результатів окремих досліджень, але й сам
процес отримання знань з допомогою специфічних
наукових методів. Окрема точка зору в осмисленні
проблем реальності лежить не тільки у визначенні
минулого, вона також направлена на вияв типів
людського мислення на вияв характеру в постановці
актуальних питань, які цікавлять філософів. Такою
проблемою філософських досліджень була національна
самосвідомість, яка стала специфічною ідеологією
і сферою духовних інтересів, особливо на той час,
коли почала формуватися політична ідеологія, де
визнавалися переваги національних інтересів –
території, державності та політичного устрою, мови
та культури, прав та свобод громадян. Але політична
ідеологія формувалася не тільки у вузько обмеженому
сенсі (в межах тільки певного етносу). Тому завжди
стояло питання – вироблення ідеології слов’янського
союзу на пріоритетах домінування правових відносин
та на демократичній платформі, яка в саме включала
принципи: а) забезпечення права кожної нації на
державну самостійність; б) проведення незалежної
міжнародної і внутрішньої політики; в) вироблення
конституційно–правового законодавства та системи
демократичних виборів владних структур; г) розвиток
народної та професійної освіти серед всього населення
для формування інтелектуального потенціалу.
На підставі аналізу історико–філософської пара
дигми визначалася спорідненості питань національної
духовності, інтелектуального розвитку, життєвого–
стверджуючого практицизму українців. Слід підкрес
лити, що ця проблема постала у трьох площинах:
а) національної філософської традиції; б) національного
менталітету; в) суспільно–політичними перспективами
для українського суспільства.
Національна правова свідомість українців була
історично обумовлена культурно–історичним прин
ципом: виділитися серед обставин та існуючих зовніш
ніх і внутрішніх перешкод для самоствердження. Перед
мислячими колами, стояло питання про необхідність
дій у ліквідації соціального та духовного приниження
та про отримання прав українського народу на вільну
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творчість та діяльність та закріплення прав народу
конституції. Ідея створення української державності
займає важливе місце впродовж історичного буття, де
вироблялися державні навички управління, домінування
закону над анархією та невизначеною дією окремих
соціальних груп. В майбутньому соціальному устрої
України повинна бути реалізована перспектива
створення «відкритого суспільства», в якому будуть
ліквідовані державні кордони, митниці, армія, поліція
тощо. Тому, доки існують причини для політичного
протиборства та соціально–економічна нерівність в
розподілі матеріальних і культурних благ, доти будуть
існувати проблеми, які блокують таке співтовариство
та роблять неможливим його утворення. Духовна
роздвоєність стану українців визначалася світоглядними
орієнтаціями й історичними обставинами у пошуках
політичної концепції національного розвитку. Зокрема,
почуття «західництва» у національній душі українців
пробуджувало елементи географічного раціоналізму,
як–то усвідомлення ними їх належності до культури
цивілізованої Європи. Це відклало в їх свідомості
елементи національного прагматизму і усвідомлення
ними тієї ідеї, що історико–політичні реалії європейської
політики
змушують
українців
прилучатися
до
демократичних порядків та традицій європейців.
Водночас, в них був так званий культурно–релігійний
орієнтир до «східництва», що доводило ідеологему в
належності України до східноєвропейської цивілізації.
Питання утворення державності має фундаментальне
визначення у національній політиці, хоча держава,
тримаючись політичних орієнтацій, не завжди
об’єктивує розвиток культурних особливостей нації.
Політично–правова направленість ідеології визначає
конкретні цілі: а) обґрунтовує культурні, економічні,
політичні інтереси нації, як глибоко значимих у
формуванні специфічної самосвідомості людей; б)
розвиток мови, освіти, науки, мистецтва при підтримці
держави створює інтелектуальну еліту, і саме вона
в подальшому обґрунтовує і розробляє національну
ідеологію. Так М. Костомаров вважав, що: «Необхідно
віддавати перевагу духовному перед матеріальним,
виходячи з того, що давати знання треба в православно–
християнському дусі, які завжди були основою
моральної сили українського народу» [6, с. 150].
Ідеалом для національних мислителів була
людина, як правовий суб’єкт, який тримається норм
морально–юридичних правил, знає та поважає
закони, відстоює державні інтереси, тощо. Людина, як
державно–соціальній суб’єкт, вона повинна мати змогу
навчатися та отримувати освіту, займатися освоєнням
науки, культури. Накопичений життєвий досвід,
правова людина повинна робити засобом боротьби
за національну і духовну свободу. Зокрема, кирило–
мефодіївці намагалися зробити українську культуру
не елітарною, а доступною, як для українців, так і для
інших народів: «Куліш не розглядав розквіт своєї нації
як самоціль; на його думку, животворна сила України,
пробудженої з народної залежності, прискорюватиме
«великому Руському світові велику будучність»,
працюватиме на підмогу спільному добробуту східних
слов’ян» [5, с. 125].
Обґрунтування філософсько–світоглядних та пра
вових основ формування соціально–правової ідентич
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ності включає вирішення наступних проблем: 1) рекон
струювання
історико–культурних
та
соціальних
архетипів минулих епох, які вплинули на становлення
психології та мислення українців; 2) вивчення
культурних етапів розвитку українського народу, які
включають в себе розуміння морально–правових їх
рис, а саме: а) патріархальність сімейного укладу;
б) життя в гармонії з природою і звідси відродження
старих норм співжиття; в) свободолюбство та
повага до рівних за станом людей; г) щедрість та
гостинність, які виходили з народного «серця»;
3) створення національної еліти, яка у найвищій
мірі є інтелігентною та патріотичною за своїм духом
та розумовими можливостями. Філософ І. Ільїн
підкреслював на особливості впливу культурного
рівня людей на їх взаємовідносини та формування
нового рівня громадянсько–правових стосунків з
цього витікають наступні логіко–пізнавальні домі
нанти: а) процес культурного запозичення досвіду
національною меншиною в іншої держави – це
суперечливо–вибірковий рух, де виживають стабільні
переваги позитивних досягнень і відмирають інші –
неперспективні, слабкі; б) культура як даність
спирається на інтеграційні зв’язки і таким чином
виходить за національні межі, що поліпшує взаємо
розуміння між окремими націями, народами, встановлює
рівень соціально–правової довіри.
Концептуальною формою ствердження національної
культури є та, що вона виробляє механізм емоційної
і раціональної настроєності, і цим стає значимою
для свідомості та правової поведінки індивідуума:
«Культура, яка не дозволяє підіймати на поверхню свої
концепції і перетворювати їх у предмет концептуального
мистецтва – одномірна культура, вона приречена на
загибель» [3, с. 158].
Рівень індивідуальної культури визначає становлення
національного буття, а культурна діяльність виступає
елементарним
вираженням
розуміння
людиною
свого законного «етнобуття». Народна культура,
або «етнокультурна» містить у собі діяльність
творчих суб’єктів, бо їх творчість не зупиняється на
окремих культурних досягненнях, вона поширюється
до світових меж. Етнокультурний прояв народу
передбачав характер національної самосвідомості і це
визначалося у специфічному світоглядному положенні
«богопреклоніння», так як етнокультурний компонент
формував елементи визрівання правової культури. Слід
зазначити, що громадянське суспільство – це специфічно
соціально–політичне поняття, яке визначає нові форми
організації та самоуправління державним механізмом,
виробляє нові критерії співтовариства людей стосовно
матеріального та духовного виробництва, як визначала
Марта Богачевська–Хомяк: «Україна бореться з гіршими
ознаками «совєтского человека» – ур–ра – патріотизмом,
без власної думки, асоціяльністю, безвідповідальністю,
втечею у короткотривалі задоволення» [2, с. 72].
Прагматичне мислення українців критично сприй_
мало обмеженість територіального простору України,
бо господарем держави українець у повній мірі себе
не відчував і орієнтувався на уявну ідею «кращого
життя» за кордоном. Саме за кордоном українська
діаспора відчула належність до національної культури,
яка мало до цього була нею оцінена. Сталася та
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важлива обставина, коли відірваність від національних
коренів Батьківщини, зумовило процес пробудження
національної свідомості і тих психологічно–культурних
особливостей характеру, які отримали продовження
життя за кордоном. Еміграція примушувала адапту
ватися до іншої цивілізації у світоглядному та прак
тичному сенсі, як до засобу самовиживання в іншому
середовищі, пристосування до порядку та законів іншої
нації. Емігрантське життя українців витісняло залишки
народної самосвідомості, бо українська культура мало
чим нагадує інші культури.
У свій час члени Кирило–Мефодіївського товариства
доводило тезу, що покращення соціально–економічних
та культурних умов життя людей буде актуальне тоді,
коли буде виявлене почуття громадянського патріотизму.
У поясненнях до статуту Кирило–Мефодіївського
братства писалося: «Як вірні громадяни, як вірні сини
своєї батьківщини, натхненні бажанням їй усякого
добра, й усвідомлюючи, що воно можливе тільки при
виконанні заповіту божественного Спасителя, ми повинні
стремитися до здійснення в ній божої правди» [4, с. 37].
У кирило–мефодіївців правова концепція ідеї
соціального розвитку стає домінуючою, але вони
не заперечували й політичних цілей національного
поступу. Вони вважали, що політична самосвідомість
є другорядною у відношенні до духовно–правових
цінностей суспільства, бо: «Письменник, за умов
державного занепаду, коли є чергове завдання, то він
оновлює моральні сил нації з занепаду. Це є найвищий
і найдосконаліший вираз справжнього обличчя своєї
народності» [7, с. 12], – писав В. Петров.
М. Гулак висував свою філософсько–культурологічну
ідею, де підкреслював наступні пункти: а) освіченість
людини для має поступово–циклічний характер, бо рівень
знань залежить від її життєвого досвіду та задоволення
духовних потреб; б) освіта є не просто засобом для
розвитку духовності людини, а є суспільним надбанням
та переходить з покоління в покоління, вона формує
індивідуальний та колективний інтелект; в) ставлення
до освіти виявляє рівень самосвідомості людини, бо
пізнання світу стає закономірною потребою людської
самореалізації та підтримки рівня духовності в людях.
Кирило–мефодіївці робили аналіз, стосовно пере
хідної форми до державного типу конституційної
монархії, такого зразку, які нині є в Англії, Голландії,
Швеції. Федерація незалежних республік могла б
стати альтернативою в умовах колоніальних захоплень
великими імперіями малих народів. М. Костомаров
відмічає, що слов’янам необхідно об’єднатися в союз
слов’янських республік: «Для того, щоб віра Хрестова
була основою закону і суспільної справи в цілому Союзі,
в кожній Речі Посполитій. Отсе вам, братіє українці
обох сторон Дніпра, подаєм на увагу, прочитайте пильно
і нехай кожен думає» [1, с. 33].
У висновках були підведені теоретичні результати,
які можуть бути використані для подальшої розробки
цієї проблематики, а також формулюються практичні та
методичні рекомендації:
а) філософсько–світоглядні погляди українського
народу мають національну своєрідність та спиралися на
духовно–культурні традиції, це дає змогу концептуально
стверджувати про те, де зосереджувалися пріоритети
народної культури, як фактор ствердження національної
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свідомості, бо накопичений духовний досвід визначає
сучасний процес відродження нації;
б) принципові ознаки майбутньої української дер
жавності та визначали ідейно–філософську домінанту
над вірогідним типом держави, яка була б притаманна
українцям. Тип української державності повинен
визначатися рівнем духовного настрою місцевого
населення, тому для її досягнення був вироблений
тип демократичного устрою, який би не суперечив
національній психології українців;
в) приділено увагу створенню соціально–політич
ної та духовно–культурної бази для майбутнього
громадянського суспільства, яке б характеризувало
перспективний напрямок надання нового активного
потенціалу у розкритті інтелектуальних та практичних
можливостей людей у їх прагненні до свободи;
г) пробудженні історичної пам’яті, як відродження
культурної спадщини українців, заклало основу для фор
мування національно–правової самосвідомості, з ураху
ванням факторів об’єктивності, правди, демократичності.
д) нинішні реалії складання правових відносин в
Україні справа державна та соціальна, вона повинна
включати в собі основний принцип поваги до законів
та збереження норм правової поведінки, які можуть
забезпечувати нашому суспільству соціальній мир,
збереження життя, справедливий розподіл матеріальних
та духовних благ.
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Of cultural and philosophical dilemma of civil society
in Ukraine in the ideas of Cyril and Methodius
The problem, which explores the author, is the manifestation of scientific and
methodological criteria that indicate a tendency drafting principles and features of
the socio–political and cultural forms of civil society in Ukraine. This issue statement
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defines the principles of public–policy priorities and place that should take Ukraine
into the international world. The theoretical basis of the study of the complex scientific
approaches have become works of philosophers, historians, political scientists,
cultural, philosophical and is defined categorical principle that specifies the direction
of the theme of spiritual and cultural side. It was noted that members of the Cyril
and Methodius their theoretical work, regarding maturing Ukrainian mentality, the
principle laid maturation of civic awareness and political thinking of the Ukrainian
people. They argued that the forms of cohabitation Ukrainian ethnic traits were
healthy and rational thinking, personal civic dignity and love for their land.
Keywords: nation, mentality, civil state, national ideology.
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Современная культура: тенденции
трансформации
Анализируются классический, неклассический и постнеклассический
этапы генезиса и формирования культуры в их единстве и противоположности.
Современное развитие культуры представляется нелинейным, многомерным
процессом, проходящим точки хаоса и порядка, нестабильности и бифуркации.
Культура, как открытая сложностная система, должна описываться
многомерными, нелинейно–топологическими моделями и принципом сети.
Культура должна быть представлена не столько своей структурой, сколько
связями и отношениями, формирующими ее процессуальные изменения.
Ключевые слова: культура, глобализация, классическое, неклассическое
и постнеклассическое познание, нелинейно–топологические модели, принцип
сети.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Многообразие интерпретаций концепта «культура»
является одним из противоречий философии и культу
рологии, представители которых перманентно предпри
нимают попытки классифицировать и свести их к
единому, универсальному определению, способному
охватить атрибутивные особенности этого социального
феномена. Между тем, современные тенденции позна
ния не только разрушают эти попытки, но и сущест
венно усложняют смысловое содержание культуры.
Существующие дефиниции, конечно же, не охва
тывают все пространство функционирования культуры.
И все же наличное многообразие определений куль
туры можно свести к конечному числу базовых пред
ставлений, охватывающих ее существующие и пред
восхищающие еще не выявленные формы. Тако
выми выступают: генезис и атрибутивная связан
ность культуры со спецификой человеческой деятель
ности. Проще говоря, сегодня нет ни одной внечело
веческой формы проявления культуры, правда, нет
и принципиального запрета продуцирования таких
форм в будущем. Так, уже сегодня информационные,
конвергенционные и нано–технологии позволяют,
посредством трансформации и перестройки психофизи
ческой организации человека, искусственно влиять на
надбиологические программы человеческой деятель
ности, что может необратимо изменить природу чело
века, а, следовательно, и формы проявления культуры.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Такие масштабные социальные процессы, как глоба
лизация, становление постиндустриального, информа
ционного общества, не могли не трансформировать
логику развития культуры. А постнеклассическое
и постмодернистское мировоззрение решительно
изменило традиционное восприятие культуры.
Сегодня хорошо известно, что глобализация в
первую очередь и в наибольшей мере воздействует на
культуру, стремясь свести многообразие локальных
культур в единый унифицированный постмодернистский
проект обслуживания духовных запросов человечества
постиндустриальной эпохи путем создания общечело
веческой культуры. Основные элементы, таким образом,
сконструированной общечеловеческой культуры прямо
свидетельствуют о ее прозападной ориентации, что
было бы приемлемо, если постмодернизм не поставил
под сомнение истинность итогов ее развития на основе
принятых системообразующих начал.
Хотя концепция «столкновения цивилизаций»
С. Хантингтона имеет под собой определенные
основания, речь, как представляется, не может идти о
поглощении западной культурной традицией традиции
восточной. Скорее следует предполагать некую форму
конвергенции этих двух традиций, способной вывести
человечество из тупиков современного развития.
Между тем, процессы перманентного ускорения темпов
социальной жизни приводят к тому, что на реализацию
подобной конвергенции остается все меньше времени,
а нагнетание напряженности, реализующееся в много
численных военных конфликтах последнего времени
угрожает дальнейшему существованию человечества.
В сложившейся ситуации тщетно призывать народы
отбросить свои страхи и поверить в отсутствие
противоречий между их культурами и образами жизни.
Следует, как думается, убедительно продемонстрировать
единство культур как различных по способам, но
единым, по сути, практикам выживания народов.
Может быть, это и е совсем плохо, что народы
планеты находятся на разных стадиях культурного
и цивилизационного состояния и подчиняются
отличным друг от друга темпам развития, поскольку
такое разнообразие помогает сравнивать между собой
их социокультурные модели, вдумчиво относиться
к выбору и распространению культурных традиций,
однозначно доказавших свою жизнеспособность.
Так, возрождение на Востоке интереса к проблемам
национальной самоидентификации, процесс полити
зации религиозной мысли в странах этого региона, без
всякого сомнения, способствует более адекватному
осознанию Западом собственного прошлого и от
него – переходу к аутентичному пониманию совре
менных реалий социокультурной жизни восточных
народов. Поскольку эти реалии решительно меняют
не только мир Востока, но и Запада, они не могут
быть проигнорированы. А это предполагает заинтере
сованный для сторон диалог.
Конечно, такой диалог Запада и Востока не
может быть основан на противопоставлении куль
тур и религий, скрупулезном подсчете вклада цивили
заций в общечеловеческое развитие (что обычно,
так или иначе, и происходит). Подлинный диалог
предполагает совместный поиск еще скрытых от чело
вечества истин, требующий искренности и смелости.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Как пишет Н. А. Хорошильцева: «На наш взгляд,
современная философия, философия культуры должна
рассматриваться не через традиционные субъект –
объектные отношения, а через призму общения,
диалога субъектов, вообще – через межсубъект
ные, межкультурные связи и отношения, полагая
коммуникацию как универсальное условие челове
ческого бытия и познания» [1].
Различные страны мира противостоят вызовам
схожих проблем, складывающимся под мощным
прессингом основного мирового социального процесса –
глобализации. В течение жизни одного поколения мир
стал взаимосвязанным, более однородным и продолжает
унифицироваться. Начался сложный, противоречивый
процесс генезиса общечеловеческих ценностей, с
одной стороны, но, с другой – ожесточилась борьба за
сохранение традиционных ценностей, транслятором
которых в каждом конкретном случае выступает та или
другая интерпретация этно–религиозного наследия,
облекаемая в форму социальной доктрины, якобы
способной объяснить любую проблему общества. Такой
осознанный примитивизм импонирует сознанию масс,
находящихся под гнетом не воспринимаемых до конца
теорий, формирует протестное настроение, множит
фобии и недоверие между носителями различных
культурных традиций. Войны «возмездия» создали
ситуацию новых вызовов, как в мировой политике, так
и в культуре.
На наших глазах происходит системное крушение
институтов государства, политики и демократии,
в первую очередь, как институтов культуры, как
инструментов поддержания норм общечеловеческой
морали. Идет напряженный поиск новых моделей этики
взаимоотношений цивилизаций, культур и народов, в
которых возрастает роль религии, что требует своего
объяснения.
Тенденции глобализации в мировом масштабе
приводят к сворачиванию многогранности традицион
ных человеческих качеств, усиливают попытки стирания
идентичности личности по менталитету, этносу, расе
и национальности. В условиях глобализации одна
из важных проблем – это сохранение и развитие
свободы человека. Той свободы, которая определяется
возможностью человека мыслить и поступать в
соответствии со своими представлениями и идеями, а
не вследствие внешнего принуждения. Произвольное
ограничение свободы личности, жесткая регламентация
ее сознания и поведения, низведение человека до роли
простой «детали» в социальных и технологических
системах наносит ущерб, как личности, так и
обществу.
Глобализирующемуся обществу необходима такая
социокультурная модель развития, которая способна
нивелировать основные риски и угрозы глобализации.
Глобализация меняет мир в целом, однако характер
этих изменений и их последствий по–разному
оцениваются специалистами. Так, некоторые из них
полагают, что мировое сообщество в политическом
и культурном аспекте перманентно становится более
гомогенным (Ф. Фукуяма, М. Кастельс, У. Бек и др.).
Другие, напротив, доказывают, что оно становится все
более разделенным и расколотым (И. Валлерстайн,
А. Н. Некласс, Э. Тоффлер, С. Хантингтон). Следуя
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логике диалектики, надо признать, что в мире
одновременно протекают процессы и интеграции, и
дифференциации, порождающие противоречия совре
менности.
Современный
процесс
глобализации
следует
рассматривать как, пусть и радикальный, не имеющий
аналогов,
но
закономерный
этап
социальной
эволюции. И в этой связи глобализацию, как и любой
масштабный процесс, в первую очередь необходимо
проанализировать как философскую проблему. В этой
связи, естественно, необходимо понять, что феномен
глобализации является результатом человеческой
деятельности, основанной на определенных ценностях.
Поэтому необходимо теоретически реконструировать
сформировавшиеся социокультурные модели сопровож
дающие процесс глобализации, выявить их плюсы
и минусы, а также определить динамику развития в
условиях глобализации.
Глобализация была бы ущербной, если ее не
поддерживал другой важный процесс, приведший
к революционному прорыву в области коммуника
ции – развитие информационного общества и соответ
ствующих ему новых коммуникаций. Следует выявить
сущностные черты современного информационного
общества, характеризующиеся спецификой информа
ционно–технологических процессов, трансформирую
щих средства массовой и персональной коммуникации.
Человек такого общества – «хомо информатикус» –
является, может быть, наиболее важным элементом
глобализирующегося мира.
Глобализация в целом означает триединый
процесс усреднения, универсализации, унификации
экономических, политических и социокультурных
институтов различных народов и государств под
воздействием этого мирового процесса. Нам только
еще предстоит выяснить, действительно ли так обстоят
дела, является ли процесс глобализации естественным
продолжением линии исторического развития, или же
это искусственное внедрение неких социальных или
даже политических сил, заинтересованных придать
мировому процессу потребное им направление. Между
тем, очевидно, что глобализация должна находить свою
реализацию в достижении такого уровня единства,
при котором существование и успешное развитие
каждой страны, каждого народа оказывается в прямой
и решающей зависимости от состояния мира в
целом.
Современный этап глобализации обусловил переход
функции интеграции человечества к средствам массовой
информации. В данном контексте возникает новая –
виртуальная реальность, замещающая физическое
объединение людей в обществе принципиально иными
формами коммуникации. СМИ, особенно Интернет –
создают новую парадигму объединения, при которой
одни люди не имеют информации о специфике жизни
других людей, совместно участвующих в общей
социальной интеграции, происходящей на уровне
разнообразных информационных систем и сетей.
Если глобализация продолжится только как процесс,
охватывающий весь мир, связывающий структуры,
культуры и их институтов, то малые государства и
общества в результате превратятся в подэлементы более
крупных систем, проповедующих идеи свободного
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мирового рынка, глобальной массовой культурой и
мирового информационного сообщества, которому
малые государства будут понуждаться делегировать свои
суверенные права.
По мнению постмодернистов, человечество утратило
иллюзии эпохи Просвещения, так называемые «Великие
легенды». Угроза для жизни человека исходит теперь
не от внешнего врага или некогда дикой природы, а от
«второй», созданной руками самого человека природы,
которая ведет к разрухе и росту числа глобальных
и социальных экологических катастроф. Прежние
оптимистические прогнозы различных футурологов, как
и идея непрерывного прогресса человечества, сегодня
не вызывают доверия. Проблемы выживания в этих
экстремальных условиях все чаще становятся предметом
размышлений не профессиональных экспертов, а
различных самодеятельных структур, построенных на
принципах сети – неправительственных организаций,
объединенных вокруг гуманитарных, религиозных и
экологических вопросов.
Специалисты говорят о том, что индустриальное
общество превратилось в общество рисков и утрат для
человека. Существующие в индустриальном обществе
системы консолидации людей и их больших групп
начинают постепенно отмирать. Например, мы являемся
свидетелями того, как не только в постиндустриальных
западных странах, но уже и в постсоветских
государствах происходит снижение роли, а то и
отмирание таких важнейших политических институтов,
как партии и профсоюзы. В свое время это были
наиболее развитые и организационно упорядоченные
структуры, с помощью которых осуществлялось
социальное функционирование обществ. Вообще,
надо признать, что строго иерархизированные коллек
тивные организации индустриального общества в
условиях становления нового мирового порядка
сталкиваются с непреодолимыми проблемами, так
как закономерности становящегося общества требуют
скорее исчезновения, чем трансформации коллективных
организаций, построенных по принципу иерархии. Пост
индустриальное общество, подпитываясь перманент
ными процессами глобализации и информационной
революции, открывает широкие возможности для
индивидов устанавливать постоянные контакты и
связи по собственным интересам, минуя официальные
структуры и игнорируя каналы связи, подконтрольные
властным органам. Революция в информационном
обществе ускорила интернационализацию отношений
обмена, она усилила роль и значение неформальных
структур, построенных на добровольном объединении
их членов; она позволила отдельным людям приобрести
свой голос, который теперь не «вопль в пустыне», а
вполне равноправный участник мировых дискуссий
о будущем человечества. В этой связи достаточно
вспомнить о «голосе» антиглобалистов, раздающимся
все громче и авторитетнее.
Экономика эпохи глобализации сворачивает про
мышленное производство, а расширение информа
ционных систем приводит к масштабному росту сферы
услуг, которая становится основным пространством
приложения труда человека.
Постепенно
происходит
становление
третей
(после природы и культуры) среды обитания челове
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чества, которая в условиях, предоставляемых информа
ционными технологиями, приобретает виртуальный
характер. Соответственно этому масштабному процессу
идет формирование новой культурной традиции, осно
вывающейся на постнеклассической парадигме.
Как отмечает А. С. Иванова: «Объективизм»
классической рациональности предполагал полную
элиминацию субъекта, рассмотрение его как пассивного
ретранслятора истины. В рамках «неклассики» субъект
восстанавливается в правах, но именно как субъект
познающий – вооруженный универсальным научным
методом» [2, с. 28]. В противовес этим установкам
постнеклассическая рациональность постулирует свою
неразрывную связь с особенностями социокультурной
среды, в которой выстраиваются возникающие элементы
культуры и науки. В этих условиях перманентно
усложняющаяся сущность культуры требует для
своего описания привлечения новых парадигмальных
концептов, противопоставляющих классическую и
постнеклассическую интерпретацию культуры: «В
структурном строении системы намечается переход
от плоскостных поверхностных моделей к много
мерным моделям развития культуры, что служит
методологическим ориентиром для выявления взаимо
связи составляющих культур; функционирование
современной культуры предполагает рассмотрение ее
как открытой и развивающейся системы, в которой
происходит смещение акцента со структурно–статичного
изучения культуры на процессуальные изменения; в
историческом плане происходит соединение диахронных
и синхронных измерений культуры; нелинейность
развития предполагает обобщение, но не отрицание
опыта постмодернизма для анализа перспектив развития
гуманитарной парадигмы» [3, с. 54].
Столкновения культур происходит посредством
конкуренции их базовых ценностей, которые, если
принять во внимание исследования К. Юнга, в
большинстве своем формируются на внерациональных,
часто мистических основаниях, а эта сторона
феномена культуры нередко остается в тени. Между
тем, культуру можно осмыслить и как постоянный
диалог сознания и подсознания, черпающего образы
и структуры (архетипы) из области бессознательного;
как столкновение рационального и иррационального
(интуитивного), очевидно использующих разные логики
(формальную и диалектическую логику и логику
мифа); как сложное взаимодействие «порядка разумной
части» психики и «хаоса ее под/бессознательной
(внерациональной) составляющей».
Нередко
предполагается,
что
обращение
к
культурному наследию прошлого призвано обеспечить
поддержание привычных смыслов, норм и ценностей,
сложившихся в обществе. На самом деле гораздо чаще
в прошлом берется лишь то, что оправдывает настоящее
или претензии на будущее. Эта избирательность также
должна учитываться в процессе познания культуры,
который исторически состоит из связанных между
собой этапов классики, неклассики и постнеклассики.
Кроме того, следует признать, что познание в культуре
и отчасти в философии исторически отличалось от
научного познания, поскольку использовало более
широкое разнообразие форм (уровней) психической
деятельности человека: предсознание, прасознание,
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бессознательное,
подсознание,
сознание.
Можно
предположить, что: 1. культура до сих пор интуитивно
опирается на все эти формы; 2. философия нередко
обращается ко многим из них, но часто в отрыве друг
от друга; 3. наука, как порождение рационализма,
в целом опирается на уровень сознания. Можно
предположить далее, что философия и наука находятся
на пути к складыванию новой формы коллективного
сознания, прообраз которой отчасти представлен
понятием ноосферы. Отчасти, поскольку ноосфера
всецело включает в себя лишь человека и его сознание,
игнорируя остальные формы психической деятельности
человека и многообразие биосферы. Между тем
современное постнеклассическое познание, выстроенное
на обломках рационализма, настоятельно требует
органического включения всех перечисленных форм в
дискурс науки и этической ответственности человека за
мир в целом. В случае постнеклассики традиционный
триптих познания должен быть дополнен предваряющим
его уровнем прапознания – преднаучным познанием,
продуктом которого некогда выступило мифическое
мировоззрение. Человечество на новом уровне спирали
познания повторяет этап первоначального коллективного
мифического познания (сознания), стремясь качественно
превзойти праобраз древности. Следует отметить,
что сложившаяся ситуация не результат некого
произвола, а закономерный итог логики развития самого
познания.
В обозначенном триптихе классическая традиция,
опирающаяся на разум, занята поиском неких
повторений,
позволяющих
выводить
точные
и
неизменнее законы в отношении мира и вписанного
в него, но не влияющего на его процессы, человека.
Неклассическая традиция, более опирающаяся на
волю (волевую функцию деятельности человека),
осуществляет поиск закономерностей, позволяющих
выводить вместо точных законов – вероятностные,
статистические утверждения о мире и человеке,
наделяемого способностью так или иначе влиять на
протекающие процессы. Постнеклассическая традиция,
опирающаяся в основном на некий произвол, отрицает
существование законов и закономерностей как таковых,
а потому негативна по отношению к прошлому опыту
и возможности выводить из него нетривиальное
знание, и, тем самым, она отрицает вероятность
прогнозирования будущего, оставляя за познанием лишь
поле изощренной игры с настоящим. Столь радикальный
подход основывается на осознании того, что человек
творит не в реальном мире, «а в мире очеловеченном,
точнее
–
мире,
человеком
опредмеченном,
сотворенном» [3, с. 54–61]. Этот путь эволюции
культуры можно представить цепочкой переходов:
от синкретизации познания к его гносеологизации,
затем – онтологизации и, наконец – к аксиологизации
познания. Культура переживает сегодня этот последний
(аксиологический) этап утраты рациональных основ
познания, смешения субъект–объектных отношений,
словом
этап
синтеза
многообразия
«аксиом»
постнеклассики и постмодернизма, подчиняющих
познание
избранному
исследователем
контексту
существования. Познание дошло и остановилось перед
фактом «полифундаментальности», многослойности и
изменчивости мира» [3, с. 55], требующим обращения
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к давно забытой логике мифа1 [3, с. 56]. В этой связи
философии и науке следует перенять у современной
культуры основной принцип построения картины мира,
который «можно обозначить как «сочленение всего», так
как она выстраивается из каких угодно реалий, мифов,
традиций и методологий» [3, с. 57]. Новое познание
отрицает упорядоченность, гармоничную завершенность
представленного в познании «очеловеченного» мира,
оно «создает вольный, игровой и парадоксальный
образ мира. Парадоксальность проистекает из желания
свести несводимое, объединить в едином пространстве
синкретические, гносеологические, онтологические и
аксиологические представления в процессе креации
новой модели миропорядка» [3, с. 59]. В результате
такое познание творит новые непостижимые формы
и «объекты», отказываясь от сопутствующего рацио
нального прояснения их сущности и будущей судьбы
[3, с. 59]. Новое познание как бы возвращается к логике
мифического сознания и аксиологический подход
становится одним из его основных методологических
приемов.
Теперь уже «миф реабилитируется как неотъемлемая
черта индивидуального и коллективного творчества,
не исчезающая с развитием человечества и не
сменяющаяся формами науки, религии, искусства. В
рамках парадигмы неклассического искусства миф
связывает человеческое существование, придает ему
смысл, преодолевает критическую направленность
сознания. Интуитивная тяга мифа к нерасчлененному
мироощущению позволяет… обыгрывать извечные,
архетипические сюжеты, организуя хаос повседневной
жизни в искусственно сотворенные структуры» [3,
с. 60]. Схожие метаморфозы перманентно охватывают
современные философские и научные исследования.
На смену поиска порядка и гармонии идет поиск
нового синкретизма, густо замешанного на логике
мифа, препарирующего хаос с целью получения нового
знания и творческого прорыва в непредсказуемое
будущее. И связано это с тем, что неклассическое
познание «признает существование таких областей,
где предельное основание отсутствует, отмечая, таким
образом, подлинность не основания, а возможность
выхода за его пределы. Отметим, что возможность
перехода
за
собственные
пределы
позволяет
выстраивать определенные неклассические техники
1
Как пишет Логинова: «Речь идет о необходимости
мифологизировать с помощью искусства саму жизнь, конкретную
историческую и социальную ситуацию, человеческую судьбу
и т.п. Современное искусство подошло к мифу не только как
генетическому источнику, из которого развивалось искусство,
а именно как к некоему коллективному, общечеловеческому
архетипу. Он способен объяснить целый ряд таких семантических
пластов в произведениях последующих времен, которые остаются
совершенно непонятными и даже бессмысленными, если их
рассматривать как простые «осколки» давно позабытых мифов, а
само произведение – только как продукт отражения социально–
исторических обстоятельств, личного вымысла автора. Этот
вымысел отнюдь не произволен. Он всегда осуществляется на
базе определенного структурного принципа, образцы которого
можно зафиксировать уже к глубокой древности. Мотивы, сюжеты
определенного типа оказываются как бы парафразами одного
и того же смысла, способного вновь и вновь варьироваться на
протяжении истории. Художник заимствует сюжет из необъятного
арсенала «коллективной памяти», воплощает в произведении
один из хранящихся в ней инвариантов; такие инварианты
обеспечивают сквозное единство человеческой культуры».
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философствования, формируя иное неклассическое
пространство культуры» [3, с. 61].
Пластика мифа исходит из принципа отсутствия
в мире мифов разрывов и пустот. Современная фило
софия, пройдя через эпохи классицизма, модернизма
и постмодернизма, осуществив воссоздание нового
порядка из хаоса постмодерна, должна освоить логику
мифа, вновь научиться описывать контекст челове
ческого существования в мире, лишенном пустот и
разрывов.
Кроме того, сам процесс развития культуры в рамках
синергетической рефлексии представляется отнюдь не
линейным и однонаправленным: темпоральные точки
и этапы бифуркации, нестабильности, сменяющие
друг друга этапы хаоса и порядка этого развития,
свидетельствуют о сложном характере культуры,
который невозможно далее интерпретировать с позиций
классического мировоззрения [4].
Неслучайно, современные исследования культуры,
лишаясь линейно–плоскостного описания, подводится
под многомерные, нелинейно–топологические модели
и принцип сети, в которых культура представлена
как открытая система, детерминируемая не столько
своей структурой, сколько происходящими с ней
процессуальными изменениями [3, с. 58].
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The modern culture: trends and transformations
The article analyzes the classical, non–classical and post–neoclassical stages of
genesis and formation of culture in their unity and opposites. The modern development
of culture is non–linear, multi–dimensional process, passing the point of order and
chaos, instability and bifurcation. Culture, as an open complexity system, should be
described by the multi–dimensional, non–linear topology models and the principle
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of the network. Culture should be presented not only by its structure, how many
connections and relationships that form its procedural changes.
Keywords: culture, globalization, classical, non–classical and post–neoclassical
cognition, nonlinear topological models, the principle of the network.
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Сучасна культура: тенденції трансформації
Аналізуються класичний, некласичний і постнекласичний етапи генезису
і формування культури в їх єдності і протилежності. Сучасний розвиток
культури представляється нелінійним, багатовимірним процесом, що
проходить точки хаосу і порядку, нестабільності і біфуркації. Культура, як
відкрита складна система, повинна описуватися багатовимірними, нелінійно–
топологічними моделями і принципом мережі. Культура повинна бути
представлена не стільки своєю структурою, скільки зв’язками і відносинами,
що формують її процесуальні зміни.
Ключові слова: культура, глобалізація, класичне, некласичне та
постнекласичне пізнання, нелінійно–топологічні моделі, принцип мережі.
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Проблема систематизації джерельної бази
у дослідженні православно–католицьких
відносин в незалежній Україні
Розглянуто проблему систематизації джерельної бази православно–
католицьких відносин в незалежній Україні. Окреслено специфіку її критерійних
характеристик на основі комплексно–узагальнюючого аналізу значного масиву
джерельних матеріалів. Систематизовано та згруповано джерельний матеріал
за означеними критерійними характеристиками. Проаналізовано джерела
православно–католицьких відносин у царині богословсько–догматичного
діалогу та у сфері суспільно–політичної й соціокультурної комунікації.
Ключові слова: православно–католицькі відносини, джерела, критерійні
характеристики, богословсько–догматичний діалог, суспільно–політична
взаємодія, соціокультурна комунікація.

Проблема дослідження православно–католицьких
відносин в незалежній Україні є вкрай складною
з огляду на багатовекторність та різноплановість
підходів до означеного питання. Межевість та між
дисциплінарність окреслених проблем визначає різно
плановість аналітичних підходів до систематизації
джерельної бази даного питання. Тому метою даної
наукової розвідки є спроба комплексно–узагальнюючого
аналізу джерельної бази православно–католицьких
відносин в незалежній Україні. Контекстуально–
фрагментарно в українській історіографії дане питання
розглядається, однак, дещо побіжно та поверхнево,
інколи цей аналіз носить конфесійно ангажований
характер. З огляду на це, актуальність даної розвідки
видається нам беззаперечною.
Джерельна база окресленої проблеми є різно
плановою та неоднорідною за своєю внутрішньою
природою. Ця неоднорідність виявляється діалектич
ному поєднанні різних за своїм характером, стилем
викладу, розмаїттям підходів: матеріали архівів дер
жавних та церковних інституцій, державно–нормативних
документів, законодавчих актів, внутрішньо церковних
рішень та розпоряджень, матеріалів між церковних
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комісій, синодів православних та католицьких церков,
документи приватних архівів тощо.
Змістовне наповнення джерельної бази, яка за
своєю науковою природою носить дуальний характер є
динамічною з огляду на складність, багатовекторність,
різноплановість детермінант, які визначають динаміку
розвитку православно–католицьких відносин. Вона пос
тійно модернізується, адаптивно реагує на суспільно–
політичні та соціокультурні виклики сьогодення.
Репрезентативною складовою джерельної бази
православно–католицьких відносин є матеріали держав
них архівів, зокрема Львівської, Тернопільської областей
та архіву СБУ [2]. У Державному архіві Тернопільської
області проблема православно–католицьких відносин
представлена у матеріалах фондів 1833, 3241 [4]. Їх
наповнення стосується головним чином державної полі
тики у справах релігії, державно–церковних відносин.
У них знаходимо, внутрішню природу та причинний
характер конфліктності у православно–католицької
комунікації у на початках незалежності України. У
Державному архіві Львівської області [3] містяться
матеріали про специфіку державно–церковних відно
син у Галичині та особливості структурно–інституцій
ного становлення суб’єктів православно–католицького
діалогу.
Значний масив інформації про особливості та
специфіку православно–католицьких відносин міститься
у матеріалах архіву Відділу релігій та національностей
Управління у справах національностей, релігій та
фінансово–планової роботи Департаменту з питань
культури, національностей та релігій Львівської обласної
державної адміністрації [22].
Вагомим доповненням до обсягу емпіричного
матеріалу з даної проблеми є наповнення докумен
тальних видань, упорядкованих В. Сергійчуком [21],
С. Боруцьким [1], О. Сухим [23], М. Крокошем [15],
О. Юдіним [26] та ін., що характеризують специфіку
державної політики у сфері релігії, становлення суб’єк
тів православно–католицького діалогу та їх міжкон
фесійну комунікацію.
Базовим джерельним пластом у вивчені право
славно–католицьких відносин є низка соціально
орієнтованих церковних документів, які визначають
специфіку та можливості міжконфесійної комунікації
у соціокультурній царині. Тут передовсім треба згадати
Катехизми Православної [13] та Католицької [12]
Церков та адаптивно–коректовані до українських реалій
соціальні доктрини УПЦ [19] та УГКЦ [6].
Базові основи, які визначають сьогодні ставлення
Католицької церкви до Православ’я були закладені
на ІІ Ватиканському соборі (1962–1965). З огляду
на це матеріали собору, хоч і часово не вписуються
у досліджуваний нами період, все таки є важливою
джерельною складовою окресленої проблеми. У
соборових документах декрету «Про екуменізм»
(Unitatis redentigratio, 1964) наголошується, що одне
з головних завдань собору – «сприяти відновленню
єдності поміж усіма християнами» [5, с. 128].
Ще одним документом, який визначав механізми
православно–католицького
діалогу,
власне
в
Україні є рішення Папської Комісії «Про Русія» –
«Загальні принципи та практичні норми координації
євангелізаційної діяльності та екуменічні зобов’язання
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Католицької церкви в Росії та інших країнах СНД»
(Ватикан, 1 червня 1992 р.) [5].
Підтвердженням
готовності
до
співпраці
з
православним світом неодноразово виступали енцикліки
папи Івана Павла ІІ. Так, зокрема в енцикліці «Ut
unum sint» (1995) він заявляє про те, що «за межами
католицької спільноти не має церковної порожнечі» [7].
Ще одними документами, які регламентують
екуменічну позицію РКЦ та УГКЦ в цілому та
ставлення до православних зокрема, є Кодекс
Католицької Церкви (1983) та Кодекс Канонів Східних
Церков (1990) [13; 14].
Проблема регламентації православно–католицьких
відносин піднімається в «Інструкції застосування
літургічних приписів ККСЦ» (п. 10) де сказано про
«осуд будь–яких спроб відлучити вірних Сходу від
їхніх Церков... надбанням способів думання, духовності
й благочестя, які не узгоджуються з їхньою власною
духовною спадщиною...» й вирішення у співпраці з
Апостольським Престолом [9].
Екуменічна концепція УГКЦ наголошує, що точками
відліку нової діалогової епохи у стосунках УГКЦ з
православними церквами України є звернення задля
примирення [6].
Витоковими джерелами у питаннях відносин з
«інославними» / «розкольниками» у Вселенському
Православ’ї в першу чергу є канонічне право Помісних
Православних Церков базовані на досвіді ранньої
Церкви, апостольському Переданні та Апостольських
Правилах. Важливим документом при формуванні
офіційної позиції та відносин РПЦ та УПЦ стосовно
«інослав’я» мали рішення Міжправославних зустрічах,
зокрема в Салоніках 1998 року. Було висловлено
«Прохання до всіх Православних Церков» в яким
містились основні занепокоєння православної сторони
сучасним станом православно–католицьких відносин
[19; 20].
Офіційні документи, які видали УПЦ КП та
УАПЦ
для
регламентації
внутрішнього
життя,
устрою
та
зовнішньої
діяльності–співпраці
із
церквами, конфесіями України є в першу чергу
«Історико–канонічна
Декларація
Архієрейського
Собору Української Православної Церкви Київського
Патріархату» (19.04.2007) [10] та Устав УАПЦ, праці
митрополитів Василя (Липківського) та Іларіона
(Огієнка) у даній царині, постанови та звернення
першоієрархів церков, рішення Соборів упродовж 1991–
2015 років. Проте найрезонанснішими із них на сьогодні
в екуменічному плані поза сумнівом є Меморандум
про єдину Україну та єдину Українську Помісну
Православну Церкву підписаний за участі представників
влади ієрархами УПЦ, УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ у
м. Рівне 13 листопада 2014 року [17] та Звернення
Собору Харківсько–Полтавської єпархії УАПЦ на чолі з
архиєпископом Ігорем (Ісіченком) від 1 квітня 2015 року
«Звернення до Блаженнішого Патріарха Святослава
і Синоду єпископів Української Греко–Католицької
Церкви з проханням про братні поради щодо досягнення
євхаристійного
спілкування
та
адміністративної
єдності Харківсько–Полтавської єпархії Української
Автокефальної Православної Церкви з Українською
Греко–Католицькою Церквою як із співспадкоємницею
київської духовної традиції» [8].
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І якщо перший документ не отримав на сьогодні
якогось свого теоретично–практичного застосування,
другий – «екуменічно–революційний» викликав жваву
полеміку не лише у богословських, а й суспільних колах
України та світу (зокрема української діаспори).
Емпіричною точкою відліку, й початком еволюції
відносин УПЦ КП із УГКЦ є публічна заява–покаяння
очільника УПЦ КП митрополита Філарета (Денисенка)
22 жовтня 1995 року перед греко–католиками за
переслідування в часи тоталітарної радянської системи і
закликав до «діалогу любові» [24].
З метою подолання догматичних, віровизнальних
розбіжностей між обома Церквами, в дусі рішень II
Ватиканського собору, у 1979 році з ініціативи папи
Римського Івана Павла ІІ та Константинопольського
патріарха Димитрія І було створено «Змішану Комісію
з Богословського діалогу між Римсько–Католицькою
та Помісними Православними Церквами». І хоча серед
членів Комісії не було й не могло бути представників
українських церков, її рішення були й залишаються
імперативними та знаковими для налагодження
богословського діалогу між православними та
католицькими церквами вже у незалежній Україні.
Наслідком напрацювань Комісії є наступні спільні
документи: «Таїнство церкви та божественної Євхаристії
у світлі Таємниці Святої Трійці» (Мюнхен, 1982); «Віра,
Таїнства та Єдність церкви» (Барі, 1987); «Таїнство
Церковного устрою в сакраментальній структурі Церкви
у світлі значення апостольської спадкоємності для
освячення єдності Народу Божого» (Новий Валаам,
1988) [26, с. 88]. У них було сформовано спільні
засадничі принципи богословського діалогу між
православними та католицькими конфесіями.
Рішення Комісії заклали підвалини майбутнього
православно–католицького діалогу. Хоча не враховували
і не могли в силу часових обставин врахувати усіх
реалій та проблем у взаєминах православних та
католицьких церков в Україні.
Крах комуністичної ідеології, падіння тоталітарних
режимів кінця 80 – початку 90–х років ХХ століття,
відродження національних церков на пострадянських
теренах та у країнах Східної Європи, загострення
міжконфесійної ситуації, зокрема у Західній Україні,
спричинили перерву у роботі Комісії. З її ініціативи,
для локалізації міжконфесійної напруги в Україні, було
створено Чотиристоронню комісію (Москва, 12–17
січня 1990 року), до складу якої входили представники
РПЦ, РКЦ, УПЦ МП та УГКЦ. Однак, конфліктуючі
сторони так і не змогли досягнути порозуміння,
основною причиною яких стали майнові питання
(боротьба за храми), а також вимоги з боку УГКЦ щодо
власної реабілітації та включення до складу Комісії
представників УАПЦ.
Також однією із причин, що зумовили паузу у діалозі
було «українське питання», а саме потреба усталення
поглядів стосовно унійної проблематики. Саме в
цей час, у 1991 році з ініціативи греко–католицького
єпископа Василя Лостена (США) та православного
ієрарха Всеволода (Майданського) (США) було створено
«Студійну групу Київської Церкви». Дана інституція
ставила за мету розпочати богословсько–догматичний
діалог між православними та греко–католиками для
подальшого об’єднання у єдину церкву Київської
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митрополії. Діяльність «Студійної групи», хоч і не була
офіційною, все ж отримала благословення ієрархів
УГКЦ та Вселенської Патріархії. Основні проблеми,
які були предметом богословських дискусій даної
інституції впродовж 1991–1995 років стосувалися
головним чином питань помісності, патріаршого устрою,
канонічної юрисдикції, церковної влади та примату
папи. Праця богословів «Студійної групи» була не надто
ефективною, в першу чергу, з огляду на відсутність на
складні міжконфесійні взаємини між православними
та католиками, а також з огляду на вкрай обережну
позицію Константинополя та Ватикану на дану
ініціативу.
Після резонансних та суперечливих дискусій
стосовно «унії» як моделі єднання у ході зустрічі в
Фрайзингу (1990), Баламанді (1993) та Балтиморі (2000)
було вирішено тимчасово призупинити роботу Комісії.
Невдовзі, після цього, резонансне питання «унії», за
відсутності представників УГКЦ, стало предметом
розгляду на спеціально створеній надконфесійній
Робочій групі з написання історії Берестейської унії. Її
було створено за підтримки міжнародного Фонду «Pro
Oriente» у 2002 році. Богословський діалог з даного
питання був предметом розгляду на засіданнях Робочої
групи у Відні (2002), Теплиці (2004), Львові (2006) та
Києві (2008).
Важливим документом «нової фази» православно–
католицьких відносин є Рішення «Змішаної комісії з
богословського діалогу» у Бєлграді (2006) та Равені
(2007). Знаково, що вперше за час діяльності Комісії в
її роботі взяли участь представники українських церков.
Зокрема, від УГКЦ – президент Інституту екуменічних
студій Українського католицького університету о. д–р
Іван Дацько.
Український
формат
православно–католицького
богословського діалогу не в останню чергу втілюється
у рамках діяльності Всеукраїнської Ради Церков і
релігійних організацій (далі – ВРЦіРО), створеної у
1996 році та Біблійного Товариства (створено діалогову
платформу з перекладу Біблії українською мовою).
Джерелами, які визначають «українську специфіку»
православно–католицького діалогу у богословсько–
догматичній царині є низка офіційних документів
(постанови соборів, синодів, декларації тощо) УПЦ,
УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ. Серед них варто виділити:
«Основи соціальної концепції Української Православної
Церкви» (2002) [19], «Історико–канонічна декларація
Архиєрейського Собору УПЦ Київського Патріархату»
(2007), церковні Катехизиси Католицької та Право
славних Церков.
Специфіка культово–обрядових, а особливо літур
гійних особливостей Католицької та Православної
Церков зафіксовано в цілому ряді документів. Власне
вони і визначають сьогодні культово–обрядову кому
нікацію православних та католицьких спільнот
в Україні. Серед них передовсім варто виділити:
Компендіум соціальної доктрини Церкви, ККСЦ, ККЗЦ,
Моральний Катехизм, Катехизм Православної Церкви
тощо.
Важливу групу літургійних джерел становлять
нормативні акти, які стосуються богослужіння:
– постанови соборів, синодів, окремих єпископів,
монастирських капітул (Замойський собор (1720 рік)
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та матеріали Велеградських з’їздів (1907, 1911, 1924,
1927, 1932, 1936 роки); рішення II Ватиканського собору
(1962–1965 рр.); Благовісник Верховного Архієпископа
візантійсько–слов’янського обряду (вибране) (1965–
1966 рр.); Інструкція застосування літургійних приписів
Кодексу канонів Східних Церков; Рішення і постанови
Синодів УГКЦ (1989–1998–2006 рр.); Послання Синоду
Єпископів Києво–Галицького Верховного Архієпис
копства про літургійні питання (2007 р.);
– «Требник» Петра Могили, праця Митрополита
Іларіона «Як правити Св. Літургію. Практичні вказівки
Священикам пр. Богослужені»(1952 р.);
– рішення міжправославних зустрічей (Баламанд,
1993 р., Балтимор 2000, Равена 2007 та ін..); Соціальна
концепція РПЦ (2001 р.) та ін.), Довідник застосування
принципів і норм екуменізму (1993).
Поряд з літургійними текстами для належного
звершення богослуження існують уставні норми:
Типікон (сформований у серед. XVII століття Петром
Могилою на основі Єрусалимського), Тріодь, Мінеї,
Октоїхи в УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ та Тридентська Меса
(1962), пособоровий «Новий чин» або NovusOrdoMissae
(1969) затверджені папою Бенедиктом XVI у 2007 році
як дві форми відправи Меси Католицької Церкви.
Вказані документи Церков чітко регламентують перебіг
Літургії (Меси). Сьогодні в УГКЦ не користуються
традиційним уставом богослужень, його витіснив
Типікон о. Ісидора Дольницького (Львів, 1899), згодом
перевиданий під назвою «Устав Богослужінь вечірні,
утрені й Божественної Літургії як додаток до Типика
Дольницького» (Рим, 2006) [25]. Варто зазначити, що
в Православній Церкві впродовж XVII – XIX століть
обрядова реформа Петра Могили була замінена на
літургійну реформу патріарха Никона (1666–1667) з
огляду на присутність у ній «латинських» інновацій.
Ці матеріали також мають великий ступінь
інформативності, бо їх метою була реакція на актуальні
потреби Церкви у царині богослужбового життя.
Оскільки в другій половині XX століття УАПЦ та
УГКЦ були заборонені, то деякі церковні документи, які
нормують богослужбове життя було видано за кордоном
в діаспорі.
Щодо нормативно–правової бази дослідження
православно–католицьких відносин, то вона форму
валась в міру загострення міжконфесійних конфліктів,
відтак має багато протиріч.
Теоретичним підґрунтям у формуванні правової
бази регулювання православно–католицьких конфліктів
була низка міжнародних нормативно–правових актів:
Загальна декларація прав людини 1948 р. (ст. 18, 19),
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права
1966 р. (ст. 19, 27), Декларація про права осіб, які
належать до національних або етнічних, релігійних і
мовних меншин 1992 р. (ст. 2.1, 2.2, 4.2), рекомендаціям
Парламентської Асамблеї Ради Європи №190 (1995 р.);
Декларації ООН про ліквідацію усіх форм нетерпимості
та дискримінації на підставі релігії чи переконань,
Конвенції про захист прав людини та засадничих свобод
(ст. 9), Резолюцій та Рекомендацій ПАРЄ.
Проблеми реституції, реєстрації громад, набуття
ними статусу юридичної особи, питання реабілітації та
правонаступництва церковних спільнот регулювались
цілою низкою нормативно–правових документів та
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законодавчих актів, чільне місце серед яких посідали
наступні: Закон України «Про свободу совісті та
релігійні організації» від 21 квітня 1991 року №988–XII;
Указ Президента України «Про заходи щодо повернення
релігійним організаціям культового майна» від 4 берез
ня 1992 року №125; Конституція України (ст. 34, 35);
Закон України «Про альтернативну (невійськову)
службу»; Указ Президента України «Про невідкладні
заходи щодо остаточного подолання негативних
наслідків тоталітарної політики колишнього союзу
СРСР стосовно релігії та відновлення порушених прав
Церков і релігійних організацій»; Постанова Кабінету
Міністрів України «Про умови передачі культових
будівель – визначних пам’яток архітектури релігійним
організаціям» №137 від 14 лютого 2002 року тощо1.
Це далеко не повний перелік нормативно–правової
бази, що регулювала державно–церковні, відтак і
православно–католицькі взаємини. Переломним у справі
реформування вітчизняного законодавства про свободу
віросповідання стало надання Держкомрелігій статусу
Державного департаменту у справах релігій у складі
Міністерства юстиції.
Важливе значення у вирішенні міжконфесійних
відносин відіграв «Меморандум християнських кон
фесій України про не сприйняття силових дій у міжкон
фесійних взаємовідносинах», прийнятий 21 липня
1997 року з ініціативи глав та представників конфесій
у присутності Президента України (учасників «круглого
столу» з проблем церковно–державних відносин в
Україні). Меморандум відкритий для підписання іншими
Церквами і релігійними організаціями України [18].
Серед важливих документів, які прийняті за
участі православних та католицьких церков і, відтак,
регулюють відносини між ними, варто виокремити
Меморандум про співпрацю з МОН України,
Меморандум про співпрацю ВРЦіРО, та Держкомрелігій
щодо висвітлення в ЗМІ проблем релігійно–церковного
життя (квітень, 2000 р.) [16]. Останнім часом ВРЦіРО
зайняла провідне місце у сфері налагодження
міжконфесійного діалогу в Україні.
Православно–католицька взаємодія в царині соціаль
ного служіння духовно–морального розвитку суспільства
визначається низкою офіційних церковних документів, в
яких викладена соціальна доктрина Церков перелік яких
наведено вище.
Таким чином, значний емпіричний масив дже
рельної
бази
православно–католицьких
відносин
в незалежній Україні може бути згрупований за
наступними критерійними характеристиками: джерела
у царині богословсько–догматичного діалогу та у сфері
суспільно–політичної й соціокультурної комунікації.
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Організація процесів функціонування
релігійних і політичних суб’єктів як чинника
формування політичної нації в Україні
Розглянуто таке явище, як політична нація і процес її формування в сучасних
умовах в Україні. Досліджуються та оцінюються можливості організації
ефективної взаємодії релігійних і політичних суб’єктів в етнонаціональному
процесі. Головна увага зосереджується на практичних способах виявлення
основних параметрів взаємодії релігійних і політичних суб’єктів за типом
параметру, характером та спрямованістю й змістом взаємодії щодо процесу
формування української політичної нації.
Ключові слова: релігія, політика, релігійно–політична взаємодія,
етнонаціональний процес, політична нація.

Реалізація цілей і завдань різними релігійними й
політичними суб’єктами завжди залежить від сукупності
багатьох обставин, умов і факторів, своєчасне виявлення
і облік яких має визначальне значення для науки та
соціальних практик. Ефективне досягнення цілей
неможливе без комплексного використання політичних,
правових, економічних, науково–технічних, духовно–
моральних, інформаційних, військових та інших
можливостей суспільства і держави, без відповідного
механізму або системи реалізації цілей. Повною мірою
це положення відноситься і до державно–конфесійної
політики, яка передбачає велику кількість суб’єктів і
учасників. Проблема вивчення динаміки взаємодії релігії
й політики в процесі формування української політичної
нації є актуальною загальною проблемою. В основі
цієї динаміки – відмінності людських особистісних
і групових інтересів та цінностей і зв’язаних з ними
ідентичностей – релігійних, політичних, етнічних,
культурних, мовних, геополітичних, регіональних,
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соціальних, вікових та багатьох інших. Зв’язаним
із загальною науковою проблемою та важливим
дослідницьким завданням є характеристика основних
параметрів взаємодії релігійних і політичних суб’єктів в
етнонаціональному процесі.
Серед дослідників цієї динаміки тривають дискусії
з питань: що то за феномен українська політична
нація, сформувалася вона чи тільки формується?
Яку роль у цьому процесі грає релігія й політика? У
працях О. Антонюка, В. Горбатенка, В. Євтуха, В. Кар
лової, П. Кононенка, О. Копиленка, В. Котигоренка,
І. Кресіної, В. Крисаченка, І. Кураса, Ю. Левенця,
М. Панчука, М. Рябчука, В. Смолянюка, В. Трощинсь
кого, Ю. Шемшученка, Л. Шкляра та інших дослідників
висвітлене певне бачення етнонаціонального процесу в
Україні.
Вітчизняні науковці розробляють практичні аспекти
політизації релігійного життя, зокрема стан державно–
церковних відносин, їхні моделі, правове забезпечення
свободи совісті, реституція церковного майна, набуття
релігійними об’єднаннями прав юридичної особи,
зокрема А. Арістова, М. Бабій, В. Бондаренко, О. Бучма,
В. Єленський, С. Здіорук, В. Климов, В. Лубский,
А. Колодний, М. Новиченко, О. Саган, Е. Харьковщенко,
Л. Филипович, А. Юраш, З. Швед, П. Яроцький та ін.
Останнім часом вийшла друком низка фунда
ментальних праць західних дослідників з проблем
формування
національної
ідентичності,
зокрема
Б. Андерсона, У. Альтерматта, М. Гроха, Е. Сміта.
Метою статті є виявлення основних параметрів
взаємодії релігійних і політичних суб’єктів в етно
національному процесі, а саме: за типом параметру,
характером та спрямованістю й змістом взаємодії щодо
процесу формування української політичної нації.
Сьогодні багато вчених усвідомлюють необхідність
використання і розробки комплексного підходу
до дослідження взаємодії релігії й політики, все
частіше відбувається суміщення в дослідженні різних
підходів – галузевих наук і соціологічних досліджень
[3; 5; 8]. Безумовно, в академічній спільноті існує
деяке упередження проти конфесійного підходу, а
опора робиться на світський релігієзнавчий підхід.
Водночас це не означає, що вчені не використовують
напрацювання апологетів різних релігійних традицій
і не ведуть діалогу щодо міжконфесійної і світський
взаємодії.
Комплексний
підхід
виражається
у
використанні авторських методик, які поки ще не
мають належної апробаційної бази або страждають від
недостатньої розробленості теоретичної основи.
Аналіз наукової літератури різноманітних підходів
до розробки проблем взаємодії релігії й політики у
процесі формування політичної нації свідчить, що поки
що мала частка участі релігієзнавців. У цьому аспекті
постає важлива проблема створення «єдиної філософії»
взаємодії релігії і політики щодо формування політичної
нації України, спроможної об’єднати зусилля всіх сторін
[1; 7; 9]. Реальність здійснення зазначеного виходить за
межи методологічних можливостей релігієзнавства як
суто науки про релігію.
До розв’язання проблеми належить раціональне
використання методологічного інструментарію багатьох
наук, у тому числі політології та соціології. Методологія
дослідження релігійного–політичної взаємодії, яку
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ми пропонуємо у цій роботі, є універсальною в тому
плані, що вона, по–перше, може бути застосовна до
різного ступеня екстенсивності міжсуб’єктної взаємодії
(від вузького до широкого предметно–об’єктного
комплексу релігійно–політичного простору) і до різного
масштабу релігійних і політичних суб’єктів – учасників
етнонаціонального процесу. По–друге, безпосередньо
залежить від цілепокладання, кількісних та якісних
факторів, умов і методів, концептуального ресурсу і
вибору шляхів їх використання. Значною мірою все
це залежить від вибору підходів до аналізу основних
параметрів взаємодії релігійних і політичних суб’єктів в
етнонаціональному процесі. Що ж до формування таких
підходів, то вони мають розроблятися на загальних
принципах соціокультурної взаємодії, які теоретично
обґрунтовані в науковій літературі [2; 3; 4; 6; 10].
Нижче піде мова про взаємодію на соціетальному
рівні, яка передбачає як суб’єкти – суспільство, церкви
і політичні організації. Теоретичний аналіз основних
аспектів такої взаємодії є найважливішим попереднім
етапом конкретного соціологічного дослідження будь–
яких приватних аспектів і складових цього процесу.
Ступінь розвитку і прогресу взаємодії релігійних і
політичних суб’єктів у формуванні політичної нації в
України може вимірюватися за низкою параметрів, що
наведені в табл.
Отже, взаємодія релігійних і політичних систем
на «власне етнонаціональному» рівні є, як правило,
поліваріантною. Різні суб’єкти – люди і громадські
групи, церкви і політичні організації, які репрезентують
одну з етнокультур – контрагентів, спонтанно знаходять
різні способи взаємодії з іншою культурою, залежно
від специфіки тієї конкретної ситуації, яка визначає
їх власну «ділянку» взаємодії. Ці способи взаємодії
утворюють тезаурус, із якого соціальна система
вибирає (частково спонтанно, іноді раціонально й
цілеспрямовано) той пріоритетний варіант, на якому
вона в подальшому засновує свою взаємодію з іншими
суб’єктами етнонаціонального процесу. Цей варіант
поступово оформляється в стратегію взаємодії, яка в
подальшому сприяє інституціональному закріпленню
(стереотипізації) та поширенню такої форми взаємодії
як соціального зразка. Це, власне, й визначає всю
складність зміни парадигми суб’єктивних установок
контрагентів на взаємодію та їх мислення.
Основні типи суб’єктивних установок щодо взає
модії релігійних і політичних суб’єктів в етнона
ціональному процесі може бути такою:
1. Установка «діалогу»: відкритість + активність;
2. Установка «капітуляції»: відкритість + пасивність;
3. Установка «ізоляції»: закритість + пасивність;
4. Установка «агресії»: закритість + активність.
Установка діалогу характеризується апріорнім
позитивним
сприйняттям
контрагента,
визнанні
його точки зору та права на існування, еврістічної
цінності теоретичних основ і практичних дій суб’єктів
релігійної й політичної взаємодії щодо формування
української політичної нації. Існують різні інтерпретації
етнонаціональної дійсності, при цьому визнається
однаково високий їх онтологічній статус. Для діалогу
характерні інтерпретації різних когнітивних структур
релігійно–політичного простору держави у власних
термінах віровчень та політичних теорій.
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Таблиця

Основні параметри взаємодії релігійних і політичних суб’єктів в етнонаціональному процесі
Тип
параметру

Характер
взаємодії

Спрямованість
взаємодії

Зміст взаємодії щодо процесу формування політичної нації,
що визначає

Щільність
контакту

Кількісні
фактори

«Фізична»
характеристика,
що визначається
кількістю часу та
частотою спілкування

Спілкування релігійних і політичних суб’єктів – носіїв
власних поглядів; ступінь щільності (тісноти) світсько–
релігіозного та релігійно–політичного контактів

Інтенсивність і
екстенсивність
контакту
(комунікації)

Кількісні
фактори

Частота прямих /
непрямих, явних /
прихованих,
приватних /
глобальних зіткнень

В інтенсивному плані:
ступінь релевантності загальних для суб’єктів взаємодії
реалій етнонаціонального процесу;
характер уваги й зусиль, які приділяється залагодженню
конфліктів і розбіжностей, які виникають на
етнонаціональному ґрунті.
В екстенсивному плані:
ступень спільності «предметно–об’єктного поля»
контрагентів у релігійно–політичному просторі держави;
наслідки факторів єдності релігійно–політичного простору
та асиметрії репрезентативності.

Співвідношення
сил релігійних
і політичних
суб’єктів

Кількісні
фактори

1) Асиметрія репрезентативності релігійної і політичної
культур в умовах «первинності» та переважання світської
культури в суспільстві.
2) Аналіз сутності христологічної та інших релігійних
доктрин, визначають ступінь авторитету і характер впли
вовості в суспільстві релігійної конфесії, яку представляє
дана релігійна культура в етнонаціональному процесі.
3) Максимальний обсяг мирських смислових значень,
який релігійна доктрина здатна інтерпретувати у
власному парадигмальному ключі без будь–яких змін у
етнонаціональному рівні.

Концептуальний
ресурс

Якісні
фактори

1) Тактичні можливості діалогу в етнонаціональному
процесі, які мають релігійні й політичні суб’єкти–
контрагенти.
2) Функціональна роль та місце в ціннісній ієрархії, яке
принципово відводиться «нації» в даній релігії;
наявність «інструментарія» у релігійних і політичних
суб’єктів щодо адекватного сприйняття та розуміння ідеї й
вірувань іншої культури, ідеологічних поглядів і переконань.
3) Сума знань і технологій, особистісні диспозиції суб’єкта,
передусім – толерантність, здатність до полісуб’єктної
емпатії і критичної самооцінки.
4) Свідома позиція суб’єкта до формування політичної нації
та схильність до її цілеспрямованої зміни.

Ідеальний
ресурс

Якісні
фактори

1) Стратегічні можливості діалогу, якими володіє кожний із
суб’єктів;
наявність ресурсу, якій дає змогу «вмістити» зміст
внутрішнього семантичного горизонту релігійної і
політичної культур – контрагентів один одного.
2) Особливості сакрального ставлення тієї або іншої релігії
до національного питання та історико–культурної специфіки
взаємодії з нею різновидів політичної культури.
3) Змістовна характеристика та специфіка сакрального
ставлення до національного питання.

Суб’єктивна
установка
контрагентів на
взаємодію

Соціально–
психологічні
фактори

1) Комплексний показник, що відображає «сумарний вектор»
усіх переваг, поглядів, переконань, цільових орієнтацій і
соціальних настроїв суб’єкта, які так чи інакше впливають
на його ставлення до процесу формування політичної нації.
2) Стратегія взаємодії, що характеризує кожного
із релігійних і політичних суб’єктів–контрагентів,
співвідношення двох полярних тенденцій: тенденції
фундаменталізму і протилежної їй тенденції діалогізму.
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Установка капітуляції виражається в активній
(відторгнення) або пасивній (байдужість, ігнорування)
відмові від власної теоретичної та практичної
спадщини та переходом до некритичного сприйняття
елементів іншого релігійного або політичного суб’єкта
щодо формування української політичної нації як
таких існуючих, що признаються кращими, більш
престижними, вищими тощо.
Установці ізоляції відповідає ігноруванню супере
чностей, що існують в інтерпретаціях актуальних
реалій формування української політичної нації,
замикання у межах власних підходів релігійних і
політичних суб’єктів. Слід зазначити, що спектр
емоційно–оціночного ставлення до контрагента може
бути достатньо широким: від доброзичливості та
заяв про співпрацю до байдужості й неприязні, яка
супроводжується явною або прихованою сегрегацією її
носіїв.
Установка агресії виражається в явному або
прихованому нав’язуванні цінностей, уявлень і норм
(і, в кінцевому рахунку – ідеалу) одного із релігійних
і політичних суб’єктів, спрямованому на пряме або
непряме утвердження переваги світської чи релігійної
культури в цілому або в тих чи інших деталях процесу
формування української політичної нації. Паралельно,
зазвичай,
відбувається
«позіціонування»
іншого
підходу в негативному ключі, очорнення її характерних
проявів, приписування її представникам – конкретних
особистостей, груп, релігійних і політичних організацій
та структур різного роду якостей і дій непристойного
характеру.
Проведене дослідження дає підстави зробити такі
висновки.
Філософське осмислення проблем взаємозв’язку
релігійних і політичних суб’єктів у процесах
формування політичної нації в Україні надає
можливість розібратися у співвідношенні релігійних
і політичних закономірностей, побачити суперечності
в розвитку відносин між етносами, релігійними і
політичними організаціями та рухами, громадянським
суспільством, зрозуміти їх роль в етнонаціональному
перетворенні.
Структурна будова релігійно–політичного простору
держави зумовлюється первісними функціями, прита
манними йому як цілісному утворенню. Функціональні
характеристики релігійно–політичного простору, розгля
нуті в процесі формування політичної нації в України
та доповнені аналізом суб’єктної структури. Значущість
останньої зумовлена важливою роллю релігійних і
політичних суб’єктів в організації та самоорганізації
становлення української політичної нації. Релігійні
й політичні суб’єкти уособлюють рушійні сили, які
приводять в рух етнонаціональну систему, і є одним із
засадничих базових понять що відображають динамізм
етнонаціонального процесу.
В історії розвитку людського суспільства спосте
рігається постійна зміна різних типів взаємодії релігії
й політики в етнонаціональному процесі. Ці взаємодії
були зумовлені і ґрунтувалися на певному архетипі
сприйняття релігією і політикою етносу та нації,
будуються на концептуальному й ідеальному ресурсі
віровченнь та ідеологічних програм щодо сприйняття
людиною етнонаціонального середовища.
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Доведено, що кожний структурний напрям
релігійно–політичного простору передбачає визначення
елементів, що належать до даної структури, їх
місцезнаходження і відповідно до цього зв’язків, що
виникають між ними. Формування суб’єктної структури
релігійно–політичного простору є важливим аспектом
його організації, які безпосередньо, у тому числі, беруть
участь в етнонаціональному процесі держави. Причому
характер та форма зв’язків відіграють вирішальну
роль в аналізі характера явища (відображення лінії
«поведінки» релігії та політики в етнонаціональному
середовищі), що формуються як наслідок взаємодії всіх
функцій.
Обґрунтовано, що визначення суб’єктної струк
тури релігійно–політичного простору передбачає
відображення місця релігійних і політичних організацій,
умов набуття ними статусу актора етнонаціонального
процесу. Суб’єктам релігійної й політичної взаємодії
в процесі формування української політичної нації
притаманні конкретні форми, певні ідентичності
(персоніфікація). Вони набувають як індивідуальних,
так і колективних форм виконують роль різноманітних
релігійних і політичних організацій та установ.
Детальний аналіз цих форм відкриває шлях до
визначення основних параметрів взаємодії релігійних
і політичних суб’єктів в етнонаціональному процесі,
їх класифікації, установлення тенденцій у розвитку їх
структурної будови та участі у формуванні політичної
нації в Україні.
Класифікація релігійних і політичних суб’єктів
певного релігійно–політичного простору у взаємодії
в етнонаціональному процесі може здійснюватися за
кількома критеріями й основними параметрами; за
місцем і функціями в процесі формування української
політичної нації; власними та спільними цілями
релігійних і політичних організацій щодо націотворення;
мотивами діяльності та параметрами і містом взаємодії
стосовно процесу формування політичної нації
(щільність контакту, інтенсивність і екстенсивність
контакту (комунікації), співвідношення сил релігійних
і політичних суб’єктів, концептуальний ресурс,
ідеальний ресурс, суб’єктивну установку контрагентів на
взаємодію тощо).
Ключовим
моментом
взаємодії
релігійних
і політичних суб’єктів у процесах формування
політичної нації в Україні виступає суб’єктивна
установка, яка визначає свідомість людей – носіїв
поглядів контрагентів. Ця установка діє в межах, які
зумовлені концептуальним ресурсом міжсуб’єктного
етнонаціонального діалогу, але при цьому існує
здатність справляти зворотний вплив у бік його розвитку
або, навпаки, згортання. Межі розвитку концептуального
ресурсу, у свою чергу, обмежені горизонтом ідеального
ресурсу суб’єктів релігійно–політичного простору,
який не може бути зміненим. Нарешті, тіснота
контакту, екстенсивність і екстенсивність комунікації та
співвідношення сил релігійних і політичних суб’єктів
виступають як «каталізатори» процесів міжсуб’єктної
взаємодії як такої, що сприяє/утруднює формування
політичної нації в Україні.
Таким чином, суб’єктна структура релігійно–
політичного простору України, його керованість –
основний показник для опису цілеспрямованого
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функціонування і організації формування політичної
нації. Це комплексний, інтегральний показник, який
включає в себе багато приватних, спеціальних понять.
Проте це тільки один бік проблеми, що розглядається,
бо кількісними параметрами справа далеко не вичер
пується.
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Organization of processes of functioning of religious and political
subjects as a factor of the formation of a political nation in
Ukraine
The article is dedicated to the investigation of such phenomenon as a political
nation and the process of its formation in modern conditions in Ukraine. The
possibilities of effective interaction of religious and political subjects in the ethno–
national process are investigated and assessed. The main attention is focused on
practical ways of identifying the basic parameters of the interaction of religious
and political subjects on the parameter type, nature and direction and content of
interaction concerning the process of formation of the Ukrainian political nation.
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Спадкоємність у розвитку
релігійної культури: загальне і особливе
Розглядається проблема визначеності спадкоємності у розвитку релігійної
культури, яка розкривається як суспільна діяльність,заснована на системі
релігійних відносин,уявлень, знань та практики, утворених на її базі релігійних
інституцій, отриманих матеріальних та духовних наслідків, успадкованих
та розвинутих носіями відповідно історичним умовам. Метою дослідження є
розгляд спадкоємності у розвитку релігійної культури в категоріях загального
та особливого, визначення сутності та механізмів спадкоємності у розвитку
релігійної культури. Основним виступає діалектичний метод дослідження.
Загальними рисами спадкоємності розвитку релігійної культури визначаються
об’єктивність, загальність, безперервність, цілеспрямованість, втіленість
у формах ритуалів, обрядів, традицій. Особливими рисами релігійної
спадкоємності є об’єктивність, особистісний, діяльнісний характер, суміщення
вічного та тимчасового, фізичного і містичного, наголос на незмінності
релігійних традицій.
Ключові слова: спадкоємність, релігійна культура, загальне, особливе,
сутність, механізм спадкоємності.

З давніх часів будучи предметом філософської
рефлексії, релігія все ще зостається джерелом
дослідницького інтересу. На сьогодні існує біля трьохсот
визначень «релігії» [9, с. 4], що засвідчуєзацікавленість
дослідників різноманіттям релігійних форм, наближення
до усвідомлення сутності «релігійної культури».
Незважаючи на використання терміну в різних наукових
розвідках, системні дослідження «релігійної культури»
тільки розпочинаються.
Г. Волков відніс релігійну культуру до духовної
культури, «породженої релігійними запитами людей і
покликаної їх задовольняти» [2]. С. Лєбєдєв виділяючи
аксіологічну складову походження культури, не приділяв
уваги діяльнісному компоненту релігії [12]. Д. Лалєтін
концентруючись надіяльнісній складовій, ігнорував
її трансформації,залишаючи релігійну культуру без
джерела розвитку [11, с. 56]. О. Кирлєжев, взагалі
вважає «релігійну культуру»нісенітницею, бо, на його
думку, «культура» не має відношення до релігії [10].
І. Яблоков визначає релігійну культуру «сукупністю
способів і прийомів забезпечення та здійснення буття
людини, які реалізуються в ході релігійної діяльності
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і представлені в продуктах, що мають релігійні
значення та сенси, які передаються та засвоюються
новими поколіннями» [20], що, значно краще передає
зміст явища, але є все ж більш абстрактним порівняно
із визначенням В. Воловика, у якого: «релігійна
культура – категорія релігійної свідомості, соціально–
філософська і релігієзнавча категорія для позначення
історично складеної форми релігійних відносин,
відповідної їй системи релігійних знань, мотивів, форм,
способів та методів релігійної діяльності віруючих,
створюваних ними релігійних організацій та інституцій,
матеріальних та духовних результатів, цінностей та
оцінок, з необхідністю приналежних народу, нації, іншій
соціальній групі, конкретному суспільству, людству в
цілому, а також, окремій особистості на певному етапі
розвитку» [4, с. 125]. У якості робочого визначення
нашого дослідження, релігія розкривається як історична
форма світогляду, що окрім людського, пізнаваного
світу, базується на визнанні і вірі в існування вищого
надприродного світу – вмістилища надприродних сил
гідних поклоніння. «Включене» переживання зв’язку
із надприродним виступає основою формування
релігійної свідомості, динамічних історично–культурних
феноменів та системи відносин, які «офарбовуючи»
суспільну діяльність, втілюються у релігійних культурах.
Релігійна культура виступає соціально–філософською
категорією, розкривається як суспільна діяльність,що
заснована на системі історично сформованих релігійних
відносин,уявлень, знань та практики, створених на їх
базі релігійних інституцій, отриманих матеріальних
та духовних наслідків, успадкованих та розвинутих
носіями відповідно історичним умовам. Спадкоємність
виступає базовою категорією усвідомлення історичного
та релігійно–культурного процесу розвитку.
Ще півстоліття тому позитивістка думка пророкувала
зникнення релігії як соціального явища. Спираючись
на ідею первісного безсилля людини перед природою
як підґрунтя релігії, науковці вважали, що з розвитком
наук у ХХ столітті релігія втрачає засади свого
існування. Саме, під час ствердження таких концепцій,
І. Валлерстайн, одним з перших дослідників відзначив,
що попри прогнози, замість занепаду відбувається
«релігійний ренесанс», причинами якого, дослідник
серед інших, вказував системну кризу держави,
пов’язаної із нею науки та культури [3].
Поглиблення розуміння відповідності феномену
та поняття спадкоємності, актуалізує мету нашого
дослідження: соціально–філософський аналіз спадкоєм
ностів розвитку релігійної культури в категоріальній
парі загального та особливого, розгляду сутності та
механізмів передачі релігійного спадкового досвіду.
Мислителями давнини спадкоємність розглядалася
у випадках коли йшлося про сутність людини та
суспільства. Так, прихильність давньоєгипетської
культури до традиціоналізму відбивалася у релігійному
мистецтві, яке на протязі свого існування користувалося
одними канонами [16], закономірно виникаючі нові
елементи сприймалися як удосконалення існуючих.
Показово, що діяльнісна форма спадкоємності передує
та перемежається із вербально–дієвою, які згодом
співіснують із письмовою формою транслювання спадку.
Саме давньоєгипетський консерватизм створив умови
для розробки традиційних образів, професіоналізації
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як поєднання концептуальності та майстерності, які
базувалися на попередньому спадкоємному досвіді.
Як свідчення уваги до спадкоємного зв’язку в усі
часи, пригадаємо рефлексію «зіпсованості» дітей,
наслідувачів спадкоємних традицій у Гесіода [6, с.180–
185], Сократа, Тіта Лукреція Кара [13], Плутарха [18]. В
Середньовіччі така рефлексія присутня у творах Боерція
та «отців» християнської церкви.
Перша філософська категоріальна розробка по
няття «спадкоємності» належить Г. Гегелю. На його
думку, «спадкоємність» є одним з загальних проявів
діалектичного закону заперечення–заперечення, формою
збереження певного досвіду. «Зняте» розглядається
як таке, що втратило свою безпосередність, але, аж
ніяк не знищене. Діалектично сприйняте заперечення
передбачає не тільки руйнування старого, а й збере
ження та розвиток того, що відповідає нагальним
потребам [5].
Матеріалістична діалектика, розглядає спадкоємність
як об’єктивну закономірність буття, що проявляється в
процесі розвитку пізнання. Найважливішою вважалася
спадкоємність матеріального виробництва, яка визна
чала інші види спадкоємності. Так суспільно–еконо
мічні відносини будучи обумовленими виробничим
потенціалом, визначали ідеологічне тло суспільних
відносин. Складний, різноплановий характер спадкоєм
ності в розвитку культури веде до виділення її прогре
сивного (підвищення культурного рівня) та регресивного
типу (зниження культурного рівня). Якщо розвиток,
це необоротний, спрямований та закономірний процес
[19, с. 561–562] культурного сходження, то спадкоєм
ність – є зв’язком, що єднає усю конструкцію та забез
печує транслювання культурного досвіду. Сутністю
спадкоємності у розвитку релігійної культури є
збереження елементів [1] та зв’язків цілого, його частин
в структурі відносин при переході у новий стан.
Виживання нових людських генерацій забезпе
чується попередниками у формі міжпоколінного спад
коємного зв’язку, «колективної пам’яті», «життєвого
світу» [7, с. 91], але включення нащадків в систему
суспільних відносин складену в минулому, не
забезпечує її незмінність. Плинність історичних умов
обумовлює доповнення та трансформації культурної
спадщини, відсторонення на периферію актуальності
досвіду незатребуваного в конкретних умовах. Система
культурної спадкоємності виконує роль духовного
контуру, який формуючи духовний стан покоління, сам
трансформується під впливом актуальних соціальних,
культурних, економічних та інших умов, що історично
відрізняються від попередніх.
Процес спадкоємності розвитку релігійної культури,
не завжди відкритий інтелектуальному сприйняттю
часового зв’язку минулого, сучасного та майбутнього,
тому для розкриття достеменного сенсу спадкоємної
традиції необхідна мудрість. Е. Гуссерль інтерпретує
«мудрість» як значущу духовну якість, що відкриває
духовний спадок минулих поколінь [8, с. 229]. Тобто,
релігійно–культурна
спадкоємність
транслює
не
тільки досвід минулого, а й «мудрість» як адекватне
розуміння стану речей, яка не може упредметнитися без
гармонійно розвинутої життєвої активності.
Як категорія соціальної філософії, спадкоємність
знаходиться у органічному взаємозв’язку із провідними
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філософськими категоріями визначеності, обумовленості
та цілісності, без яких аналіз категорій матеріалістичної
діалектики неможливий. Кожний процес, відрізняючись
від інших, має і дещо спільне, саме існування цього
спільного з необхідністю обумовлює спадкоємність
[1, с. 16]. Розрізняючи еволюційні та циклічні типи
розвитку, треба розпізнавати спадкоємність на рівні
кількісних змін в межах незмінної якості, коли вона
виступає основою повторюваності,від спадкоємності
пов’язаної із якісними змінами, визначальною рисою
яких буде заперечення існуючої структури [1, с. 19].
Перехід на новий якісний рівень і буде визначатися як
власне «розвиток»на відміну від «змін», повторення.
Особливістю спадкоємності у колі близьких понять
(«сукцесія», «лінідж» «філіація»), є те, що вона має
місце тільки стосовно структурно складних об’єктів,
при спрощеній структурі об’єкту, пропонується вико
ристовувати поняття «просте відтворення» [1, с. 15–16].
Гносеологічно розрізняються два види спадкоєм
ності: спадкоємність поколінь та культурно–духовна
спадкоємність. Культурно–духовна складова складає
об’єм культурного спадку («що передається»), спадкоєм
ність поколінь є суб’єктивною стороною процесу
спадкоємності («хто передає»), не оволодівши спадком
неможливо його передати без викривлень, адаптувати до
оновлених суспільних умов.
Врізні історичні епохи, спадкоємність поколінь
має різний зміст культурного спадку [17, с. 412].
«Традиційні» форми трансляції досвіду безпосередні,
«посттрадиційні» – опосередковані. Специфічні «наго
лоси» мають етатично–інституціональне походження
і пов’язані із об’єктивно домінуючою ідеологією,
суб’єктивна складова розкривається в аналізі процесу
передачі–прийняття спадку. Поєднання об’єктивної та
суб’єктивної складових в певних історичних умовах
трансляції спадку дає специфіку конкретного прецеденту
спадкоємності.
Складовими процесу спадкоємності є:культурне
середовище, спадок; спадконосії, «канал» передачі
спадку; спадкоотримувачі; процес передачі спадку.
Часово–просторова модель спадкоємного процесу
структурується у вертикальному та горизонтальному
напрямах: вертикаль розкриває картину транслювання
релігійно–культурного спадку в послідовній зміні
поколінь, горизонталь, – дозволяє аналізувати взаємодію
синхронних в часі та в просторі поколінь. Традиційна
модель спадкоємності є надійною,але постійно втрачає
свою дієвість, через несумісність «старого» з «новим».
Розглядаючи
проблему
«батьків
та
дітей»,
виявляється, що саме «конфлікт поколінь» дає змогу
підростаючим генераціям в близьких до реальних, та все
ж поблажливих умовах отримати досвід відстоювання
власної думки. «Конфлікт» як заперечення на практиці
частіше виступає «суперечністю», будучи важливою
частиною
спадкоємного
загалу.
Спадкоємність
розглянута як певний об’єм досвіду–інформації, повинна
мати зацікавлених суб’єктів та надійний механізм
відтворення,розкриваючи спадкоємність як систему, що
вміщає об’єктивну складову:цінності, ідеали, традиції,
які представляють спадкоємність, як певний об’єм
інформації; суб’єктивну складову, як зв’язок поколінь
людей, що втілюють соціальні знання, вміння та
навички; як механізм передачі спадку, суб’єкт–об’єктний
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та суб’єкт–об’єкт–суб’єктний зв’язок між підсистемами
спадкоємності.
Змістовно, сталість релігійній культурі забезпечує
присутність в її складі фундаментального ядра,
утримуючого як загальнокультурні так і ідентифікуючі
максими, які, мають граничну ступінь обов’язковості.
Мінливість обумовлюється частиною культурного
спадку, яка пов’язана з ядром і утримує в собі
інтерпретації, засоби опредметнення основоположних
максим. Механізм спадкоємності це спосіб передачі
інформації–спадку, що зв’язує суб’єктів трансляції з
приводу передачі спадку. В діяльності усіх поколінь,
спадковий релігійний досвід зберігаючи свою актуальну
функціональність трансформується формально, за суттю
ж залишається відносно не змінним, що пояснює низьку
швидкість якісних змін релігійних культур.
Спадковий релігійний досвід об’єднує в собі:
релігійний суспільний досвід (цільності, збереження,
трансляції та розвитку) – узагальнений на загально
людському та окремому культурно–релігійному рівнях;
релігійний особистісний досвід (збереження, трансляції
та розвитку) транслятора.
Механізм спадкоємності, належить до роду
соціальних, він активізує спадковий, попередньо
адаптований до соціальних умов досвід, принесений
батьками нащадкам. Прийнятий від попередників він
пройшов крізь мінливі умови батьківського життя,
тому окрім самого об’єкту утримує і спадкоємні засоби
його можливого оновлення. Проходячи крізь «загальне
сучасне» батьків та їх дітей, об’єкт сепарується на
актуальний та не актуальний досвід, які, в свою чергу,
і самі розділяються за ступенем актуальності. Найбільш
актуальний досвід використовується та адаптується
батьками під потреби «дітей» з їх участю в процесі
виховання. Менш актуальний, розташовується на більш
віддаленій «орбіті» актуальності і залучається у разі
потреби.
Перебуваючи у постійному розвитку соціальний
механізм культурної спадкоємності функціонує у
конкретному культурному середовищі для відтворення
діяльності, яка приймається як бажана, але у сход
женні від етно–релігійного рівня культури до загально
людського, соціальний механізм повинен проявляти
ригідність, яка б обмежувала втрату культурно–етнічної
ідентичності, тому, спадкоємний механізм релігійної
культури має конкретні особливості:відмінності при
передачі теоретичного та практичного досвіду; загально
релігійного досвіду (духовності) та конкретно релігійних
уявлень; станового змісту релігійної культури (жерці,
віруючі).
Оскільки наслідкомісторичних змін релігійної
культури є збереження та розвиток релігійної куль
тури, мета постає достатньо широко, уможлив
люючи використання алгоритмічних структур, як то:
дискретності, поділу процесу релігійної спадкоєм
ності на ряд типових дій, виділяючи лише ключові
етапи, які визначають успіх у цілому; однозначності,
передбачаючи зрозумілість дій для суб’єктів процесу;
детермінованість;доступність,
та
поступовість,
виконання простих дій, з отриманням очікуваного
результату – божої присутності у житті віруючого;
універсальність, як виконання різних вправ для
розвитку медитативного зосередження, через розвиток
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побутового зосередження, наприклад: махасіддха
Сараха загострюючи стріли, «гострив» своє проникаюче
розуміння, махасіддха Тілопа вичавлюючи олію з
кунжуту, отримував сутність явищ; лімітованість,
тобто визначеність кількості етапів; еквіфінальність,
можливість досягнення мети різними шляхами, як то:
віри, відданості, інтелекту та ін.; цілеспрямованість,
веде до жаданого результату, забезпечуючи особисте
благополучне безсмертя, в ідеалах конкретного релігій
ного вчення.
Критеріями для оцінки спадкоємності виступають:
ідеали релігійних культур, відтворенні у певних особис
тих та суспільних поведінкових зразках; проявлення
релігіно–культурних зразків особистісної та суспільної
діяльності; теоретична обізнаність у питаннях націо_
нально–релігійної традиційності; практичний вияветно–
релігійної традиційності; соціально–релігійна зрілість.
Нагальна історично–культурна ситуація вимагає
досягнення «вічних» цілей у кардинально змінених
умовах, актуалізуючи адаптацію та/чи трансформацію
традиційних алгоритмів релігійної діяльності. Релігійно–
культурна спадковість складається не лише із досвіду
досягнення певної мети, а й узагальнює алгоритми
дій у ситуаціях невизначеності, даючи послідовникам
«ключ–межу» припустимих варіацій (новацій та
інновацій) конкретної релігійної культури. Визначеність
дій у ситуаціях невизначеності наводиться, наприклад,
у відомій мудрості Конфуція: «Благородна людина з
гідністю чекає велінь Неба. Низька людина метушливо
очікує вдачу», чи в Екклесіасті «Суєта суєт, суєта суєт, –
все суєта»!
В діалектиці розвитку, кожен новий етап релігійної
культури неможливий без попереднього, і у той же час,
заперечує його,таким чином, в ході наданого аналізу,
виникає змога виділити загальні риси спадкоємності
розвитку релігійної культури:спадкоємність розвитку
релігійної культури, як і загалом спадкоємність,
носить об’єктивний, загальний характер, існуючи
незалежно від бажання «церковників» та небажання
атеїстів, є постійним, безперервним процесом, який
відтворюючись забезпечує трансляцію життєвого
досвіду; спадкоємність розвитку релігійної культури, як і
загалом спадкоємність, обумовлюється діяльністю людей
і людських спільнот маючи свідомий, осмислений,
цілеспрямований характер; спадкоємність має діало
гічний характер,перифразуючи М. Мамардашвілі
[14, с. 14–27], культура існує тільки коли вона
успадковується; протоформи культурної спадкоємності
пов’язані із релігійним культом, несучи сакральний
життєвий досвід; спадкоємність у розвитку релігійної
культури, як і загалом спадкоємність, виявляється у
формах ритуалів, обрядів, звичаїв, традицій, пережитків;
спадкоємність у розвитку релігійної культури, не є
незмінною: вона оновлюється з часом, від покоління
до покоління перебуває у перманентному розвитку,
відповідаючи зміні умов культурного життя; в
залежності від історичних умов спадкоємність може
бути безперервною та перервною, що пов’язано із
історичними умовами, які сприяють збереженню носіїв
спадкоємності або їх знищення, наприклад, радянської
антирелігійної боротьби,коли до 1921 року влада
закрила понад половину з тисячі діючих монастирів,
до 1924 року тільки в Російській Православній Церкві
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загинув 21 архієрей, 15 тис. представників кліру
та ченців [15, с. 833]. Але,ці заходи остаточно не
перервали релігійні традиції, вони «переформатували»
їх у менш публічні, «катакомбні», втаємничені форми,
актуалізуючи особливості спадкоємності у розвитку
релігійної культури, а саме: спадкоємність в релігійній
культурі має об’єктивний характер бо джерелом буття
сущого вважається бог; спадкоємність в релігійній
культурі має діяльнісний характер, базується на
особистому
релігійному
досвіді,
з
втрачанням
«богонадхненності»
релігія
перетворюється
на
історичні, культурні та інші феномени; спадкоємна
діалогічність релігійної культури має наголос на
перетині вічного та тимчасового, релігійна культура
«зупиняє» час, повертаючи людину до позачасових
істин;на
окремих
історичних
етапах
можлива
переривчатість спадкоємності у випадках поступової
деградації чи миттєвого знищення певної частини носіїв
культурної спадщини,але переривчатість не означає
повного припинення спадкоємності, змінюється лише
об’єм та якість спадкоємного досвіду; спадкоємність
релігійної культури обіймає як реальний так і містичний
рівні; в спадкоємності релігійної культури робиться
акцент на «міжсвітовій» взаємодії, усуспільненні
досвіду налагодження стосунків божого та людського
світів;релігійна культура позиціонує себе як «оплот
традиційності» суспільства, тому має наголос на
освяченій незмінності релігійних традицій; змінність в
релігійній культурі відповідаючи соціально–культурним
змінам стосується соціальної доктрини церков, і не
торкаються віровчення та релігійної організації.
Підводячи підсумки зазначимо, спадкоємність
пов’язує між собою усі сфери буття культури, в
галузі ж релігійної культури спадкоємність має
специфічні особливості, які забезпечують відтворення
саме релігійної форми засвоєння світу, яка пов’язує
раціональне та ірраціональне в людині.
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Continuity in the development of religious culture:
general and the specific
Consider the problem of determining the continuity in the development
of religious culture, which is revealed as a social activity, based on a system of
religious attitudes, perceptions, knowledge and practices established on the basis
of its religious institutions received the material and spiritual results, inherited and
developed carriers respectively historical conditions. The aim of the research is to
examine the continuity in the development of religious culture in terms of the general
and the particular, the definition of the nature and mechanisms of succession in a
religious culture. The main method that was used in this rese archis a dialectical
method of investigation. The common features of the continuity of religious culture
are determined by objectivity, universality, continuity, focus, embodied in the form of
rituals, ceremonies and traditions. The features of religious succession are: objective,
personal, activity character, the combination of the eternal and the temporal, physical
and mystical, the emphasis on immutability of religious traditions.
Keywords: continuity, religious culture, general, special, nature, mechanism of
succession.
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Ідея особистості в контексті принципів
духовної ієрархії і рівності
Досліджено формування концепту «кожна людина – особистість» в
контексті принципів духовної ієрархії й рівності. Незважаючи на велику
кількість підходів до розуміння поняття особистості, усі вони виникли в межах
твердження «кожна людина – особистість», тому надзвичайно актуальною є
проблема – як саме здійснювалося його формування. За методологічне підґрунтя
використано теорію знання К. Мангайма: зміст філософських понять слід
шукати в онтологічних засадах буття суспільства. Доведено, що концепт
«кожна людина – особистість» є продуктом колективного несвідомого і
формувався він в епоху Просвітництва та під час Великої французької революції.
Принципи ієрархії та рівності – це світоглядні принципи, специфікою яких є
те, що навколо них завжди точиться відкрита або прихована світоглядна
боротьба. Обґрунтовано, що на зміну концепту «кожна людина – особистість»
має прийти ієрархічне розуміння людських якостей. Сформульовано переваги
принципу духовної ієрархії у порівнянні з принципом рівності.
Ключові слова: особистість, світоглядна боротьба, ієрархія, рівність,
колективне несвідоме.

У філософії й філософській антропології зокрема
дедалі
більше
відчутна
парадигмальна
криза.
Незважаючи на зусилля науковців, не вдається
визначити, у межах якої парадигми розвивається
модерна й постмодерна філософія. Зробімо спробу
відшукати засадничі принципи, що лежать в основі
сучасної філософії й гуманітарних наук взагалі, утім,
переважна більшість гуманітаріїв свідомо вважають,
що кожна людина – особистість. Досліджуючи роль
парадигм у науці, Т. Кун дійшов висновку, що вони
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часто мають неусвідомлюваний характер [1, с. 40, 61].
У цьому твердженні є певний парадокс. Виходить,
що науковці можуть опинятися в інтелектуальній та
психологічній залежності від колективного несвідомого
й повсякденної свідомості.
Сьогодні в гуманітарних науках і громадській
свідомості панує концепт «кожна людина – особистість»,
що вважають науково доведеним фактом. Якщо це так,
то хто, де й коли його обґрунтував? Ми намагалися
відшукати відповідь на це запитання, але не знайшли,
а тому напрошується висновок – це не науковий факт,
а міф, що виник за певних обставин і був комусь
вигідний. Чому ніхто не проаналізував причини й умови
формування концепту «кожна людина – особистість?»
Уважаємо, що він є продуктом колективного підсві
домого й повсякденної свідомості, який психологічно
комфортний, бо кожний індивід свідомо й підсвідомо
робить висновок: якщо всі особистості, то я теж
особистість. Така логіка нібито піднімає людину до
всезагального, але це занадто спрощене сходження до
особистості.
У філософії й психології особистості нараховують
надзвичайно велику кількість підходів до визначення
змісту поняття «особистість», але це не прояснює
проблему, а навпаки ускладнює. Видатний німецький
філософ і соціолог К. Мангайм пророче передбачав
подібний розвиток подій, а тому зазначив: «Надмірна
кількість протилежних джерел творення сенсу стосовно
одного й того ж об’єкта в одному й тому ж суспільстві
тягне за собою врешті–решт розпад будь–якої системи
сенсів» [2, с. 40]. Отже, учений ще в 1929 р. передбачав
кризу гуманітарної системи знань й навіть суспільства,
якщо вчені допускатимуть поняттєву багатозначність
щодо змісту фундаментальних понять. На наш погляд,
переважна більшість чинних підходів до тлумачення
проблеми особистості народилися й формувалися
в межах концепту «кожна людина – особистість»,
тому надзвичайно актуальною є проблема, як саме
здійснювалося його формування.
У постмодерній філософії й гуманітаристиці концепт
«кожна людина – особистість» став аксіомою, а тому
виступати з його критикою досить небезпечно, бо можна
у відповідь отримати звинувачення в антигуманізмові й
загалом це є ознакою невихованості. Утім, в 20–50 рр.
ХХ ст. навколо цього концепту відбувалася прихована
світоглядна боротьба. Так, українсько–російський
психолог О. Ф. Лазурський на основі принципу
активного пристосування до середовища, здійснив
класифікацію типів особистостей й виділив низький
рівень, посередній та високий [3]. Зрозуміло, що такі
уявлення не могли отримати логічного розвитку, бо
суперечили марксистсько–ленінській теорії особистості.
Утім,
на
ієрархічному
принципі
розбудована
філософська антропологія М. Шелера (вищі та нижчі
цінності), філософсько–психологічні погляди Е. Фромма
на процес соціалізації людини (п’ять способів адаптації:
рецептивний,
експлуатуючий,
нагромаджувальний,
ринковий та продуктивний), психологія А. Маслоу
(концепція ієрархія потреб). Із позиції ієрархічного
принципу писали свої праці відомі українські філософи:
Ю. Вассиян, Д. Донцов, О. Кульчицький, Є. Маланюк,
М.
Шлемкевич,
українсько–російський
філософ
М. Бердяєв. Так, наприклад, Д. Донцов, досліджуючи
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потаємні людські спонукання, що рухають людиною,
з позиції принципу ієрархії заперечував спрощене
світоглядне уявлення: «кожна людина – особистість»
[4, с. 43–57], а М. Бердяєв сформулював три рівні
розвитку людини: раб, посередня людина, особистість
[5, с. 37; 6, с. 153]. Виникає запитання: чому цей
напрям розуміння особистості не отримав логічного
розвитку на основі принципу ієрархії? Відповідь
знаходимо в Є. Маланюка: принцип ієрархії бере
людину в інтелектуально–психологічний полон і
вимагає самоозначення [7, с. 76]. Незважаючи на те, що
цей принцип у Стародавні часи та Середньовіччі був
підґрунтям суспільного життя, у Модерну епоху його
намагаються знищити, а тому Є. Маланюк зазначив, що
його треба в кожну епоху доводити заново [7, с. 72].
Отже, метою дослідження є аналіз ґенези концепту:
«кожна людина – особистість» в контексті принципів
духовної ієрархії й рівності, що передбачає розв’язання
таких завдань: по–перше, сформулювати методологічні
засади дослідження; по–друге, уточнити філософські
уявлення щодо сутності людини, що існували у
філософії до Нового часу; по–третє, з’ясувати історико–
філософські, соціально–психологічні умови формування
концепту «кожна людина – особистість»; по–четверте,
довести його вичерпаність та негативний вплив на
розвиток філософії, психології й суспільного буття.
Для реалізації мети будемо використовувати
методологію К. Мангайма: усе гуманітарне знання має
соціально–детермінований характер і є релятивним
за своєю суттю. Учений зазначає: «Структура
буття зумовлює певну інтерпретацію цього буття»
[2, с. 98], тобто спосіб життєдіяльності визначає зміст
філософських теорій, їхню світоглядну та ідеологічну
спрямованість. У контексті цих засад дослідимо,
як виник концепт «кожна людина – особистість» і
як він відбивав умови життя людей, що складалися
в епоху Просвітництва та під час і після Великої
французької революції. Отже, з позиції К. Мангайма,
зміст філософських, психологічних й гуманітарних
понять слід шукати в соціальних умовах життя людей,
їх «життєвому досвіду, що утворюють своєрідний
первісний фон» [2, с. 44], а також у контексті групових
уявлень [2, с. 45], що панують у ту чи ту епоху.
Роздуми К. Мангайма взагалі ставлять під сумнів
об’єктивність гуманітарних наук, філософії й психології
зокрема, а тому виникають запитання: по–перше, як
таке може бути, що науковці утворюють поняття й
концепти не на основі наукового аналізу, а під тиском
колективного несвідомого та повсякденної свідомості,
по–друге, чому вчені сприймають концептуальні
положення на віру? Що ж тоді досліджує філософія,
психологія особистості, якщо зміст фундаментального
поняття «особистість» є продуктом колективного
несвідомого та повсякденної свідомості? Як могло
статися, що у фундамент гуманітарних наук поклали
твердження, що є продуктом повсякдення й майже всі з
цим погодились.
Розпочнемо аналіз людської сутності з поглядів
Конфуція й Платона, які стояли на позиціях принципу
духовної ієрархії. Конфуцій виокремлює три рівні
розвитку людини: низький, високий і між ними
посередній, який відірвався від низької і не піднявся
до високої [8, с. 44, 90, 93, 107]. Платон виділяє
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людину, яка є рабом своїх потреб, і людину, яка здатна
панувати над своїми потребами [9, с. 120]. Ієрархічний
підхід до розуміння людини органічно пов’язаний із
поняттям «особистість», а тому коротко проаналізуємо
історію його розвитку. Проблема особистості є однією
з наскрізних у філософській та релігійній думці з
моменту появи цього поняття у філософії К. Тертулліана
(приблизно 203 Р. Х.). Зміст поняття «особистість»
(persona) філософ аналізував в органічній єдності з
ідеєю Бога і підкреслював, що воно має охоплювати
три основні аспекти: «Творця, створене й матерію
створеного» [10, с. 144]. Уважаємо, що К. Тертулліан
започаткував християнський підхід до розуміння
особистості, у якому християнська думка намагалася
зрозуміти, хто здатний бути суб’єктом діяльності й
наділяє такими якостями Бога.
Систематично поняттям особистості починають
послуговуватися римські юристи, що знайшло
відображення у знаменитому кодексі з римського
права «Дігести Юстеніана» (529 Р. Х.). Юристи
використовують це поняття у двох значеннях. По–
перше, особистість однозначно пов’язують із правом на
власність [11, с. 134]. По–друге, на основі цього поняття
вільну людину відрізняли від раба, тобто підкреслювали
її соціально–майновий статус [11, с. 89]. Уважаємо, що
зв’язок особистості з власністю та соціальним статусом
не випадковий. Суспільна думка Стародавнього Риму
шукала поняття для означення фундаментального явища:
ролі власності в життєдіяльності людини й суспільства,
а також її впливу на місце людини в соціумі.
Власність та соціальний статус надавали можливість
бути суб’єктом діяльності. Поняття «особистість»
підходило для цієї ролі, бо в ньому якраз історично
була зафіксована здатність бути суб’єктом діяльності.
Зрозуміло, що статус особистості в Стародавньому
Римі мав лише той, хто мав власність й був вільною
людиною. Отже, поняття особистості в римському
суспільстві й римському праві зокрема виконувало
економічні, правові, соціальні функції й підкреслювало
право людини бути суб’єктом діяльності та її соціальний
статус. Цей підхід до поняття «особистість» пропонуємо
назвати соціально–політичний.
Порівнюючи підходи К. Тертулліана й римських
юристів, зауважимо, що християнське розуміння
особистості було значно ширше й глибше, ніж підхід
римських юристів, бо цілісно охоплювало якості
суб’єкта діяльності, утім, як підхід римських юристів
ураховував лише соціально–правові характеристики
суб’єкта
діяльності.
Християнство,
заперечуючи
використання поняття особистості з метою підкреслення
майнового й соціального статусу людини, наполягає, що
до кожної людини слід ставитися як до особистості, а
А. Августин доводить: особистість є принципом буття,
його метафізичною основою. У Середні віки поняття
особистість однозначно поєднане з Богом. За висловом
Л. Фоєрбаха, Бог є особистість особистостей [12, с. 207].
Сучасний німецький філософ Н. Лобковиць,
підсумовуючи еволюцію змісту поняття «особистість»,
зазначає, що в епоху Високого Середньовіччя воно
пов’язано з особою священика [13, с. 57]. Подібний
зв’язок був доцільним, бо в ті часи саме священик
був реальним суб’єктом суспільного, політичного й
духовного життя, а тому закономірно, що християнська
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Церква взяла на себе сміливість бути уособленням
особистісного начала.
Що означав принцип ієрархії щодо внутрішніх
якостей людини? Внутрішню вимогливість й зовнішню
невибагливість, підпорядкування зовнішньої діяльності
внутрішній, але перш за все здатність бути суб’єктом
духовної діяльності. Утіленням цього принципу мали
бути служителі Церкви, але, на жаль, певна частина була
лише звичайними виконавцями й за своїми внутрішніми
якостями була не здатна стати уособленням особистості.
Християнство не уникає спокуси використання по
няття «особистість» з метою підкреслення духовної
й
соціальної
значущості
служителів
Церкви.
Прикро, що священики не встояли перед нездоровим
бажанням оголосити себе особистостями, що в епоху
Просвітництва та Великої французької революції стало
причиною активних протестів. Носіями ідеї особистості
в християнських країнах була також шляхта. Зрозуміло,
що реальний носій ніколи не буде досконалим, але
це не відміняє самого принципу. Безумовно, шляхта
відігравала позитивну роль в європейських суспільствах,
бо змогла бути керівною силою понад 1000 років.
Знищення шляхти означало заперечення ідеалу, що був
однаковий для всіх верств населення.
Емпірична філософія, що почала формуватися в
ХVII ст., не могла пройти повз проблеми особистості.
На наш погляд, першим використав поняття
«особистість» щодо людини Ф. Бекон. Так, у праці «Про
достоїнство і примноження наук» (1623) філософ почав
послуговуватися цим поняттям щодо людини й писав
про необхідність створення вчення про особистість, яке
мало досліджувати її чесноти та недоліки [14, с. 240],
тобто предметом учення про особистість мав бути аналіз
людських якостей.
Т. Гоббс у праці «Левіафан» (1651), дошукуючись
первісного значення поняття «особистість», пов’язав
його з латинським словом persona, що означало
«зовнішній вигляд людини», а інколи частину
зовнішнього вигляду, маску. Спеціально підкреслимо,
що в сучасних словниках опускають більш загальне
трактування як «загальний вигляд» і роблять наголос
на «масці». Пізніше Гоббс напише, що це поняття
вживалося щодо людини, яка проявляла активність як в
театрі, так і в житті. «Особистість <…> є тим самим,
що діюча особа, як на сцені, так і життєвому сенсі…»
[15, с. 124]. Осмислюючи наведену думку, звертаємо
увагу на дві речі: по–перше, філософ, відштовхуючись
від первісного розуміння особистості (зовнішній вигляд
актора, який грає театральну роль), послуговувався цим
поняттям щодо реальних людей; по–друге, осмислював
особистість в контексті здатності бути суб’єктом
діяльності в державних та громадських справах. Отже,
особистість у Гоббса трактувалася як діяльна особа. Це
говорить про те, що філософ дійшов до прихованого
змісту цього поняття – здатності бути суб’єктом
соціальної діяльності.
Дж. Локк у праці «Дослід про людський розум»
(1690) поєднав поняття «особистість» з такими якостями
людини як розум і здатність до рефлексії. «Особистість
є розумна, мисляча істота, що має розум і рефлексію…»
[16, с. 387]. Наголос на тому, що розум й рефлексія є
основними характеристиками особистості, звужують
зміст цього поняття. Цей факт пояснюємо тим, що
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розбудова держави й громадянського суспільства
вимагала, щоб кожна людина свідомо дотримувалась
законів. Правова позиція, яку зайняв Локк, вимагала від
нього прийняти точку зору, щоб кожна людина діяла як
свідома й розумна істота. Тому філософу не залишалось
іншого шляху як проголосити, що в умовах державного
й суспільного буття всі є особистостями [17, с. 347].
Уважаємо, що підхід Локка менш продуктивний, ніж
підхід Гоббса.
Розвиток державного життя, міст, науки, матеріаль
ного виробництва в Європі об’єктивно потребував
людей, здатних бути суб’єктами діяльності. Для розв’я
зання цієї проблеми Бекон, Гоббс, Локк переносять
одне із центральних понять християнської філософії –
особистість – у світську філософію й аналізують його
з нових соціально–економічних, політичних й світо
глядних позиції. Найбільш адекватним до первісного
й прихованого розуміння поняття «особистість» є
твердження Гоббса: особистість – це людина, яка є
суб’єктом діяльності, утім як Локк звужує поняття
особистості до свідомості й розуму. Незважаючи на
певні розбіжності між поглядами Гоббса й Локка,
спільним є те, що вони досліджували особистість з
позиції вимог держави й громадянського суспільства.
Дійсно, державне й громадянське життя вимагало від
кожної людини, незалежно від її соціального статусу,
етичних і релігійних переконань, щоб вона свідомо
дотримувалась правових норм й законів. Утім, цей
підхід проігнорував відмінності між людьми з позиції
рівня розвитку їхнього інтелектуально–психологічного
та духовного потенціалу. Уважаємо, що погляди
Бекона, Локка, Гоббса органічно поєднані з соціально–
політичним підходом, що був започаткований римськими
юристами.
Підхід Г. Ляйбніца не вписується ні в хрис
тиянський, ні в соціально–політичний. Філософ аналі
зував особистість у контексті пошуків субстанції буття –
першої сутності. Монада–особистість розглядалася
як субстанція й досліджувалася в контексті царства
благодаті. Монади мають долати тілесне життя й
прагнути Града Божого, що утворюється діяльністю
монад–духів [18, с. 428]. Ці роздуми пропонуємо
розуміти так: справедливе суспільство може бути
утворене лише діяльністю особистостей та геніїв, коли
їм належатиме пріоритет. У Граді Божому буде гармонія
між природою й людиною, «між фізичним царством
природи й моральним царством благодаті» [18, с. 428].
Уважаємо, що Ляйбніц започаткував субстанційний
підхід до розуміння особистості.
Отже, європейська філософська думка ХVII ст. з
матеріалістичних світоглядних позицій переосмислює
християнське поняття особистості й активно ним
послуговується щодо людини. Якщо в Середньовічній
філософії поняття особистості вживалося щодо Бога
та священиків, яке надавало їм легітимне право
бути творцями дійсності, суб’єктами діяльності, то в
епоху Просвітництва та під час Великої французької
революції всі стають особистостями. Необхідність
переосмислення поняття «особистість» було покликано
до життя розвитком громадянського суспільства
в Європі, залученням великої кількості людей до
соціально–економічної, політичної та громадської
діяльності. Вихід на історичну арену третього стану
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мав отримати філософське обґрунтування, що, на наше
переконання, знайшло відображенні у визначенні Локка:
усі є свідомими й розумними, отже – особистостями,
що було на той час певним досягненням емпіричної
філософії. Утім, емпірики, як це не парадоксально
звучить, проігнорували той факт, що люди не рівні
за своїми психологічними, інтелектуальними та
духовними можливостями. Це є фундаментальний
недолік емпіричних теорій особистості, утім, Ляйбніц,
незважаючи на те, що він раціоналіст, урахував цей факт
у монадології.
Проблема формування свідомого громадянина, що
виникла під час розвитку громадянських суспільств,
була розв’язана як емпіричною, так і раціоналістичною
філософією формально. Проголошення усіх особис
тостями з позиції права та наявності розуму в кожної
психічно здорової людини проблеми не вирішувало. З
одного боку, процес переосмислення поняття особистості
був об’єктивний і необхідний, бо державне й громадське
життя вимагало від кожної людини бути свідомим і
відповідальним суб’єктом діяльності, проте, з іншого, –
кожна людина за своїми внутрішніми якостями не може
бути свідомою й відповідальною. Підсумовуючи погляди
європейських філософів щодо проблеми особистості в
ХVII ст., висновуємо, що це була світоглядна боротьба
навколо проблеми: хто здатний бути суб’єктом діяльності
в історії і за яких умов.
На наш погляд, концепт «кожна людина –
особистість» народжувався в боротьбі з принципом
духовної ієрархії, а точніше із світоглядним законом
А. Августина: «особистість – принцип буття». Для
усвідомлення причин виникнення й панування
концепту «кожна людина – особистість» пропонуємо
знову звернутися до філософсько–методологічних ідей
К. Мангайма та проаналізувати механізм виникнення й
формування філософських понять. Досліджуючи цей
процес, філософ доходить фундаментального висновку,
що в теоріях відображаються онтологічні засади
буття людини й суспільства [2, с. 38]. Проаналізуємо
світоглядний закон «особистість – принцип буття» та
концепт «кожна людина – особистість» з методологічної
позиції Мангайма. Уважаємо, що закон А. Августина
є відбиттям пріоритетного становища особистості
(досконалої людини) в суспільстві, а концепт – є
відображенням того, що посередня людина стала
онтологічною основою буття. Філософ доводить, що
поняття не просто відображають дійсність, а виконують
певні світоглядні та соціально–політичні функції
[2, с. 38]. Отже, з позиції методології Мангайма варто
сформулювати запитання: які функції виконував і досі
виконує концепт «кожна людина – особистість»?
Для відповіді на це запитання проаналізуємо
працю історика Великої французької революції А. де
Токвіля. Осмислюючи соціально–психологічні аспекти
революції, він зазначив, що всі верстви суспільства
були охоплені ідеєю: «Усі люди повинні бути
рівними» й всі привілеї мають бути засуджені розумом
[19, с. 127], отже, суспільна думка була просякнута
ідеєю рівності. З особливою люттю пересічні французи
та ідеологи третьої верстви нападали на принцип
ієрархії, уособленням якого було духівництво і шляхта.
Причиною такої ненависті було те, що християнська
Церква свою духовну владу намагалася втілити в
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політичних структурах. «Християнство запалило цю
жагучу ненависть до себе не стільки як до релігійної
доктрини, скільки як до політичної інституції…»
[19, с. 17]. Французька революція – це була не лише
соціально–політична революція, вона мала на меті
оновити й духовну сферу, що знайшло втілення в
концепті «кожна людина – особистість». З цього
приводу А. Токвіль зазначив: «Французька революція
мусила водночас напасти на всі інституції влади,
зруйнувати всі суспільні впливи, знищити традиції,
оновити мораль і звичаї та очистити людській розум
від усіх ідей, на яких доти ґрунтувалися пошана й
покора» [19, с. 18]. Отже, концепт «кожна людина –
особистість» був зорієнтований на те, щоб знищити
принцип духовної ієрархії й довести, що всі є рівними,
тобто, змінити світоглядні й духовні засади буття
людини. Підсумовуючи вплив французької революції
на формування духовних й соціальних якостей людини,
А. Токвіль висновує, що саме в цей час народився той
тип людини, який став нехтувати традиціями, не знав
будь–яких сумнівів [19, с. 139].
Досліджуючи духовну ситуацію, що передувала
Великій французькій революції, К. Мангайм висновує,
що третя верства так само як й інші настільки були
пригноблені духовно, що їхнє мислення, з одного боку,
було не здатне зрозуміти реальний стан справ, а, з
іншого, – його це не цікавило. Щодо цієї характеристики
колективного свідомого та несвідомого К. Мангайм
напише: «В утопічній свідомості колективне несвідоме
(курсив В. С.), позначене ілюзорними уявленнями й
волею до дії, приховує певні аспекти реальності. Воно
відвертається від усього того, що може похитнути
його віру або паралізувати його волю до зміни стану
речей» [2, с. 57]. Особливо підкреслюємо думку про
те, що в масовій психології домінує підсвідоме, тобто
рефлексія над умовами суспільного буття відсутня.
Ми вже звертали увагу, що колективне свідоме й
несвідоме третьої верстви було охоплене ідеєю
рівності, а тому було нездатне зрозуміти необхідність і
сутність принципу духовної ієрархії. У колективному
несвідомому велику роль відіграє заздрість. Оскільки
ідея особистості була втіленням ієрархії, то саме вона
дратувала колективне несвідоме. Життя вимагало
відповіді на запитання: як стати особистістю? Шлях
досконалості й вимогливості маса обрати не могла.
Залишалося одне – усіх проголосити особистостями.
Отже, цей концепт з моменту його виникнення був
ідеологічно орієнтований.
Епоха Просвітництва та Велика французька рево
люція, прикриваючи колективне несвідоме й повсяк
денну свідомість вірою в розум, знайшли у концепті
«кожна людина – особистість» філософське завершення.
Проте це було не філософське обґрунтування на
рівні розуму, а на рівні здорового ґлузду людини
маси. Відомо, що абстрактні ідеї легко засвоюються
народними
масами.
Соціально–політичний
та
інтелектуальний примітивізм критиків ієрархічного
начала викликав симпатію народних мас. «Нова
еліта» й маса доповнювали одне одного. Боротьба з
конкретною формою ієрархії не привела до знищення
самого принципу. Місце старої аристократії зайняли
урядовці. Отже, принцип ієрархії не був знищений, а
трансформувався в іншу форму.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115

Руйнацію старих форм мислення К. Мангайм
пов’язував з вертикальною мобільністю. Французька
революція суттєво сприяла економічній, соціальній,
політичній активності, впливала на процес формування
здатності бути суб’єктом часткової діяльності,
що у свою чергу сіяло певні ілюзії: всі можуть
бути суб’єктами діяльності, отже, особистостями.
Підсумовуючи функції концепту «кожна людина –
особистість», зазначимо, що, з одного боку, він
був філософським підґрунтям епохи Модерну, з
іншої, – опредметнив бажання посередньої людини
бути суб’єктом діяльності й особистістю. Концепт
«кожна людина – особистість» – це не філософське
розуміння людської сутності, а політичне гасло у формі
філософського судження, що відповідає основній тезі
соціології знання: мислення всіх партій і всіх епох
ідеологічно. Уточнюючи функції цього концепту,
додамо: по–перше, він був орієнтований проти
християнського розуміння поняття особистості. Якщо
в Середні віки особистістю був Бог і священик, то під
час французької революції кожен отримав формальне
право бути суб’єктом діяльності, отже – особистістю;
по–друге, революція знищила ієрархічне розуміння
внутрішніх якостей людини; по–третє, зруйнувала
ієрархічну будову суспільства, в якому Церква
займала пріоритетне положення, а найголовніше те,
що він легітимізував право буржуазії бути суб’єктом
економічної, політичної, правової й культурної
діяльності.
Подібна світоглядна «революція» стала можливою у
зв’язку з розвитком матеріального виробництва, науки,
поширенням масової освіти, розповсюдженням ідеї
прогресу, кількісним зростанням людини посереднього
рівня розвитку; втратою Церквою духовного авторитету;
нездатністю нової еліти до формування нових смислів
в контексті історії культури. Посередня людина
отримала можливість творити смислові тлумачення
відповідно до свого розуміння, але була нездатна
їх корелювати з попередніми надбаннями духу, що
з одного боку, вело до уніфікації, а, з іншого, – до
світоглядного безладу. Посередня людина відчувала
свою духовну неповноцінність, а тому в неї з’явилася
потреба її компенсувати. Своєю діяльністю вона не
могла цього довести, тому їй залишався один шлях:
проголосити усіх особистостями. Посередня людина
заради інтелектуально–психологічної вигоди (довести
свою
інтелектуальну
й
соціально–психологічну
повноцінність) пішла на викривлення істини, що є
метафізичним злочином. Концепт «кожна людина –
особистість» виник тому, що він був вигідний як
народним масам, так і третій верстві. М. Горкгаймер із
цього факту зробив висновок, що посередня людина
здійснила необґрунтоване припущення: кожна людина
має однакову духовну субстанцію [20, с. 40]. Уважаємо,
що ми навели достатньо доказів, щоб читачі були
готовими прийняти висновок французького філософа
й психолога С. Московичі: брехливі й поверхові ідеї
стають надбанням повсякденної свідомості [21, с. 40].
Усе зло концепту «кожна людина особистість» полягає в
тому, що в ньому сутність ототожнили з існуванням, що
є філософською помилкою.
Епохи Модерну та Постмодерну, що розбудовані на
концепті «кожна людина – особистість», за своєю суттю
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не могли завершитися позитивно. Тому закономірно,
що людство на початку ХХI століття опинилося в стані
антрополого–глобальної катастрофи. Епоха Модерну,
зруйнувавши принцип духовної ієрархії, створила умови
для спрощеного сприйняття фундаментальних основ
людського буття, а саме: свободи й рівності. Філософи
й психологи Модерну не змогли побачити різниці
між принципом духовної ієрархії та його реальним
втіленням. Спеціально звертаємо увагу, що принцип
ієрархії не закреслює морального закону, що до кожної
людини слід ставитися як до особистості, а навпаки
створює умови для розвитку особистісного начала
людини.
Привабливість
концепту
«кожна
людина
–
особистість» полягає в таких його положеннях: по–
перше, заперечує важкий для реалізації принцип
духовної та інтелектуально–психологічної ієрархії
й утворює ілюзію рівності; по–друге, відміняє
вимогливість до себе, нехтує мораллю й дозволяє
аморальність;
по–третє,
проголошує
«ідеали»,
досягнення яких не потребує зусиль. «Ідеалом» стала
посередність; по–четверте, надає переваги зухвалим,
пересічним й аморальним людям.
У цьому контексті категоричний імператив Канта
розглядаємо як реакцію на знищення ідеї духовної
ієрархії, що була органічно пов’язана з особистістю.
Особистість у Канта – це людина, яка спонукувана
категоричним імперативом. Відмова від принципу
духовної ієрархії означала заперечення моральності.
Філософія, знищивши ієрархічний підхід до розуміння
людини, втратила пріоритет й опинилися в залежності
від природничих наук, а з часом стала служницею
політики. Під тиском цієї світоглядної контрреволюції
гуманітарні науки й суспільство отримали знеособлений
напрям розвитку.
Отже, концепт «кожна людина – особистість»,
сформований під тиском гасла: «Усе для маси» [22],
не ліквідував соціальної ієрархії, а привів ще до
більшої нерівності. За задумом його творців та адептів
(Т. Гоббс, Дж. Локк, П. Ж. Прудон, М. Штірнер,
К. Маркс, Ф. Енгельс та інші) цей концепт мав стати
обґрунтуванням справедливого суспільного облаш
тування, проте став причиною хаосу й деградації.
Тому філософія несе першочергову відповідальність
за постмодерний хаос у суспільстві. Доказом є
антрополого–глобальна катастрофа, що наближається. У
контексті цих роздумів виникають запитання: чому так
сталося і в чому полягають методологічні причини такої
жахливої помилки?
Сформулюємо свій варіант відповіді. Філософія
й гуманітарні науки в цілому розвиваються не через
механізм зняття: (нова теорія має органічно включати
в себе попередню, як це відбувається в природничих
науках), а через механістичне заперечення. Саме
«завдяки» цьому механізму з’явився концепт «кожна
людина – особистість». До подібних висновків дійшов
А. Токвіль ще в середині ХIХ ст. Унаслідок скасування
законів релігії та цивільних порядків «людський
розум зовсім утратив під собою ґрунт; він не знав,
чого триматися й де зупинитися» [19, с. 139]. У цій
ситуації розум уже не діяв і здоровий ґлузд ухопився
за принцип рівності. Гуманітарні науки мають із
цієї ситуації зробити висновки: щоб не потрапляти в
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подібні ганебні ситуації, філософи й гуманітарії мусять
рефлексувати щодо теоретичних і методологічних
засад, а не приймати їх на віру та не попадати під
вплив колективного несвідомого. Концепт «кожна
людина – особистість» сформулював хибну парадигму
не лише для суспільних наук, але й тупиковий напрям
розвитку людської спільноти, що закономірно призвело
до антрополого–глобальної катастрофи. Цей концепт,
з одного боку, був продуктом історичного розвитку,
а саме – Великої французької революції, з іншого, –
результатом матеріалістичної традиції у філософії,
що сформулювала систему категорій, у межах яких
розвивалася певна частина філософських течій. Отже,
філософія й гуманітаристика ХIХ–ХХ століть не
рефлексували щодо власного категоріального апарату.
Сьогодні критика концепту «кожна людина –
особистість» викликає часом дивні інтелектуальні та
емоційні реакції: конструктивні роздуми сприймають
як замах на гуманітарні основи буття, а інколи як
фашистську ідею. Принципи рівності та ієрархії –
це світоглядні принципи, специфікою яких є те, що
навколо них завжди відбувається відкрита або прихована
боротьба. Заперечення принципу духовної ієрархії одно
значно привело до утвердження прихованої за демокра
тичними гаслами ще більш потужної економічної, полі
тичної, державної, інтелектуально–психологічної ієрархії.
Перспективи принципу духовної ієрархії убачаємо
в таких положеннях: отримуємо методологічний апарат
для поглибленого трактування сутності людини, її
спонукань до діяльності, інтелектуально–психологічного
та духовного розвитку; з’являється філософсько–
методологічне підґрунтя для трансформації знеособленої
парадигми буття людини в особистісну, отже, для
подолання стихійних тенденцій розвитку людського
суспільства.
Уже не раз приходилося чути й читати зауваження,
що ідея духовної ієрархії не толерантна, а з
психологічної точки зору є сумнівною. Підтекстом цих
тверджень є те, що вона порушує фундаментальний
принцип Нового часу – рівність. Безумовно, зауваження
серйозні й їх не можна замовчувати. Як останній
аргумент на захист принципу ієрархії звернімося до
роздумів Гегеля щодо проблеми рівності–нерівності,
бо вона була актуальна і для нього. Класик німецької
філософії заперечував тезу Нового часу, що всі люди
від природи рівні і називав її непорозумінням. Так,
він писав: «Загальновідоме положення, що всі люди
від природи рівні, містить у собі непорозуміння…»
й обґрунтовував це тим, що природне змішується з
поняттям [23, с. 352], тобто існування ототожнюється
з сутністю. Свої аргументи Гегель підсилював тим, що
поняття «особистість» є дійсною підставою рівності
людей [23, с. 352]. Щодо індивідів, які залишаються
в межах природних потреб і не бажають досягнути
своєї духовної сутності (рівня особистості), філософ
висловився досить категорично: «По відношенню до
тих, хто залишається рабами, не здійснюється ніякої
абсолютної несправедливості; адже, хто не має мужності
ризикнути життям для досягнення своєї свободи, той
заслуговує бути рабом…» [23, с. 246]. Філософам і
гуманітаріям, щоб протистояти тиску знеособленого
буття, слід набратися мужності прийняти принцип
духовної ієрархії до теоретичного дискурсу.
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The idea of the personality in the context of the principles
of the spiritual hierarchy and equality
The article analyzes the formation of the concept «every person – the person»
in the context of the principles of the spiritual hierarchy and equality. Despite the
large number of approaches to the understanding of the concept of personality, they
all arose under the influence of judgment «every person – the personality», and
therefore there is an actual problem – how had been performed its formation. As the
methodological tools it’s used the Karl Mannheim’s theory of knowledge: the content
of philosophical understanding should be found in the ontological basis of society’s
existence. It is proved that the concept of «every person – the person» is a product of
the collective unconscious, and it was formed in the era of the Enlightenment and the
Great French Revolution. The principles of hierarchy and equality – is outlooking
principles, the specificity of which is that beside them there is always an open or
covert ideological struggle. It is proved that to replace the concept of «every person –
the personality» must come the hierarchical understanding of human qualities. It’s
formulated the principle advantages of the spiritual hierarchy on the understanding of
human nature in comparison with the principle of equality.
Keywords: personality, ideological struggle, hierarchy, equality, collective
unconscious.
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Звільнення свідомості як шлях
досягнення свободи в індійській
релігійно–філософській традиції
Висвітлено роль впливу східних філософських традицій на розвиток
людини, процес її духовної самореалізації, формування духовних цінностей з
точки зору концепцій сучасної філософії. Здійснено дослідження філософського
аналізу феномену свободи особистості як звільненої свідомості в східній
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філософії, зокрема, класичній індійській йозі. Аналізуються практичні методи
досягнення звільнення свідомості, які пропонує система йоги. Зазначається,
що цінність йоги як духовного навчання полягає саме в її дієвому практичному
методі вдосконалення людини. Усвідомлення універсальної єдності передбачає
деперсоніфікацію як звільнення і вихід до нового стану свідомості, якій відкрита
істинна реальність – глибинна єдність усього сущого. Акцентовано увагу на
духовній свободі як основному понятті в соціальному філософському пізнанні у
класичній індійській йозі та східної філософії.
Ключові слова: звільнення свідомості, духовні цінності, духовна свобода,
йога, буття, особистість, просвітлення, буддизм, нірвана.

На Сході звільнення або внутрішня свобода
в усі часи були вищою метою і внутрішньої
цінністю свободи.
Т. Фольконар
Йогою називають єдність дихання, думки
і почуттів і відмову від усіх станів існування.
Майтріупанішада

Проблема впливу духовних цінностей на розвиток
людини є вельми актуальною, особливо у зв’язку
зі зростанням інтересу до релігійно–філософських
вчень. Система духовних цінностей, духовної свободи
як основного поняття в соціальному філософському
пізнанні та філософії йоги впливає на формування
різнобічних якостей особистості людини. Нині розви
ток світової культури має тенденцію до взаємодії між
стародавньою традиційною східною цивілізацією і
сучасною європейською промисловою цивілізацією.
Західні вчені, вивчаючи культурну спадщину старо
давньої східної цивілізації, намагаються вирішувати
проблеми, що виникають у західному світі, звертаючись
до систем цінностей, що існують у релігіях та філософії
Сходу.
Оригінальність та самобутність східної філософії,
визначення в них проблеми свободи привертали увагу
як зарубіжних, так і українських філософів, серед яких:
С. Аблеев, А. Агоджанян, Н. Болдирєв, П. Буланже,
Л. Васильєв, І. Верьовкін, І. Всеволодов, Дай Шин Де,
М. Єрмаков, К. Жоль, В. Корнєв, П. Лебедєв, Ма Зін Я,
В. Малявін, П. Мовчан, В. Рудой, Ю. Старостіна, Хон
Щю Пін, А. Цветаков, Ши Цзюнь, Е. Клайв. Специфіці
східного типу мислення та його відмінності від
західного сприйняття світу присвячені роботи М. Еліаде,
К.– Г. Юнга.
Метою статті є здійснення дослідження філософ
ського аналізу феномену свободи особистості як звіль
неної свідомості в східній філософії, зокрема, класичній
індійській йозі.
Першочерговим завданням філософії, починаючи з
давніх часів, було звільнення самостійного мислення
від упереджень. Так, в індійський філософії стан повної
самодостатності, вищого звільнення і щастя, те, що
звуть «мокшею» і «нірваною», вбачається на шляхах
злиття індивідуального духу зі світовим духовним
началом. Воно відбувається шляхом відмови від свого
початкового Я і отримання нової ідентичності в злитті зі
вселенською першоосновою в єдиному пориві космічної
любові. Частина шкіл староіндійської філософії
визнавала з того, що зовнішній світ та його мінливість –
це лише ілюзія нашої свідомості. Саме у східній
традиції мова йде не про свободу, а про звільнення в
найширшому сенсі цього слова. Йдеться про поступове
і послідовне «звільнення», що ніколи не припиняється,
звільнення як процес переходу від більш залежного
стану від зовнішніх чинників і власних внутрішніх
станів індивіда до меншої залежності [5, с. 67].
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Швейцарський психолог, філософ К.– Г. Юнг
розглядав звільнення на Сході, насамперед, як
самозвільнення,
шляхом
занурення
в
глибини
несвідомого – тієї дійсної природи, де зливається
індивідуальний і світовий дух [9, с. 99]. Румунський
філософ М. Еліаде, аналізуючи зв’язок між свободою і
безсмертям, що є вищою метою релігійно–філософської
концепції його, писав: «У стані самадхи йогин
перевершує всі опозиції і, в процесі свого унікального
досвіду, «об’єднує» порожнечу і над достаток, життя
і смерть, буття і небуття. Ніщо не збігається зі Всім».
Стан самадхи тут «рівнозначний реінтеграції різних
модусів реальності в один–єдиний – недиференційовану
повноту перед створенням первинної Єдності» [8, с.167].
Той, хто досягає кінцевої мети, здійснює, напевно,
найзаповітнішу мрію людства, що турбувала його з
початку історії: подолати подвійний суб’єкт–об’єктивний
розподіл реальності, повернути первісну Єдність,
з’єднатися з Цілим. М. Еліаде відзначає, що вказана
єдність не є регресом до початкового нерозвиненого
стану. Звільнення як зупинка свідомості не є якимсь
поверненням до перед – свідомого рівня, такого, коли
свідомості ще не було. Адепт, що практикує йогу,
працює зі свідомістю і підсвідомістю для того, щоб
звільнити надсвідомість, яка в звичайному стані не
проявлена, згорнута. Те нове, що виникає на рівні над
свідомості, порівняно з передсвідомими і несвідомими
станами, полягає в тому, що тут якраз і виникає «знання
єдності і блаженства» [8, с. 168]. Це – «повернення
до першооснови», але з тією різницею, що людина,
«звільнена в цьому житті, не просто відновлює одвічний
стан речей, але збагачує його вимірами свободи і
надсвідомості» [8, с. 169]. М. Еліаде підкреслює, що
йогічна практика є парадоксальною. В стані самадхі
йог не просто автоматично повертається до початкової
ситуації, але «реінтегрує початкову повноту після
встановлення нового, парадоксального модусу буття –
свідомості свободи, – яке не існує в космосі, ані на рівні
буденного життя, ані на рівні «міфологічних божеств»,
і яке знаходиться тільки у Вищій Істоті, Ішварі»
[8, с. 169]. Свобода завойовується зусиллями свідомості
самого індивіда.
Досягнення свободи завжди представлялось як
позбавлення від одних елементів буття, що визнаються
другорядними, помилковими або негідними, задля
інших елементів, що є істинними або вищими. Ще
з часів упанішад центральним предметом індійської
філософії є свідомість та пошук шляхів її звільнення.
Вчення про звільнення свідомості ґрунтується на
певній онтології, феноменології і гносеології. Частина
шкіл староіндійської філософії визнавала реальність
зовнішнього світу і дійсність причинно–наслідкових
зв’язків у нім. Інші школи виходили з того, що
зовнішній світ – це лише ілюзія нашої свідомості щодо
того, що зміни навколо нас – це те, що тільки здається,
це – щось на зразок легкого хвилювання на поверхні
океану, глибина якого вічно лишається незмінною. В
східній традиції частіше мова йде не про свободу, а
про звільнення в найширшому сенсі цього слова. Так,
наприклад, в індійській філософії склалися уявлення,
що немає якогось особливого, кінцевого стану, який
можна було б позначити поняттям «свобода». Слід
говорити про поступове і послідовне «звільнення» –
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мокшу, що ніколи не припиняється, звільнення як
процес переходу від більш залежного стану від певних
зовнішніх чинників і власних внутрішніх станів
індивідів до меншої залежності (у кінцевому підсумку –
повної незалежності), а також про шляхи досягнення
такого стану. Про мокшу мова йде і в таких важливих
текстах, як Веди, Упанішади, Дхамапада, Бхагавадгіта,
Мокшадхарма. Поняття «мокша» має виключно
глибокий і багатобічний зміст, але основний його сенс
у тому, що звільнитися слід від нескінченого колеса
перероджень. Атман (душа) не руйнується із загибеллю
фізичного тіла живої істоти, а перероджується,
знаходячи собі притулок в іншому тілі. Перехід
здійснюється за законом карми. Людина при цьому не є
пасивним об’єктом зовнішніх дій, маріонеткою в руках
невідомих йому сил, а є творцем своєї долі, вона здатна
творити саму себе, і не тільки в черговій скороминущій
формі буття, але й у вічності.
Кінцева мета й ідеал людського життя, як вважає
індійська філософія і релігійна традиція, – позбавлення
від фатального визначення, вихід з нескінченного
обертання
колеса
сансари,
останнє
остаточне
звільнення. Розрив з буттям і з’єднання з Абсолютом
тим самим означає поєднання з небуттям. Абсолют і
небуття стають мовби тотожними. Як наголошується в
Мокшадхармі, «звільнення – це нірвана, це позамежне
блаженство; ті ж хто тут звільняються, від благих і
злих справ відчужуючись, у тисячновогняного бога тут
вступають» [3, с. 40]. Способом досягнення звільнення
індійський світогляд також вважає йогу. Окремі її
елементи з’являються вже в ранніх упанішадах, але
своєї достатньо закінченої форми вона досягла в
«Йога–сутрі» Патанджалі та в Бхагаватгіті. Між цими
двома класичними текстами йоги є певні відмінності,
що торкаються підстав досягнення кінцевої мети.
Якщо для Патанджалі шлях до свободи лежить через
відокремлення одне від одного пуруші (духовного
начала) і практики (матеріального начала) і отримання
вищого заспокоєння в глибинах індивідуального
духу, то в Бхагавадгіті звільнення – це поєднання
індивідуального духу – атмана – та світового Духу –
Брахману. У «Йога–сутрі» йога – це утримання
свідомості від будь–яких коливань. «Йога є припинення
діяльності свідомості», – стверджував Патанджалі
[4, с. 87]. Патанджалі запозичив з санкхьї майже всю
діалектику, але не вважав, що метафізичне пізнання
здатне привести до повного звільнення. У «Йога–сутрі»
стверджується, що воно може настати лише в результаті
довгої наполегливої боротьби зі самим собою, в першу
чергу, за допомогою складної психофізіологічної
техніки. Йога, так само як і санкхья, намагається звести
нанівець звичайну свідомість і замінити її новою, якісно
іншою свідомістю, що володіє особливою властивістю
пізнання метафізичної істини. Первинна мета йоги –
звільнення свідомості від невігластва, влади карми і
постійних перероджень в сансаре.
У «Бхагаватгіті» йога означає рівновагу і без
пристрасність при виконанні того, що наказує
обов’язок, дхарма. Якщо перше джерело говорить
про звільнення як повноту і абсолютну бездіяльність,
то друге підкреслює необхідність дії, але при повній
незацікавленості в її результатах. «Відданий, плоди дій
покинувши, досконалий світ отримує» [2, с. 109]. Той,
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хто «приборкав чуття, серце і розум, хто прагне до
вищої свободи, відчужений від бажань, страху і гніву, –
вільний навіки» [2, с. 110]. І в тому, і в іншому випадку
свідомість ніби затухає, стаючи безпристрасною.
Це, говорячи метафорично, – не повністю загашена
свічка, а абсолютно рівне полум’я, що не змінюється
ні від яких зовнішніх втручань. Для досягнення такого
стану застосовується складна, витончена система
психофізичного тренінгу. Коли мета буде близька
до здійснення, радикально перетворена свідомість
побачить свій власний, чистий образ, у дзеркалі якого
відіб’ється духовна суть світу – божественний Пуруша
і тис самим буде досягнуто вищих рівнів піднесення
до свободи. З’єднання того, що в ході обмежених форм
буття виявилося розірваним, і досягнення стану самадхи
означатиме остаточне звільнення як злиття з єдиною,
вічною першоосновою всього сущого.
Термін «звільнення», що широко використовується
в індійській філософській традиції, підкреслює аспект
процесуальності. Шлях звільнення індивідуального
свідомості – через усвідомлення істини про те, що
справжнє духовне «Я» людини стоїть вище тіла,
почуттів, розуму, щастя і нещастя особистого его, вище
простору, часу і фізичного світу. Це є усвідомлення
себе як Абсолютного Духа, що перебуває над змінами,
стражданнями, злом і смертю. Але це є поверхнева або
проміжна мета, за якою ховається інша ще більш висока
і абстрактна, а в силу цього ще менш зрозуміла для
обивателя. Звільнення свідомості, вважають гуру–йоги,
не може вважатися вищою метою, бо індивідуальна
свідомість не є самостійною. Вона існує не для себе і
не заради себе, а для певних Абсолютного Світового
Духу (Атман, Пуруша, чи Бог). Його Мета – отримання
досвіду буття, а потім – звільнення від влади матерії і
матеріального буття. Методика досягнення звільнення
в класичній йозі заснована на етичному вдосконаленні,
аскетичної практиці і системі психотехнічних вправ.
Йога, як детально розроблений шлях звільнення, в
деяких випадках перекладається як «ярмо», що, як
відомо, означає неволю, залежність. Звільнення – це не
тільки скидання якихось пут із себе, але й покладання
на себе нового тягаря, якихось нових обов’язків і
зобов’язань. Сенс накладання на себе цього нового
тягаря, – що одночасно є метою йоги – позбавитися
від ілюзії з приводу світу, а також від омани щодо
самого себе і свого становища в світі. Звільнення
розуміється, головним чином, як звільнення свідомості,
яка є непрозорою для людини і самої себе, не знає себе,
перебуває в неуцтві, у пітьмі. Якщо свідомість – це
вікно у світ, то навряд чи можна побачити через темне,
непрозоре, таке, що спотворює, скло. Завдання в тому,
щоб очистити свідомість від усього того, що є причиною
такої непрозорості. У цьому полягає основа звільнення.
Йога – це багато в чому психофізіологічні вправи,
своєрідна психотехніка. Проте, в ній присутні також і
ґрунтовні філософські роздуми, тут досить оригінально
розуміється активність людини у світі. На відміну
від західної традиції, де активність спрямована на
перетворення світу, східна традиція дивиться на світ, як
на таку даність, втручання в яку має бути мінімальним.
А тому активність людини тут – це діяльність, яка
спрямована, переважно, до себе самої: не назовні, а
в середину. Власне пізнання і перетворення, зміна
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власного ставлення до світу, перетворення, перш за все,
власного духовного світу, власного Я, стає основними
завданнями. Тут відбуваються мов би експерименти зі
власною свідомістю, дослідження її меж і можливостей.
У результаті – індивід набуває «звільнення», звільнення
від обмежень всілякого роду, перетворення себе з
істоти уламкової і часткової на особу, що поєднує в
собі цілісність і повноту. Свобода, таким чином, – це
не позбавлення від якогось тягаря, а можливість вибору
того, що добровільно приймається на власні плечі в
ім’я цілком певної, значущої мети. Можливо, вища
з таких цілей – позбутися не тільки страху небуття,
страху смерті, але і страху вічності, вічного буття, яке
в індійській традиції розумілося як велике нещастя.
Звільнення свідомості (духу) у практиці класичної
індійської йоги сприймалося як головної духовної цілі,
сенсу життя та морального обов’язку людини. Цій
меті повністю була підпорядкована як філософська
доктрина, так і практика класичної санкх’я–йоги. У
головному трактаті цієї філософської школи, тобто в
«Йога–сутрі», проблема звільнення проходить червоною
ниткою крізь усі розділи і кульмінує у заключній
четвертій частині стародавнього манускрипту мудреця
Патанджалі. У відомому трактаті середньовічного
філософа Вьяси «Йога–бхашья» тези Патанджалі
роз’яснюються і коментуються. Проблема звільнення,
яка вирішується у зазначених трактатах, може бути
представлена наступним чином. Суб’єктом звільнення
класичної йоги є зовсім не особиста людська свідомість,
а її трансцендентне джерело – Вселенська Свідомість
або Світовій Дух (Пуруша). Вона звільняється від
матеріальної залежності і зв’язку з особистими
людськими свідомостями (індивідуальними душами), які
в матеріальному світі виступають знаряддями отримання
життєвого досвіду – Вселенської Свідомості. Звільнення
досягається через усунення афектів свідомості, їх
психічних слідів, які ведуть до формування карми.
Вони усуваються завдяки духовному знанню, йогічній
практиці і безпристрасності.
Отже, класична йога розуміє свободу, звільнення,
як досягнення повної відокремленості духовної
свідомості Вищого Я від свідомості особистого –
тобто Нижчого Я. Вище Я – це Вселенська Свідомість
або трансцендентний Глядач. Розуміння відмінності
між ним і особистою свідомістю, вважали філософи–
йоги, дає відокремлення Духа від світу матеріальних
форм. Особиста свідомість, стверджує Патанджалі,
існує не для себе, а для Вселенської Свідомості – для
її життєвого досвіду і для її звільнення [4, с. 194].
Таким чином, абсолютне звільнення означає абсолютне
існування енергії свідомості, що перебуває в самій собі.
Це є буття Світового Духа в стані вищої реальності поза
впливом мінливого світу матеріальних форм.
Які ж практичні методи звільнення свідомості
передбачає класична індійська йога? Методика досяг
нення звільнення спирається на наступні фунда
ментальні основи: етичне вдосконалення; аскетичну
практику; систему психотехнических вправ. Але
все це вважається допоміжними засобами. У більш
розгорнутому вигляді вони становлять класичні
вісім ступенів йоги. Філософська система санкхья і
заснована на ній філософська система санкхья–йога,
по–різному уявляли метод звільнення свідомості.
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Санкхья в якості такого методу припускала духовне
пізнання. Однак, класична індійська йога, тобто
санкх’я–йога Патанджалі–Вьяси, вважала методом
звільнення практику активних духовних зусиль і
зосередження
(дисципліни)
свідомості.
Ідеологія
звільнення санкх’ї тримала своє подальше відображення
в системі джнані–йоги («йоги пізнання»). А ідеологія
і принципи звільнення санкх’я–йоги лягли в основу
класичної індійської раджа–йоги («царської йоги»).
Класичні санкх’я–йога і раджа–йога як метод звільнення
припускають духовну практику дисципліни свідомості,
у той час як системи санкх’я і джнані–йога роблять
ставку на духовне знання. Абсолютне звільнення Духа
від Матерії не може бути досягнуто інакше, вважає
Патанджалі, ніж через практику йоги, тому, що головне
в досягненні звільнення – це позбавлення від «насіння
афектів свідомості». При усуненні афектів знищується
корінь карми, роз’яснює Вьяса, і мудрець досягає
звільнення ще за життя [4, с. 197].
Висновки. Таким чином, в основі духовної системи
йоги, вищою метою є звільнення людського духу від
влади матерії, що означає повернення свідомості до свого
початкового першоджерела – Космічної Надсвідомості.
Ця мета і досягається через йогу, що розуміється
як духовний метод або духовна практика. Тільки
звільнення приносить повну свободу від страждання, а
саме від закону причини і наслідку. Лише звільнення,
або просвітлення, гарантує розрив нескінченного
ланцюга кармічних наслідків, що ведуть до втілення у
вищих сферах [7, с. 213]. Цінність йоги як духовного
навчання полягає саме в її дієвому практичному методі
вдосконалення людини. Йога, на відміну від інших
навчань, не тільки розглядає духовне вдосконалення,
не тільки закликає до нього, але і вказує яким чином,
як саме людина може підняти свій дух до вищого стану
і знайти вище Інобуття. Східна філософська традиція
вирішувала двоєдине завдання: позбавити людину від
страху і небуття, і буття – страху вічності. Чи може бути
щось третє? В індійській філософії зроблена спроба
показати це третє – через людське існування, через
людське буття. Тут присутнє те, що, пізніше в західній
філософії було названо екзистенціальним моментом,
екзистенцією. Свобода стоїть мов би між небуттям
і вічністю. У східній традиції звільнення полягає в
подоланні притяжіння буття і досягнення нірвани,
усвідомлення істини про те, що справжнє духовне «Я»
людини стоїть вище тіла, почуттів, розуму, щастя і
нещастя особистого его, вище простору, часу і фізичного
світу. Це і є повна, абсолютна свобода. Той, хто досягає
нірвани–свободи, повертається до людей, щоб допомогти
їм досягти такого ж повноцінного звільнення, адже
ніхто не знає дорогу до свободи краще, ніж той, хто вже
пройшов її, хто не просто володіє знанням про те, що
таке свобода, але вже є вільним (або, принаймні, відчув
дотик вищої свободи). Йога, буддизм, а також інші
індійські філософські школи, висунули важливу думку,
яка теж перекликається із західним світоглядом, що
звільнення – це індивідуальна справа кожного.
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The liberation of consciousness as a way of attaining freedom
in classical in Indian religious and philosophical traditions
The role of the influence of Eastern philosophical traditions in human
development, the process of spiritual self, the formation of spiritual values in terms
of the concepts of modern philosophy. The investigation philosophical analysis of
the phenomenon of individual freedom as liberated mind in eastern philosophy in
classical Indian yoga. Analyzes the practical methods of achieving the liberation of
mind offered by a system of yoga. It is noted that the value of yoga as a spiritual
teaching is in its effective practical method of improving man. Awareness of universal
unity depersonalization provides a release from enslavement and access to the
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new state of consciousness, which revealed the true reality – the deep unity of all
things. The attention to spiritual freedom as the fundamental philosophical concept in
social cognition in classical Indian yoga and Eastern philosophy.
Keywords: liberation of consciousness, spiritual values, spiritual freedom, Yoga,
personality, enlightenment, Buddhism, nirvana.
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Методологічні засади вивчення
мовних феноменів: плюралізм підходів
Онтологічні координати мають вказувати на теорію мови і літератури,
яка би далі могла стати ґрунтом для тлумачення мовотворчості та її
результатів. Саме з цього місця можна говорити про формальний підхід,
який від початку ХХ століття починає торувати собі дорогу в гуманітарній
сфері разом із утвердженням лінгвістичної науки. Безперечно структуралізм
і російська формальна школа складають ядро цього підходу. Одним із
головних завдань нашого дослідження є виявлення евристичного потенціалу
формального підходу, тому неможливо уникнути його порівняння з іншим,
більш традиційним і розповсюдженим підходом, що робить ставку на змісті
в мовній діяльності. Цей змістовий підхід очолюють герменевтика і філософія
діалогу. Усі ці напрями слід оцінювати з урахуванням взаємозв’язку їхніх
ціннісних і функціональних характеристик. І функціональний, і логічний підхід
демонструють послідовний подекуди анти–онтологічний проект щодо статусу
мовної діяльності. Простіше кажучи, це свідчить, що вони переймаються не
стільки онтологічними питаннями мови, скільки пізнавальними. Змістовий і
формальний підходи висувають мову на перший план, роблячи з неї фундамент
людського існування і культури, тому тема літератури обов’язково присутня
не лише як сфера мовного досвіду, як своєрідна мовна лабораторія, але й як
інституційне місце, що представляє мову в культурі. Парадигмальною для
змістового підходу є позиція герменевтики.
Ключові слова: мовні феномени, філософія мови, російська формальна
школа, структуралізм, герменевтика.

Першим, що необхідно зробити, коли рухаєшся
у заданому темою напрямку, так це встановити
проблемну ситуацію, від якої слід, поступово
відштовхуючись, вирішувати поставлені дослідженням
завдання, що ведуть до головної мети – розкрити
участь мовотворчості в суспільних трансформаційних
процесах. Ця проблемна ситуація має бути описана
за допомогою низки ключових запитань, які зададуть
головні методологічні контури дослідницького поля.
Такий опис покликаний показати місце мови у її
стосункові до соціокультурної сфери задля того, щоб
прояснити статус мовотворчості. Першим постає
питання про місцезнаходження мови. Де знаходиться
мова у загальному просторі соціокультурного життя? І
далі: як можна виокремити це місце? який статус цього
місця? хто і яким чином має доступ до нього? що можна
назвати мовотворчістю? які різновиди мовотворчості?
який стосунок кожен з них має до трансформаційних
стосунків соціокультурного довкілля? які прикладні
сфери цього мовного впливу?
Питань достатньо багато, тому необхідно їх
класифікувати. Тим більше, що потрібно задати
також певну картину вже здійснених філософських
досліджень, яких дуже багато з огляду на важливість
мовних феноменів у людському житті. Перша група
питань має визначити «онтологічні координати»
мовного як такого. Друга група розкриває «режим
доступу» до мовної сфери. Третя група виявляє «зони
впливу», за якими може фіксуватися взаємодія мовного
і його соціокультурного довкілля. Лапками спеціально
виокремлено метафори, що мають як системно
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організувати методологічне підґрунтя дослідження, так
і виступити технічними термінами, що полегшують
розуміння. Далі ці лапки будуть прибрані. Отже,
онтологічні координати мовного, режим доступу до
нього та його зони впливу – ось що визначає проблемне
поле цього дослідження.
Відповідаючи на питання, що стосуються місце
знаходження мови у соціокультурному довкіллі, ми
водночас маємо задати пріоритети вибору матеріалу
дослідження, оскільки те значення, яке задано
темою, послуговуючись Бартовою термінологією,
включає певну структуру, що просіює даності з метою
подальшого формування знакової системи, систем
ного наукового дослідження [2, с. 233]. Простіше
кажучи, думка, виражена у темі, має набути сенсу для
суспільного вжитку.
Онтологічні координати мають вказувати на теорію
мови і літератури, яка би далі могла стати ґрунтом для
тлумачення мовотворчості та її результатів. Саме з цього
місця можна говорити про формальний підхід, який від
початку ХХ століття починає торувати собі дорогу в
гуманітарній сфері разом із утвердженням лінгвістичної
науки. Безперечно структуралізм і російський формалізм
складають ядро цього підходу. Одним із головних
завдань нашого дослідження є виявлення евристичного
потенціалу формального підходу, тому неможливо
уникнути його порівняння з іншим, можна сказати,
більш традиційним і розповсюдженим підходом, що
робить ставку на змісті в мовній діяльності. Цей
змістовий підхід очолюють герменевтика і філософія
діалогу. Варто усі ці напрями оцінювати у тому
числі з урахуванням взаємозв’язку їхніх ціннісних і
функціональних характеристик [4].
Звісно, ми можемо говорити також і про
функціональний підхід у феноменології (передусім
у феноменології Едмунда Гусерля [9, с. 208–275]) та
неокантіанстві (особливо маючи на увазі філософію
символічних форм Ернста Касирера [11]), тим більше,
що, наприклад, у свій час доля феноменології у питанні
побудови універсальної мовної граматики перетнулася
зі структуралістською долею Празькоїшколи (чеського
структуралізму) в особі Романа Якобсона, який зі
свого боку поставав у лоні російського формалізму
[24, с. 190–211]. Тому неможна говорити про
функціональний підхід як протилежний формальному.
Особливо якщо поглянемо на Касиреровий концепт
людини як animalsymbolicum (символічної тварини) чи
загалом до поняття символічної форми. Символічність
позначає функціональний спосіб впорядкування досвіду,
його синтетичний характер, що взагалі базується
на діяльності свідомості чи духу. Культура постає
системою символічних форм в яких людина досвідчує
дійсність. Мова і література тоді постають одними з
цих форм, маючи свою специфічну функцію, яка якраз
і полягає у покращенні фундаментального пізнавального
стосунку до світу, у сприянні урізноманітненню
символічних синтезів наявного емпіричного розмаїття.
Саме так можна було б подати мовотворчість в межах
функціонального підходу. Мовотворчість у такому
випадку стає способом розширення досвідних меж
і фактично зливається з функціонуванням самої
свідомості чи духу, не маючи змоги бути особливо
відзначеною.
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Також заслуговує на увагу логічний підхід у
позитивістській філософії і (нео)прагматизмі, оскільки
він одразу наділяє мову центральним статусом у
формуванні пізнавального стосунку до світу [14]. Мова
тут по–справжньому стає суб’єктом пізнання замінюючи
класичні суб’єкти – дух і свідомість. Цей підхід стає
у авангарді лінгвістичного повороту, особливо для
сфери науки. Можна згадати лишень безцінний внесок
Пірсової теорії символу, або мовно–логічні проекти
Бертрана Расела і ЛюдвіґаВітґенштайна. Мова стає
присутньою скрізь. Щодо цього цей підхід так само
демонструє близькість до формального.
Однак і функціональний, і логічний підхід демон
струють послідовний подекуди анти–онтологічний
проект щодо статусу мовної діяльності. Простіше
кажучи, це свідчить, що вони переймаються не
стільки онтологічними питаннями мови, скільки
пізнавальними [1, с.19–41]. Мовна онтологія якщо
і наявна, то акценти її зміщені від самої мови до
способу існування суб’єктивності (свідомості, духу)
або до натуралістських (мова як інстинкт) [15] чи
конвенціоналістських тверджень. Саме тому ці
підходи не в достатній мірі задовольняють темі
нашого дослідження, оскільки в їхніх межах питання
про мовотворчість не знайде достатньо розгорнутої
відповіді без чіткої онтологічної позиції стосовно мови.
Такий стан справ, звісно, не означає автоматично, що
формальний і змістовий підходи не звертають уваги
на пізнавальний вимір мовної діяльності, хоча проект
філософської
герменевтики
Ганса–ҐеорґаҐадамера
намагався відмовитись від істини пов’язаної з методом
наук, наголошуючи на онтологічності своїх домагань
істини в сфері гуманітарних наук, де ми зустрічаємося із
розумінням.
Змістовий і формальний підхід відповідь на питання
про мовотворчість будують на підставі відповідей на
два більш ґрунтовні запитання: що таке мова і що таке
література? Проте дані питання обов’язково знаходяться
в контексті мовної онтології, якою, зрештою, ці підходи
і розрізняються. Отже, спочатку потрібно зазначити
спільні позиції, а потім більш детально звернутися на
полемічний бік зазначених підходів.
Змістовий і формальний підходи висувають мову
на перший план, роблячи з неї фундамент людського
існування і культури, тому тема літератури обов’язково
присутня як сфера мовного досвіду, як своєрідна
мовна лабораторія, але й як інституційне місце, що
представляє мову в культурі. Парадигмальною для
змістового підходу є позиція герменевтики, яку можна
коротко змалювати лінією «Дильтай – Гайдеґер –
Ґадамер» [19].
Вильгельм Дильтай задав головне послання
герменевтики: доля мови нерозривно пов’язана з
життям (або буттям) в історичний спосіб [10]. Життя
проявляє себе в цілісних індивідуалізованих духовних
формах, цінність яких для розуміння життя зростає від
ступеню індивідуалізованості. Таким чином мистецтво
опиняється на вершині життєвих виразів. Через те,
що вираз водночас має розумітися, він має смислову
природу. Тому література, і зокрема поезія, набувають
пріоритетного статусу у виразі самого життя, адже
мова є головним способом його явлення. Отже, позиція
стосовно життя завжди іманентна, ми його переживаємо,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

належимо об’єктові пізнання, а не пізнаємо зі сторони
як у природничих науках. Так утверджується метод
розуміння у науках про дух. Можна побачити, що мова
є не тільки способом виразу життя, але і способом
самопізнання життя. Якщо мова мистецтва – це вищій
спосіб смислового виразу самого життя, креативний
і новотворчий початок, то мова історична, а саме
історію Дильтай розглядає як духовну царину пізнання
життя через життєві утворення, володіє пізнавальним
пріоритетом в усіх сферах людського життя. Історична
мова зв’язує частину в контекстуальне життєве ціле,
такий стосунок і є самісним. Мова мистецтва як мова
виразу завжди щось додає в онтологічному плані
розмаїття життєвих проявів, а історична мова як мова
самості збільшує контекстуальну зв’язаність життєвої
цілісності, представленої нескінченою множиною
явлень.
Мартин Гайдеґер полемічно, зважаючи хоча б на
його працю «Буття і час», проте все таки продовжив
герменевтичну лінію Дильтая, значно онтологізувавши
її [3]. Замість питання про історичне пізнання
життєвих форм, оскільки Дильтай встановлює своїм
пріоритетом розкриття онтологічних засад і розробку
методу для наук про дух, постає питання про буття
і його самістне розкриття в обхід пізнавальної
сфери. З’являється аналітика ось–буття (Dasein), яка
демонструє екзистенціальну структуру істоти, що
здатна запитувати про буття (Sein), тобто мовної істоти.
Історична наука є лише спробою онтичної підміни
онтологічної долі – самості, спробою видати людське
за буттєве. Тому справжнє розуміння є екзистенціалом,
елементом структури буття–в–світі істоти, стурбованої
власною скінченістю, а не методом, що включає
кількісне перетворення часу. Таким чином мовність є
елементом структури ось–буття і екзистенції, що дає
змогу питати про буття. Це щодо філософського проекту
в праці «Буття і час» [20, с. 72–87]. У подальшому
Гайдеґер підвищує статус мови, паралельно, як і
Дильтай, роздвоюючи мову. Відома теза з праці «Лист
про гуманізм» про те, що «мова є оселею буття», стає
відправною для цього. Різниця між мовами відповідає
онтологічній відмінності між буттям і сущим. Мову,
якою каже буття, виражає дієслово «sagen» (казати)
і воно апелює передусім до речей (Sachen), а мова
сущого – дієслово «sprechen» і воно акцентує звичайний
вжиток у комунікації між людьми. Отже, існує мова яка
безпосередньо стосується буття – мова, якою володіють
поети, мова мовчання. Таким чином література
(поетичне слово) також наділяється найвищим
онтологічним статусом, що свідчить про її причетність
до сенсотворчості у значенні засвідчення події (Ereignis)
буття, до надання кожному сущому його власного сенсу
від буття, а не від суспільних конвенцій [12]. У такий
спосіб поет стає містиком.
Ганс–Ґеорґ Ґадамер продовжив Гайдеґерову справу
онтологізації розуміння і мови, але в контексті проблеми
поставленої у Дильтая – розрізнення наук на природничі
та науки про дух [6, с. 355–454]. У цей контекст також
поставлене розрізнення буття і сущого. Таким чином
праця «Істина і метод» стає однією із фундаментальних
для усього гуманітарного знання. Як і у Дильтая,
історія висувається на перший план, а саме дієва історія
(wirksameGeschichte) [6, с. 279–285] стає проявом буття
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і водночас становленням людської культури (тут Дільтая
з Ґадамером поєднує ідея Геґелевої «Феноменології
духа»). Історію буття розкривають люди в своїй мовно–
історичній практиці. Історія parexcellence є мовною
сферою, проте мова, що тримає на собі каркас історії
буття, береться у риторичному значенні як практика
спілкування і збереження традиції, що забезпечує
історичність існування через «герменевтичне коло» [7].
Із формальних прийомів красномовства риторика стає
способом доступу до буттєвих подій, розгортаючись у
стихії діалогу як первинної діалектики, визначеної ще
Сократом. У цьому сенсі істина завжди мовна. Якщо
це так, то література набуває особливого діалогічного
характеру і риторичного значення. Головним резуль
татом літературної творчості, який свідчить про
буттєвий приріст (Seinszuwachs) (поняття, яке Ґадамер
вживає в аналізі зображення мистецького художнього
твору [6, с. 135]), появу нового, є метафора, яка
розширює горизонт розуміння. Це вже не метафора як
формальний троп, щоб досягти переконливої виразності,
а мовний показ буттєвої події в акті порозуміння,
підтримання розумних засад людського існування,
утвердження розумності форм культури [8]. Тут вже
немає жорсткого протиставлення науки і поетично–
філософської сфери, але розділення в межах наук: істині
методу природничих наук протиставляється онтологічна
істина гуманітарних наук, заснована на мовно–
риторичному ґрунті дієвої історії.
Проте зазначена тенденція до онтологізації
розуміння у Гайдегера і Ґадамера хоча і показова,
але не заперечує методичного підходу до завдань
герменевтичного пізнання. Альтернативна герменевтика
Ганса Блюменберґа, засновника метафорології, філо
софського антрополога і послідовника Гусерлевої
феноменології [21], історія понять Ґадамерового учня
РайнгартаКозелека [13], чи, наприклад, герменевтика
Поля Рикера, що бачить у її провідному методі як
спосіб узгодження загальних філософсько–теоре
тичних розбіжностей (конфлікт інтерпретацій) [17], так
і несуперечливого припасування різних методологічних
позицій, робить показовою умовність окресленої
парадигми, однак не заперечує декількох демонст
ративних положень змістового підходу. По–перше,
нерозривний зв’язок мови з історією, що говорить
про пріоритет часу і часової схеми у концептуалізації
вихідних положень, а також про фундаментальний
мовний досвід людства. По–друге, утвердження
особливого місця літератури, що має підтримувати
і розширювати традицію як каркас історії. По–
третє, центральне положення отримує розуміння
як пріоритетний доступ до сенсів, у зв’язку з якими
встановлюється розумність форм культури і людського
існування зокрема. Узагальнюючи, можна сказати, що
змістовий підхід у цілому визначають три категорії:
історія, традиція та сенс.
Особливе місце у дослідженнях мови займає
російська формальна школа, яка зазнала філософських
впливів та сама здійснила суттєвий вплив на розвиток
подальший розвиток філософії мови. Вона займає
особливе місце в історії особливого періоду культури –
90–х рр. ХІХ ст. – початку 30–х рр. ХХ ст. – періоду
складності, проміжку–переходу між двох відносно
стабільних епох: російської класичної культури
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другої половини ХІХ ст. і радянської «класичної»
(тоталітарної) культури. Перші спроби змінити сформо
ваний порядок розвитку і функціонування гуманітарних
наук були зроблені символістами, і видатна роль
в цьому Андрія Білого настільки ж незаперечна,
наскільки і внесок Вяч. Іванова і Дм. Мережковського
в проблематику філософії культури. Однак реальна
і успішна зміна традиційного мистецтвознавства
відбулося в результаті дії двох факторів: матеріалів і
методів нової лінгвістики (ОПОЯЗ), – з одного боку,
і нова літературно–художня практика (футуристично
орієнтовані В.Шкловський, О. Брик, Б.Ейхенбаум) – з
іншого. Теоретичні досягнення мовознавців (Ф.де Со
сюра, І. А. Бодуена де Куртене, пізніше Н. Трубецького),
переосмислення праць філологів О.Веселовського
і О. Потебні, а також роботи теоретиків мистецтва
(Г. Вельфлін, О. Вальцель) зробили це можливим.
Видатна роль у розвитку російської формальної школи
належить різнобічній особистості Ю. Тинянова.
В цілому постановка питання про системність і
внутрішню закономірність співвідношення елементів і
їх еволюції в межах одного культурного ряду (в даному
випадку літературного і кінематографічного) вельми
плідна в культурологічному відношенні, так як таке
занурення в автономію явища дозволяє вибудовувати
методологію, яку можна перенести на об’єкти інших
культурних рядів, а на практиці культурної діяльності
перетворюється у можливість вирішити ряд істотних
проблем, запропонувати конструкції реальних куль
турних проектів (художніх творів, освітніх та куль
турно–просвітницьких систем, організації культурної
діяльності).
Зовсім новим внеском російської формальної
школи у культуру стали притаманні їй особливі
тонус і налаштованість – важливий фактор, що
формує своєрідний стиль, який відчувається в
працях її представників: дух романтично–піднесеної
майстерності, дух єднання у оптимістичних пошуках,
вельми новий щодо класичної культури. З відчуттям
властивого цьому стилю духу незалежності, солі
дарності, майстерності і особливого щастя свідомості
свого дару пов’язані і риси легендарності в сприйнятті
значення російської формальної школи в історії
української культури ХХ ст., що проявилися пізніше
і що зберігаються донині у вигляді особливої до неї
поваги.
Появі
та
розвитку
російського
формалізму
передував цілий ряд передумов і явищ, – звичайно,
наразі вдалося висвітлити тільки деякі з них, – що
поступово формувалися на складному полі розвитку
гуманітарних наук кінця XIX сторіччя. Те, про що
розмірковували ще Платон і Аристотель, вийшло на
перший план мистецьких дискусій на зламі сторіч.
Ідеї Й.Гербарта і В. фон Гумбольдта також почали
отримувати поширення, захоплюючи все більше і
більше послідовників. Серед них – поширення ідеї
психологізму, що вплинуло на цілий ряд наукових
дисциплін. Відчуття необхідності у зміні вектору в
гуманітарній думці тієї епохи призвело до того, що
формалісти відкинули наступність і традиційність
на користь реформаторського і бунтарського підходу,
запропонувавши системний погляд замість продов
ження прямування по стежці, що вже стала тупиковою
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гілкою. Також важливо відзначити появу російського
формалізму в непростий час – перехідний етап між
стабільністю російської класичної культури XIX століття
і радянською епохою. На цьому зламі головними
рушійними силами у розвитку лінгвістики виступили, з
одного боку, методи нової лінгвістики членів ОПОЯЗу
і близьких до нього Л. Якубінського, Р. Якобсона,
Е. Поліванова; а з іншого – нова літературно–
художня практика більш футуристично орієнтованих
В. Шкловського і О. Брика.
Олександр Потебня і його школа ставилися до
мистецтва в цілому і до поезії зокрема як до результату
мислення образами. У Потебні художній образ в першу
чергу відповідає внутрішній формі слова, а не чуттєвому
образу; при цьому він виходить з положення про
традиційне трактування образу як основи мислення. У
даному контексті відбувається архетипізації образу –
«художній образ, знаходячись в хвилину створення
у дуже тісному колі чуттєвих образів, одразу стає
типом, ідеалом» [16]. Так само, єдиний чільний образ
розвивається в комплексний художній твір, як і чуттєвий
образ трансформується в складне речення.
Думка про образ як основний елемент послужила
орієнтиром для численних гуманітарних досліджень
цього і наступних періодів. Вплив цієї передумови
простежується в живописі, мистецтві, поезії, соціології і
т.д. Засумнівавшись у тому, що чуттєвий образ відіграє
чільну роль у творчому процесі, формалісти тим самим
пішли проти не тільки літературознавчої традиції, а й
домінуючих у той час психологічних стереотипів – а
отже, здійснили вплив на гуманітарні науки в комплексі.
Таким чином, на рубежі століть виникло місце для
гострої полеміки навколо питання образності мислення,
з усіма контекстами і темами, які випливають з нього.
Пішовши далі послідовників Потебні, формалісти
запропонували нову парадигму, вмонтувавши в неї
значущість художнього образу, але не обмежуючись
цими уявленнями, а використовуючи їх лише як частину
куди більшого комплексу. Явна образність, таким
чином, представляється як ланка нижчого порядку в
складному ланцюзі художнього процесу. Формалісти
закликали до переходу з цієї більш примітивної
щаблі до вивчення більш складних і менш виразних
складових. Зміни, що відбулися в психології, зробили
свій вплив і на філологію. Образам, запропонованим
Потебнею, Шкловський протиставляє «звукові плями»,
які є вихідною точкою в поетичному процесі. «…
Вірші наявні в душі поета у вигляді звукових плям,
що не вилилися в слово. Пляма то наближається, то
віддаляється, і нарешті висвітлюється, збігаючись із
співзвучним словом. Поет не наважується сказати
«зарозуміле слово», звичайно зарозумілість ховається
під виглядом якогось змісту, часто оманливого, уявного,
такого, що і поетів змушує потім зізнатися, що вони
самі не розуміють змісту своїх віршів» [22, с. 340].
Користуючись принципом відсторонення, Шклов
ський пропонує наступний погляд на мистецтво:
«Мистецтво є спосіб пережити створення речі, а
створене в мистецтві не важливо» [23]. Поетична
образність ґрунтується швидше на технічних прийомах
з метою створення максимально сильного враження;
тобто, мова йде про розподіл образів в особливому
порядку, а не про їх безпосереднє створення.
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Тому попри досить коректне враження, що російська
формальна школа була в основному оригінальним
явищем і не мала аналогії в західноєвропейському
літературознавстві, не можна не відзначити, що тут
мали місце і загальні тенденції, і певні збіги: позитивізм
як методична основа вивчення мистецтва, розуміння
мистецтва як «іманентного ряду», що розвивається за
своїми внутрішніми законами, або, за формулою Генріха
Вельфлина, «історія мистецтва без імен» [5].
До 1917 року в російській науці методика фор
мального (чисто технічного) вивчення словесного
мистецтва була представлена роботами символістів –
Андрія Білого, Валерія Брюсова, В’ячеслава Іванова, а
також акмеїстів. «Формальна школа» в цілому і ОПОЯЗ
зокрема прагнули подолати обмеженість подібного
наївного формалізму. Першою публікацією опоязовской
напрямки з’явилося есе Віктора Шкловського «Воскре
сіння слова» у 1914 році.
Важливим надбанням російської формальної школи
виявилася не тільки новизна теоретичних позицій
для перших десятиліть XX століття, але і її вплив
на інші сфери культурного процесу – зокрема, кіно
і живопис. Завдяки внутрішній цілісності ідеології,
запропонованої формалістами, культурна спадщина
даного напрямку не зникла після розгрому ідей
офіційною марксистською критикою, а отримало своє
відродження і подальший розвиток у другій половині
ХХ століття, наприклад, у структуралістських практиках.
У підсумку ми отримуємо онтологічні координати
мови у рамцях змістового підходу, які розміщують
її в історії, але не просто в історії як науці у вузькому
епістемологічному сенсі, а в онтологічному процесі
становлення розуму, що визначає людське існування у
різноманітних формах культури.
Список використаних джерел
1. Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт/
Ф.Р.Анкерсмит; Пер. с англ. – М.: Издательство «Европа», 2007. –
612 с.
2. Барт Р. Литература сегодня / Р.Барт; Пер. с фр. // Барт
Р. Избранные произведения: Семиотика. Поэтика. – М.: Изда
тельская группа «Прогресс», «Универс», 1994 – С.233.
3. Богачев А.Л. Досвід і сенс /А.Л.Богачов.–К.: Дух і літера,
2012. – 336 с.
4. Бойченко М.І. Системний підхід у соціальному пізнанні:
ціннісні та функціональні аспекти. Монографія / М.І.Бойченко. –
К.: Видавництво Промінь, 2011. – 320 с.
5. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств
Проблема эволюции стиля в новом искусстве /Г. Вельфлин; пер. –
М.: Изд–во: В. Шевчук, 2009. – 344 с.
6. Ґадамер Г.–Ґ. Істина і метод / Г.–Ґ. Ґадамер; пер. з нім. –
Т. І. Герменевтика І: Основи філософської герменевтики. – К.:
Юніверс, 2000. – 464 с.
7. Гадамер Г.–Г. О круге понимания / Г.–Г. Гадамер; пер.
снем.// Гадамер Г.–Г. Актуальность прекрасного / Г.–Г. Гадамер;
Пер с нем. – М.: Искусство, 1991. – С.72–82.
8. Гадамер Г.–Г. Риторика и герменевтика / Г.–Г. Гадамер;
пер. с нем.// Гадамер Г.–Г. Актуальность прекрасного / Г.–Г. Га
дамер; Пер с нем. – М.: Искусство, 1991. – С.188–207.
9. Гуссерль Э. III. К учению о целом и части // Собрание
сочинений. Т.3(1). Логические исследования Т.II(1) / Э.Гуссерль;
пер. с нем. В.И.Молчанова. – М.: Гносис, Дом интеллектуальной
книги, 2001. – С.208–275.
10. Дильтей В. Введение в науки о духе. Опыт полагания
основ для изучения общества и истории / В.Дильтей; [пер. снем.:
В.В. Бибихин, Е.В. Малахова, А.Г. Шевченко, Э. В. Семирадский;
под ред. В.С. Малахова] // Дильтей В. Собрание сочинений:
в 6 т. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. – Т.1.–
762с.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115

11. Кассирер Э. Философия символических форм /Э. Кас
сирер; пер. с нем. – Том 1. Язык. – М.; СПб.: Университетская
книга, 2001.–271 с.
12. Класики філософії мови від Платона до Ноама Хом
ського / Пер. з нім. Богачов А. – Київ: видавництво «Курс», 2008.
13. Козеллек Р. Часові пласти. Дослідження з теорії історії /
Р.Козеллек; Пер. з нім. – К.: Дух і літера, 2006. – 436с.
14. Никоненко С.В. Аналитическая философия: Основные
концепции /С.В.Никоненко. – СПб.:Изд–во Санкт–Петербургского
ун–та, 2007. – 246 с.
15. Пинкер С. Язык как инстинкт /С.Пинкер;пер. с англ. /
Общ.ред. В. Д. Мазо. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 456 с.
16. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня // Потебня
А.А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989. – С.254–267.
17. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герме
невтике / П. Рикёр; пер. с фр. и вступит, ст. И. Вдовиной. – М.:
КАНОН–пресс–Ц; Кучково поле, 2002. – 624с.
18. Светликова И. Ю. Истоки русского формализма /
И. Ю. Светликова. – Москва: Новое литературное обозрение,
2005. – 168 с.
19. Соболева М.Е. Философия как «критика языка» в
Германии /М.Е.Соболева. – СПб.: Изд–во Санкт–Петербургского
ун–та, 2004. – 412 с.
20. Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер; Пер. с нем.
В.В. Бибихина. – Харьков: Фолио, 2003. – 503 с.
21. Цилл Р. «Субструктуры мышления». Границы и
перспективы истории метафор по Гансу Блюменбергу /Р.Цилл;
пер. снем.//История понятий, история дискурса, история метафор /
сборник статей под редакцией Ханса Эриха Бёдекера. – М.: Новое
литературное обозрение, 2010. – С.155–189.
22. Шкловский В. Гамбургский счет / В. Шкловский. – М.:
Советский писатель, 1990. – 544 с.
23. Шкловский В. Искусство как приём / В. Шкловский //
Шкловский В. Б. О теории прозы. – М.: Круг, 1925. – С.7–20.
24. Эрлих В. Русский формализм: история и теория /
В.Эрлих. – СПб.: Гуманитарное агентство «Академический
проект», 1996. – 351 с.

References
1. Ankersmit F.R. Vozvyishennyiy istoricheskiy opyit /
F.R.Ankersmit; Per. s angl. – M.: Izdatelstvo «Evropa», 2007. – 612 s.
2. Bart R. Literatura segodnya / R.Bart; Per. s fr. // Bart R.
Izbrannyie proizvedeniya: Semiotika. Poetika. – M.: Izdatelskaya
gruppa «Progress», «Univers», 1994 – S.233.
3. Bogachev A.L. Dosvid i sens /A.L.Bogachov. – K.: Duh
ilitera, 2012. – 336 s.
4. Boychenko M.I. Sistemniy pidhid u sotsialnomu piznanni:
tsinnisni ta funktsionalni aspekti. Monografiya / M.I. Boychenko. – K.:
Vidavnitstvo Promin, 2011. – 320 s.
5. Velflin G. Osnovnyie ponyatiya istorii iskusstv Problema
evolyutsii stilya v novom iskusstve /G. Velflin; per. – M.: Izd–vo:
V. Shevchuk, 2009. – 344 s.
6. Gadamer G.–G. Istina i metod / G.–G. Gadamer; per. z
nim. – T. I. Germenevtika I: Osnovi filosofskoyi germenevtiki. – K.:
Yunivers, 2000. – 464 s.
7. Gadamer G.–G. O kruge ponimaniya / G.–G. Gadamer; per. s
nem. // Gadamer G.–G. Aktualnost prekrasnogo / G.–G. Gadamer; Per
s nem. – M.: Iskusstvo, 1991. – S.72–82.
8. Gadamer G.–G. Ritorika i germenevtika / G.–G. Gadamer;
per. s nem. // Gadamer G.–G. Aktualnost prekrasnogo / G.–G. Ga
damer; Per s nem. – M.: Iskusstvo, 1991. – S.188–207.
9. Gusserl E. III. K ucheniyu o tselom i chasti // Sobranie
sochineniy. T.3(1). Logicheskie issledovaniya T.II(1) / E.Gusserl; per.
s nem. V.I.Molchanova. – M.: Gnosis, Dom intellektualnoy knigi,
2001. – S.208–275.
10. Diltey V. Vvedenie v nauki o duhe. Opyit polaganiya
osnov dlya izucheniya obschestva i istorii / V. Diltey; [per. s nem.:
V. V. Bibihin, E. V. Malahova, A. G. Shevchenko, E. V. Semiradskiy;
pod red. V. S. Malahova] // Diltey V. Sobranie sochineniy: v 6 t. – M.:
Dom intellektualnoy knigi, 2000. – T.1.– 762 s.
11. Kassirer E. Filosofiya simvolicheskih form /E. Kassirer; per.
s nem. – Tom 1. Yazyik. – M.; SPb.: Universitetskaya kniga, 2001. –
271 s.
12. Klasiki filosofiyi movi vid platona do Noama Homskogo /
Per. z nim. Bogachov A. – Kiyiv: vidavnitstvo «Kurs», 2008.
13. Kozellek R. Chasovi plasti. Doslidzhennya z teoriyi istoriyi /
R.Kozellek; Per. z nim. – K.: Duh ilitera, 2006. – 436s.

275

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 115

14. Nikonenko S.V. Analiticheskaya filosofiya: Osnovnyie kon
tseptsii /S.V.Nikonenko. – SPb.:Izd–vo Sankt–Peterburgskogo un–ta,
2007. – 246 s.
15. Pinker S. Yazyik kak instinkt /S.Pinker; per. s angl. / Obsch.
red. V. D. Mazo. – M.: Editorial URSS, 2004. – 456 s.
16. Potebnya A. A. Myisl i yazyik / A. A. Potebnya // Poteb
nya A.A. Slovo i mif. – M.: Pravda, 1989. – S.254–267.
17. Rikyor P. Konflikt interpretatsiy. Ocherki o germenevtike /
P. Rikyor; per. s fr. i vstupit, st. I. Vdovinoy. – M.: KANON–press–Ts;
Kuchkovo pole, 2002. – 624s.
18. Svetlikova I. Yu. Istoki russkogo formalizma / I. Yu.
Svetlikova. – Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2005. – 168 s.
19. Soboleva M.E. Filosofiya kak «kritika yazyika» v
Germanii /M.E.Soboleva. – SPb.: Izd–vo Sankt–Peterburgskogo un–ta,
2004. – 412 s.
20. Haydegger M. Byitie i vremya / M. Haydegger; Per. s nem.
V.V. Bibihina. – Harkov: Folio, 2003. – 503 s.
21. Tsill R. «Substrukturyi myishleniya». Granitsyi i perspektivyi
istorii metafor po Gansu Blyumenbergu /R.Tsill; per. s nem. //
Istoriya ponyatiy, istoriya diskursa, istoriya metafor / sbornik statey
pod redaktsiey Hansa Eriha Byodekera. – M.: Novoe literaturnoe
obozrenie, 2010. – S.155–189.
22. Shklovskiy V. Gamburgskiy schet / V. Shklovskiy. – M.:
Sovetskiy pisatel, 1990. – 544 s.
23. Shklovskiy V. Iskusstvo kak priyom / V. Shklovskiy //
Shklovskiy V. B. O teorii prozyi. – M.: Krug, 1925. – S.7–20.
24. Erlih V. Russkiy formalizm: istoriya i teoriya /V.Erlih. – SPb.:
Gumanitarnoe agentstvo «Akademicheskiy proekt», 1996. – 351 s.
Bondarchuk B. G., aspirant of the Institute of Higher Education
NAPS of Ukraine(Ukraine, Kyiv), bobondarchuk@gmail.com
Methodological principles of study of the language phenomena:
pluralism of approaches
Ontological coordinates are specified on the theory of language and literature,
which could give further grounds for interpreting of linguistic creativity and its
results. From this place we can speak of a formal approach that from the early
twentieth century began to pave their way in the humanitarian sphere, along with
the approval of linguistic science. Undoubtedly structuralism and Russian formal
school form the core of this approach. One of the main objectives of our research
is to identify potential formal heuristic approach, because it is impossible to avoid
comparisons with other more traditional and common approach that relies on a
content of language. This approach led by semantic hermeneutics and philosophy of
dialogue. These areas should be assessed on the basis of relationship between value
and functional characteristics. As functional, so logical approach sometimes show
consistent anti–ontological status of the project on speech activity status. Simply put,
it shows that they are concerned not so much ontological questions of language as
cognitive. Content and formal approaches put forward language to the fore, making
it the foundation of human existence and culture: that is why the theme of literature
necessarily presents as the field of linguistic experience, as a kind of language
laboratory, but also as an institutional places of language in culture. Paradigm for
semantic approach is the position of hermeneutics.
Keywords: linguistic phenomena, philosophy of language, Russian formal
school, structuralism, hermeneutics.
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Антиномії мовної системи як основний чинник
еволюції словникового складу мови
Порушено питання суперечностей (антиномії) у мові, обґрунтовано
двоїстий характер мови та доведено, що саме суперечності в мові є основним
внутрішнім чинником спонтанного розвитку мови. Висвітлено проблему
співвідношення можливостей мовної системи, мовної норми та узусу.
Представлений у статті матеріал дає можливість побачити, що перспективи
мовної системи є на набагато більші, ніж узус або норма, тобто сукупність
прийнятих у суспільстві реалізацій мовних потенцій. Розкрито поняття
оказіоналізму в мові. Окрім явища антиномії узуальності /оказіальності,
описано антиномію інформаційної та експресивної функції мови, доведено,
що як інформаційна, так і експресивна функції сприяють розвитку синонімії,
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а як наслідок – поповненню та оновленню словникового складу мови. Явище
антиномії не існує ізольовано від суспільних явищ, а є елементом процесів,
що відбуваються в суспільствіта стимулюють постійні зміни в мові,
удосконалюючи її, що призводить до динаміки мовного матеріалу та зумовлює
еволюцію словникового складу мови.
Ключові слова: антиномія, суперечності у мові, мовна система, узус,
мовна норма, інформаційна та експресивна функції мови.

Життя мови завжди пов’язано з історією суспільства,
потреби якого вона обслуговує. За певних обставин
процеси, що відбуваються в суспільстві, можуть не
тільки стимулювати мовні процеси, але й визначати
їх напрямок. Українська мова є живим організмом,
словниковий склад якого постійно змінюється за
рахунок поповнення новими лексемами, які виникають
внаслідок суспільної потреби, та зникнення тих лексем,
які не затребувані суспільством на певному етапі. Поява
нових номінацій продиктована мовним та позамовним
чинниками. Під впливом зовнішніх чинників та
суспільних процесів людина постійно змінює мову,
удосконалюючи її, що призводить до динаміки мовного
матеріалу та зумовлює еволюцію словникового складу
мови.Внутрішній чинник розвитку мови стимулюється
суперечностями (або антиноміями), властивими мові як
феномену.
Тому актуальним залишається питання вивчення
суперечностей в мові (антиномій), як основних чинників
поповнення словникового складу мови. Цій проблемі
присвятили свої праці В. Гумбольдт, І. А. Бодуен де Кур
тене, Г. Винокур, Н. Б. Мечковська, А. К. Мойсієнко та ін.
Об’єктом дослідження є внутрішні чинники розвитку
мови.
Предмет дослідження – обґрунтування двоїстого
характеру внутрішніх чинників еволюції мови, з’ясу
вання протиріч у розвитку мовної системи.
Метою статті є проаналізувати внутрішні чинники
розвитку мови з урахуванням їх двоїстого характеру.
Досягнення поставленої мети зумовило виконання таких
завдань:
– розглянути співвідношення можливостей мовної
системи, мовної норми та узусу;
– проаналізувати конфлікт інформаційної та експре
сивної функцій мови.
Поява нових слів визначається мовною нормою.
У «Словнику лінгвістичних термінів» Д. Ганича та
І. Олійника [5] мовною нормою названо «закріплені
в практиці зразкового використання мовні варіанти (у
галузі вимови, слововживання, граматичних та інших
мовних засобів), які найкраще і найповніше з числа
наявних виконують свою суспільну роль». О. Ахманова
зазначає, що мовна норма– це сукупність прийнятих у
мовленнєвій практиці народу правил відбору і вживання
мовних одиниць, тобто формулювання «сукупності
правил, що забезпечує регулярне відтворення у
мовленні зразкового варіанта мови» (О. Ахманова).
Мовна норма охоплює усі рівні мовної системи, тому
вирізняємонорми вимови, наголошування, словотворен
ня, морфологічні, синтаксичні, лексичні та стилістичні.
Поряд із системою і нормою мови, необхідно
враховувати також і норму мовлення, тобто мовленнєвий
узус (в мовознавстві, прийняте в певному суспільстві
вживання мовних засобів – слів, фразеологізмів тощо).
Варто зазначити, що можливості мовної системи
завжди ширші, ніж узус або норма, тобто сукупність
прийнятих у суспільстві реалізацій мовних потенцій.
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І. А. Бодуенде Куртене писав, що незвичні форми
слів, підтримані граматичною аналогією, нерідко
виникають у мовленні дітей, і тим самим дають
можливість побачити майбутній стан мови племені.
З плином часу дитина прилаштовується до мови
суспільства, яка коригована мовними нормами [3,
с. 349–350].
На цю проблему мовної системи звертав увагу
Г. Винокур. Він зазначав, що «у кожній мові, поряд із
словами, що вживаються у повсякденній практиці, є,
крім того, певного роду «потенційні слова», тобто слова
яких фактично немає, але які могли б бути, якби того
захотіла історична випадковість» [4, с. 15]. Очевидно,
що суть цього явища полягає у протиріччях, які в
соціолого–лінгвістичному дослідженні за редакцією
М. В. Панова та І. П. Мучника «Русский язык и
советское общество» (1968) отримали назву антиномії
[12].
Антиномія (грец. аntinomia – протиріччя закону
самому собі) – це протиріччя між двома судженнями,
кожне з яких допускає однаково переконливе логічне
обґрунтування. Антиномія як феномен думки є
рівноцінною з такими внутрішньо конфліктними
плодами розуму, як парадокс та апорія (грец. Απορια–
безвихідність)– заформальною логікою– ускладнення
вміркуванні, яке здається непереборним. Стан дитячого
здивування,коли усталені, фундаментальні поняття
людини зруйновані [13].
Термін антиномія став широко використовуватися,
після того, як І. Кант сформулював чотири
«антиномії разума» [14, с. 28]. Уперше антиномії
мови (суперечності між двома взаємозаперечними
положеннями, кожне з яких визнається довідним)
були сформульовані В. Гумбольдтом. Учений виділив
такі важливі антиномії: антиномія мови як діяльності
і як продукту діяльності; антиномія об’єктивного й
суб’єктивного в мові; антиномія загального й часткового
в мові; антиномія індивідуального й колективного в
мові тощо [6]. Після В. Гумбольдта всі вчені вказували
на двоїстість мови, а сформульовані ним антиномії
визначили напрямок подальшого розвитку лінгвістики.
Так, Е. Бенвеніст уважав головним в концепції Ф. де
Соссюра принцип, «який полягає в тому, що мова, з
якої точки зору вона не вивчалася б, завжди є об’єктом
двоїстим, що складається з двох сторін, із яких одна
існує лише через існування другої» [2, с. 54].
У суспільному мовленні спостерігаємо функціо
нування слів, які порушують усі мовні норми. Такі
утворення найчастіше зустрічаємо в художніх творах.
Будь–який письменник прагне бути неповторним,
впізнаваним та креативним, тому намагається відійти
від шаблонності, шукає нових шляхів втілення свого
світосприйняття на мовному тлі твору. Саме прагнення
уникнути мовних штампів, банальності спонукає
письменника до індивідуальної мовотворчості – до
творення оказіональних слів [11, с. 56].
Оказіональне слово – це слово, яке втілює
вміння автора реалізувати словотвірні можливості, що
закладені в системі мови. Оказіоналізми творяться
мовцем свідомо, адже саме в такий спосіб він
прагне до самовираження. Вони являють собою
експерементально–художні дослідження, які «виникають
в свідомості письменника як протиріччя між нормою,
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віддзеркаленням наявного характеру мови, і її коди
фікуванням, усвідомленою необхідністю, відбитою в
лінгвістичній свідомості носіїв мови» [1, с. 17].
Слід зазначити, що термін «оказіональність»
уперше ввів у мовознавство в 1880 році Г. Пауль,
висловлюючись про оказіональне значення і проти
ставляючи його узуальному. Під оказіональним значен
ням він розумів ті уявлення, які людина пов’язує із
зазначеним словом у момент його вимовлення [8, с. 94].
Оказіоналізми не лише порушують загальні
правила словотворення, а й реалізовують індивідуальну
творчу компетенцію автора. Таким чином, «категорія
оказіональності/узуальності засвідчує суперечливі відно
шення між явищами об’єктивної дійсності та їхнім
мовним (мовленнєвим) оформленням, відображає їх не
як застиглі, усталені, а як змінні, такі, що переходять з
одних в інші» [7, с. 4].
З антиномією узуальності /оказіальності тісно
пов’язана антиномія інформаційної та експресивної
функції мови. У цій антиномії відображено конфлікт
у спілкуванні стандартного, раціонального та уніфі
кованого начала з індивідуально–експресивним та
емоційним. Інформаційна функція спілкування сприяє
посиленню в мові системно–нормативних та стандар
тизованих факторів; з експресивною функцією пов’язані
нелогічні, неузуальні та несподівані фактори.
Мовні форми, регульовані мовною нормою,
змістовні та економні, вони є стандартними для
спілкування у сферах управління, науки, виробництва,
юриспруденції тощо. Така мова набуває ознак
шаблонності. Розуміти таку мову легко, але вона
позбавлена особистісної інформативності, а саме
індивідуальних відступів від мовної системи,норми –
звукових
жестів,
неправильних
утворень
слів,
деформації синтаксичних конструкцій, переосмислення
лексичного значення слова. Усе перераховане проти
ставляється системній впорядкованості мови і в
кінцевому підсумку може призвести до порушення
її норм. Як інформаційна, так і експресивна функції
сприяють розвитку синонімії, однак це різні типи
синонімів. Для інформаційної функції необхідні
ідеографічні синоніми, які тяжіють до термінології,
емоційна функція потребує емоційних та стилістично
забарвлених слів [10, с. 94–95].
Своєрідність розглянутих антиномій полягає у
невичерпності їх внутрішніх протиріч, жодне з яких не
можна усунути. Отже, мовні антиномії – вагомий фактор
еволюції та поповнення словникового складу мови.
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Antinomy language system as the main factor in the evolution
of vocabulary
The question of new nomination appear is lifted up in these article. Under the
influence of outside factors person always changes and improves language. It is the
reason of linguistic material dynamic and cause of vocabulary language evolution.
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An internal factor in the development of language is contradictions in the language
(or antinomy). So important is the study of contradiction in the language (antinomies)
as the main factors replenishment vocabulary. So purpose of the article is to review
of inside development of language and take into account its dual nature. Achieving
this goal is caused to the following tasks: – to consider the opportunity value of the
language system, linguistic norms and Language Usage; – analyze conflict informative
and expressive functions of language. The problem of relations opportunities linguistic
system, linguistic norms and Usage is showed in the article. The material of the article
enables to see, that the prospects are for language system is much larger than the
Language Usage or norm, that a complex of civilized language implementations
potential. The idea of okazionalizmy in language is explained. Described antinomy
information and the expressive function of language, demonstrated that information
and expressive features contribute to the development synonyms, but the different types
of synonyms. Antinomy phenomenon does not exist in isolation from social phenomena,
and is part of the processes taking place in society, and promote the constant changes
in the language, improve vocabulary of a language. These social processes encourage
dynamic linguistic material and contribute to the evolution of vocabulary.
Keywords: antinomy, contradiction in the language, the language
system,Language Usage, language norm, information and expressive functions of
language.
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Літературні форми філософських творів
у контексті професіоналізації філософії:
історико–філософська перспектива
Стаття присвячена критиці гомогенності літературних форм професійної
філософії в сучасних американських дослідженнях. Проблема гомогенностіформ
академічної філософії розглядається в історико–філософській перспективі, у
порівнянні з жанровою багатоманітністю класики. Аналізується взаємозв’язок
сучасних форм з процесами професіоналізації філософії, яка зосереджує
філософське письмо в основному на написанні статей і монографій, хоча
з точки зору історичної перспективи літературні форми були більш
багатоманітними. Піднімається питання академічної та неакадемічної
філософії. Констатується відмінність підходів до проблеми літературних
форм філософії в аналітичній та континентальній традиції. Визначаються
можливості впливу літературних форм на формування філософського канону
та існування філософії в неакадемічних формах.
Ключові слова: літературна форма філософського тексту, філософські
жанри, американська філософія, історія філософії.

За тисячоліття власного існування філософія
поставала в найбільш різноманітних літературних
формах і жанрах – у західному філософському каноні
представлені поеми, трактати, афоризми, листи,
автобіографії й романи. Платон, Дж. Барклі та Д. Г’юм
писали діалоги; медитаціями називають твори Марка
Аврелія, Августина Блаженного, Рене Декарта; у
Середньовіччі панувалидиспутації, алегорії, правила,
коментарі, суми; епоха Модерну – розквіт утопій, які
жанрово можуть відноситися до романів (наприклад,
«Нова Атлантида» Ф. Бекона), есеї А. Поуп писав
у формі поем, Ф. Бекон – у формі коротких творів,
а Дж. Лок – у формі трактату. Порівняно з такою
різноманітністю сучасна академічна філософія, яка
формує строгі вимоги до написання статей, трактатів
та монографій, є порівняно гомогенною в підходах
до способу передачі власних думок та ідей. Така
гомогенність проявляється в американській філософії й
зазнає критики з боку дослідників філософського стилю
та літературної форми. Проблеми, які констатуються
дослідниками, актуальні не тільки для американської
філософії, але й для сучасної філософії в цілому:
існування філософії поза академічною сферою жваво
обговорюються впродовж останніх півстоліття в
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контексті місця і ролі «професійної» – академічної –
філософії в сучасному світі.
Проблем літературної форми філософських контек
стів в контексті конформізму розглядає Дж. Стюарт
[5]; академічне письмо, жанри і філософію розглядає
М. Пітерс [5]; відомими є праці щодо філософського
стилю та «анатомії» філософського письма Б. Ленга [3].
Важливими джерелами робіт зазначених дослідників
є Ж.Дерріда з його статтею «Закони жанру» [1] та
Р. Рорті з його есеєм «Філософія як вид письма: есей
про Ж. Дерріда» [6], яке відіграло роль в американській
рецепції ідей французького постмодерніста.
Метою статті є аналіз причин і наслідків одно
манітності літературних форм філософії в історико–
філософський перспективі.
Розмірковуючи
над
причинами
гомогенності
літературних форм сучасної американській філософії
(представленої в основному трактатами, статтями
та монографіями), Дж. Стюард говорить про 1) рух
філософії в бік природничих наук: ця тенденція
особливо помітна у філософії англосфери, яка
ідентифікує себе здебільшого як science, а не як
humanities, і намагається себе відповідно асоціювати
з трактатами та статтями як найбільш традиційними
для природничих наук формами поширення знань
(це характерно і для інших філософських напрямів);
2) зростання рівня «професіоналізації» філософії:
відповідно, виникає необхідність оцінювати якість
філософського твору відповідно до певних заздалегідь
встановлених вимог, що приводить до формування
писаних і неписаних «стандартів», які, втім, не
завжди гарантують вказану якість; 3) вплив логічного
позитивізму на формування вимог до системи
філософської аргументації: роботи А. Айєра «Мова,
істина і логіка» та Р. Карнапа «Елімінація метафізики
через логічний аналіз мови» стали особливо важливими
для усунення ідеї про головування метафізики як
легітимуючої ідеї в філософії та зосередженості на
проблеми мови, до суджень в процесі аргументації при
цьому висуваються строгі вимоги, що опосередковано
впливає на подальші критерії строгості форм
репрезентації філософії. Наслідками цих процесів, на
думку дослідника, є конформізм щодо одноманітності
форм, потенційні результати якого невідомі: усуваючи
певні літературні форми з філософської практики як
такі, що не відповідають сучасним академічним зразкам,
з неї також усувають сам досвід написання подібних
форм, а, відтак, постає загроза щодо правильного
прочитання аналогічних творів із філософського
канону [5, p. 2–10]. Оскільки зміст філософських творів
пов’язаний і з формою, і зі способом її інтерпретації,
можна вивести кілька ключових проблем.
По–перше, очевидна строгість жанру в першу чергу
відрізняє аналітичну науково–орієнтовану філософію від
континентальної. Протиставленням формам «трактату»
можуть бути ті форми філософії, які описував Ж. Дельоз
у концепті «pop’philosophie» [2] – ідеться про стилі
та літературні форми філософії, які були б водночас
зрозумілими як для вузького середовища спеціалістів,
так і для широкої публіки (твори самого Ж.Дельозаі
є прикладом реалізації такої концепції). Гомогенність
літературної форми при цьому компенсується стилем
викладу.
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По–друге, питання форми існує в контексті філософії
академічної й неакадемічної, дослідження сучасних
способів існування неакадемічної філософії та проблеми
її визначення власне як філософії. У цьому контексті
слід зазначити, що сьогодні поняття «поп–філософії»
відрізняється від дельозівського: ідеться про спроби
представленості філософії у масовій культурі (існують
популярні пояснення філософських ідей, закладених
в модних блокбастерах чи серіалах (наприклад,
серія The Blackwell Philosophy and Pop Culture Series
пропонує широкій публіці пояснення філософських
ідей, закладених у голлівудських блокбастерах чи
серіалах, проект Existential Comics популяризує
філософські ідеї у формах коміксів про філософів
тощо). Академічна філософія в даному випадку може
лише констатувати той факт, що нетрадиційні форми
репрезентації в філософії присутні, але з відповідним
маркуванням «нетрадиційне» (так само як, наприклад,
в «Енциклопедії» Д’Аламбера, яка прагнула носити
критичний характер, була присутня стаття «Єдиноріг»,
але з вказівкою на те, що ця істота вигадана). З іншого
боку, сьогодні критика конформізму також проникає
в академічну сферу в досить неочікуваних проявах.
У 2014 році у Колумбійському університеті Nick
Sousanic захистив дисертацію «Unflattening: A Visual–
VerbalIn quiryinto Learningin Many Dimension», яка
була намальована у формі коміксів й аргументувала
важливість візуального мислення в процесах навчання
та викладання [8]: роботу назвали філософським
трактатом у формі коміксів, який показав можливості
застосування візуальних елементів ув інтелектуальній
сфері мови. Дисертація–комікс – достатньо незвична
форма, яка дозволяє зробити висновок про те, що
класичні способи репререзентації академічного знання
сьогодні не мають монополії на сенс.
Літературні форми філософських творів традиційно
існують в єдності зі змістом – вони є важливим ключем
до інтерпретації авторських замислів та до того, як автор
сприймає саму філософію. Проте сьогодні тема форми
філософського твору відображає питання протистояння
традиції та новацій. Разом із тим, гомогенність
літературних форм та визнання досить вузького
жанрового набору як єдино можливого дискутується
сьогодні у контексті питання про те, наскільки
ефективно в академічному середовищі створюється
атмосфера, яка стимулює творчість та оригінальність.
Грань між конформізмом, свободою вибору засобів
виразності та ризиками виходу філософії за межі самої
себе стає досить тонкою.
Жанрові та стилістичні особливості філософських
текстів часто слугують відображенням способу та
типу філософування та ставлення до філософії в
цілому. Визначені форми письма, властиві для англо–
американської аналітичної філософії та континентальної
філософії відображають, на думку Дж. Стюарта, в
певні періоди могли сказати про те, до якої школи
належать філософи, виходячи із самого лише стилю їх
письма: «Багато мислителів континенту продовжували
використовувати технічний жаргон від Канта і Гегеля,
який Карнап та Айєр позначили як позбавлений
сенсу, тоді як новий спосіб філософського письма
зріс в англо–американському філософському світі.
Спроба
певних
англо–американських
філософів,
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таких як Ройс, Мактаггер та Бредлі, трансплантувати
європейський філософський словник у нову традицію
були недооціненими і мали недовготривалий вплив
на академію в англомовному світі. Тож доки цей
тип письма процвітав і був вживаний у Європі через
роботи Сартра, Мерло–Понті й Дерріда, він був
осміяний аналітичними філософами Великобританії
та США» [5, с. 8]. Такі відмінності пояснюються
тим, що «не існує єдиної сутності, яка називається
філософією» (Р. Рорті) – немає єдиного вірного способу
філософувати, так само як немає єдиного правильного
способу написати філософські тексти. Різні філософські
ідеї та різні теорії вимагають різних засобів виразності.
На основі вищезазначеного можна виокремити
декілька проблем, які випливають із жанрової
гомогенності сучасної філософії.
1. Одноманітність виразу філософських думок може
привести до нетолерантного ставлення в нетрадиційних
для академії способів виразу думок. Так, наприклад,
Дж. Стюарт, говорячи про одноманітність англомовних
жанрів, стверджує: «Я не пропоную, щоб професійні
філософи всі почали писати поезію, як це робив пізній
Гайдеггер, або щоб академічні журнали із символічної
логіки почали приймати короткі історії замість статей із
формалізованими аргументами. Немає нічого поганого
в сучасному способі академічного виразу perse. Але
оскільки проблема лежить у факті, що цей поточний
спосіб є єдиним прийнятним жанром філософського
письма» [5, с. 168]. Безумовно, філософські трактати
традиційно визнаються більш «важковаговими» творами
і часто заслуговують більше уваги, проте з іншого боку,
цілий ряд творів взагалі філософією ігноруються як
не–філософські або «поп–філософські», що не завжди
доцільно.
2. Якщо сучасна академічна філософія використовує
досить одноманітний набір форм дослідження, то
виникає питання про те, звідки в ній братимуться
фахівці, здатні інтерпретувати не властиві для академії
форми, не маючи власного досвіду в написанні
аналогічного типу текстів? І справа не в тому, що
інтерпретувати поеми повинні тільки поети: справа в
тому, що це звужує фокус філософського дослідження.
Наприклад, трактати Дж. Барклі та Д.Г’юма набагато
частіше вивчаються в університетах, ніж їх діалоги.
3. Проте літературна форма тексту досить багато
говорить про зміст, а в окремих випадках вона сама
по собі може виражати певні філософські ідеї. Досить
часто філософи створюють нові жанри, або неочікувано
інтерпретують традиційні жанри, для того, щоб
виразити власні ідеї. Проте одноманітність звужує як
можливості історико–філософського дослідження, так
і способи виразу оригінальних ідей, оскільки звужує
сфери застосування власного досвіду.
4. Філософські твори опиняються поза межами
філософських канонів та університетських філософських
досліджень, оскільки не «вписуються» в традиційні
філософські жанри, а відтак, не кваліфікуються як
філософія взагалі. Проілюструю це за допомогою
кількох прикладів:
– Оповідання або романи як традиційні літературні
жанри можуть розглядатися як філософські твори:
наприклад, ряд американських дослідників (Дж. Стюарт)
досліджують філософію Х. Л. Борхеса. Проте його
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твори, написані в формі оповідань, вважаються скоріше
літературою, аніж філософією, відтак у вітчизняній
традиції рідко приймаються до уваги.
– Живопис і філософія. У французькій традиції
досить поширені філософські розвідки в живописі.
Наприклад, у роботі «Мемуари сліпого. Автопортрет та
інші руїни» Ж. Дерріда відбирає цілу серію зображень із
колекції Лувра та створює за їх допомогою філософську
історію сліпоти. «Віроломність образів» Рене Магріта
стає об’єктом дослідження М. Фуко у його роботі
«Це не люлька», а в праці «Живопис Мане» автор
розкриває філософію світла на живописних полотнах від
Караваджо до Мане. Цим традиціям слідують і сучасні
французькі дослідники, наприклад, філософською
герменевтикою займається Марка де Лоне у статті
«Арістотель» Рембрандта: інтервенція живопису у
філософію». Фактично дослідники говорять про
відсутність у академічної філософії монополії на сенс та
про можливість живопису виражати власну філософську
позицію.
– Наука і філософія. Як не дивно, цілий ряд
наукових творів не є у фокусі філософського канону,
тоді як закладені в них ідеї мають практично епохальні
наслідки саме для філософії. Наприклад, за допомогою
еволюціонізму в сучасному суспільстві пояснюється
майже все – від поведінки до психології сучасної
людини, проте ніхто не поспішає читати Дарвіна.
Існує цілий ряд парадоксів у ставленні філософії до
наукових творів: вона їх виключає з корпусу власного
дослідження, проте часто не заслужено, адже якщо
подивитися на проблему в історико–філософській
перспективі, то можна виявити, що саме натурфілософія
відігравала важливу роль у становленні епістемології
та метафізики від Античності й практично до ХІХ сто
ліття, коли поділ наук на «науки про природу та науки
про дух» не привів до відокремлення філософії науки
в окрему сферу досліджень, фактично заявивши, що
сферою інтересів філософії є метафізика та епісте
мологія. Всі інші проблеми, такі, як натурфілософія,
розглядалися як вторинні.
– Філософія та кіно. Найвідомішим прикладом
цього дослідження є книга Ж. Дельоза «Філософія
кіно». У дослідженнях англосфери є напрям, відомий
як filmstudies, який, окрім іншого, досліджує гендерні,
етнічні, расові та інші проблеми суспільства на
матеріалах фільмів, які воно продукує.
– Інші форми виразу філософських ідей.
5. Професіоналізація філософії зосереджує людей
винятково на досвіді наукових стандартів одного
плану, відтак інші досвіди не завжди знаходять місце
у сучасній філософії. Тобто, науковці в усіх сферах
сьогодні публікують результати своїх досліджень у
наукових виданнях. Вимоги до статей у таких виданнях
переважно уніфіковані – це стосується не тільки
українських фахових видань, ця ситуація присутня на
глобальному рівні. Так, Дж. Стюарт констатує той факт,
що молодим дослідникам для побудови академічної
кар’єри необхідно обжитися певною кількістю
публікацій, і така вимога ускладнена фактом масового
зростання наукових журналів. «Результатом масового
продукування цих журналів стала інституціоналізація
і, відтак, стандартизація статті як ортодоксального
способу філософської виразу, у той час як інші жанри
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залишаються невизначеними в цій сфері. Якщо хтось
буде використовувати альтернативний жанр сьогодні,
він ризикує виглядати необізнаним у загальноприйнятих
професійних стандартах» [5, с. 5]. Як бачимо, проблема
жанрів стосується також проблеми професійних
стандартів філософії в цілому.
Таким чином, процеси професіоналізації філософії
привели до формування чітких вимог, які дозволяють
їм слідувати певним загальноприйнятим формам. Проте
це має й інший наслідок – люди вчаться формувати
філософські змісти винятково в цих формах, саме
в них вони відпрацьовують власну майстерність, і
не відпрацьовують її в інших. Наслідком є загроза
консервативності в філософських творах – адже стоїть
питання про те, чи може форма впливати на змісти. На
основі цього питання в перспективі можна провести ряд
подальших досліджень з історії філософії в контексті
поставання і розвитку конкретних форм і жанрів у
мислителів попередніх епох.
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Literal form of philosophical works in the context
of professionalization of philosophy:
historical and philosophical perspective
The paper is devoted to the critics of homogeneity of literary forms of professional
philosophy in contemporary American studies. The problem of homogeneity of literary
forms in academic philosophy is seen in historical and philosophical perspective, and
is compared with classical genre diversity. The relationship of contemporary forms
of the professionalization process in philosophy is analyzed and it is shown that it
focuses philosophical philosophical writing mainly on writing articles and books, but
in historical perspective literary forms were more diverse. The question of academic
and non–academic philosophy is revealed. It is noted the difference in approaches to
literary forms in analytical philosophy and in continental tradition. The influence of
the literary forms in formation of philosophical canon and the existence of philosophy
in non–academic forms are revealed.
Keywords: literary forms of philosophical text, philosophical genres, American
philosophy, history of philosophy.
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Парадигмальний підхід до аналізу
освітнього менеджменту
Основне завдання дослідження полягає у конкретному обґрунтуванні теми.
В статті досліджуються сутність терміну «парадигма», парадигмального
підходу, основні тенденції розвитку освіти та освітнього менеджменту. На
науковій основі розглядається змістовне наповнення освіти, розкриваються
сутність освітнього менеджменту та особливості освітніх технологій. У
процесі написання статті було застосовано наступні методи дослідження:
теоретичний аналіз наукової літератури, метод систематизації матеріалу,
методи синтезу, порівняння, абстрагування, метод вивчення й узагальнення
досвіду, що забезпечило ґрунтовність, об’єктивність і достовірність висунутих
у дослідженні положень та сформульованих висновків. У роботі обґрунтовано
наукові погляди на проблему дослідження. При написанні дослідження
використано матеріали підручників, монографій, дисертацій, періодичних
видань та інше.
Ключові слова: парадигма, педагогіка, філософія, парадигмальний підхід,
освіта, освітні технології, інновація, менеджмент, освітній менеджмент.

Нині існуюча система освіти у своїх загальних рисах
склалася під впливом філософських і педагогічних ідей,
які сформовані в кінці XVIII – на початку XIX століття
Я. Коменським, І. Песталоцці та розвинені І. Гербартом,
Ф. Дістервегом, Д. Дьюї тощо й утворюють так звану
«класичну» парадигму освіти. Слід зазначити, що, хоча
ця парадигма й еволюціонувала в деяких аспектах,
у своїх основних характеристиках вона залишилася
загалом незмінною. Потреба в необхідності зміни
нині існуючої моделі освітнього простору навчальних
закладів так чи інакше домінує в думках і оцінках
більшості авторів, що досліджують освіту в контексті
сучасних цивілізаційних процесів.
Центральне місце в реформах освітньої системи
країн, що претендують на світове лідерство, займають
дискусії про освітній менеджмент. У нашій країні роз
робляються навчальні стандарти, програми підготовки
менеджерів освіти, з урахуванням національних особ
ливостей та індивідуального досвіду практикуючих
менеджерів [10].
Основним історико–філософським підґрунтям ста
новлення сучасних парадигмальних процесів в освіті ми
вважаємо вчення Платона, неоплатонізму, середньовічної
холастики, натурфілософії Ф. Шеллінга, гносеологію
І. Фіхте, діалектику Г. Гегеля, позитивістську філо
софію, переконання Т. Куна та ін. Серед сучасних
праць в аспекті означеної проблеми слід назвати
роботи дослідників: В. Аршинова і В. Войцеховича
«Синергетичне знання між мережею та принципами:
Синергетична парадигма» [1, с. 107–120], Г. Балла
«Парадигма діалогу і проблема прилучення до наукової
культури» [2, с. 335–347], Дж. Баркера «Парадигми
мислення: Як побачити нове та досягти успіху у
світі, що змінюється», І. Романенка «Антропологія
та філософія освіти: парадигмальний підхід» та ін.
Так, з позиції філософії освіти І. Романенко визначає
парадигму як цілісну, об’єктивну картину культурного
людського світу [9, с. 87–96]. Можна виділити
наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених,
що досліджували питання освітнього менеджменту,
В. Г. Афанасьєва, В. П. Беха, Л. А. Богачека,
М. В. Гринькова, Л. В. Губи, В. В. Маслова,
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Л. І. Федулової [11], В. В. Шаркунова, О. Г. Штепи та
інших [3]. Але в той же час, недостатньо розробляти
певні концепції, теорії освітнього менеджменту. Освіта
є дуже рухливою галуззю, за якою наша держава, на
превеликий жаль, не займає провідних позицій в світі.
Хоча треба відмітити, що інтелектуальний потенціал
учасників навчального процесу дуже високий, але йому
потрібно створити відповідні умови через суб’єктів
навчального процесу. Поєднання процесу управління
освітнім закладом з процесом навчання дасть потрібний
рівень освіти. Механізмом реалізації такого поєднання
повинна стати ефективна технологія освітнього
менеджменту.
Парадигма – це не просто сума ідей, а цілісна
концепція, здатна по–новому організувати підґрунтя
науки [4, с. 97].
У педагогічній науці існують різні підходи до
тлумачення сутності поняття «парадигма». Одні
науковці акцентують увагу на теоретичних складових
та вважають, що науково–педагогічні парадигми – це
сукупність теоретичних положень, які формуються
в результаті конкурентної боротьби між різними,
полярними підходами до вирішення педагогічних
проблем (бінарними опозиціями) і які дозволяють
сформувати й запровадити на практиці цілісні моделі
освіти [6, с. 239].
Мета статті полягає у вивченні сутності та
особливостей парадигмального підходу до аналізу
освітнього менеджменту.
Вперше поняття «парадигма» розглянув відомий
американський науковець Т. Кун ще у 70–х роках
минулого століття. Він трактував парадигму як систему
уявлень, що склалася і є визнаною, а також впродовж
певного часу дає науковій спільноті модель постановки
проблем та їх вирішення [5].
К. В. Платонов розглядає парадигму як систему
основних наукових досягнень (теорій, методів) за
зразком яких організовується дослідницька практика
вчених у певній галузі знань (дисципліні) в певний
історичний період [8, с. 89].
Принципово нову цілісну соціально–філософську
концепцію освіти як соціокультурного феномена
розроблено у працях В. О. Огнев’юка. У них осмислено
ціннісний потенціал і процеси зміни парадигм сучасної
української освіти на основі цінностей сталого
людського розвитку. До основних компонентів освіти
як соціального інституту автор зараховує не тільки
відповідні галузі освітянських знань, а й властиві саме
для освіти сукупність форм людської діяльності; певний
ансамбль відносин, що складаються між людьми в
царині освіти; система цінностей і норм у сфері освіти;
специфічна для освіти мережа організацій, закладів і
установ [7, с. 297].
Реальний шлях до оновлення української школи
вбачається в оволодінні вчителями інтерактивними
технологіями навчання; проведенні інтерактивних
тренінгів для вчителів; створенні демократичного
середовища уроку; використанні сучасних технологій у
післядипломній освіті вчителів.
Засоби освіти – похідна економіки, тому тут значно
важче, хоча є певне зрушення – приміром, всеукраїнська
програма забезпечення шкіл навчальними засобами.
Звичайно, «мізерні результати» американської шкільної
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освіти ми не збираємося адаптувати. Проте, хто
знає – давайте спочатку оцінимо наші результати за
методиками TIMSS і PISA і вже тоді будемо говорити
про кращі результати нашої освіти.
Для поліпшення рівня керованості суспільства слід
вивчити реальні механізми його життя і визначити, як
і що потрібно робити на різних рівнях менеджменту
для поліпшення системи, стартуючи від її незавершеної
моделі і рухаючись у напрямі до довершеної. Для розу
міння мотивів, механізмів і пружин нашого суспільства
передусім потрібні результати наукового дослідження
реального менеджменту.
Менеджмент – явище принципово експериментальне
за своєю суттю, в Україні є відчуженим від експе
риментальної діяльності, скоріше нагадуючи долю
сапера на добряче замінованому полі української еконо
міки трансформаційного періоду.
Менеджмент – не більше як наука гарних слів. Такі
гарні слова П. Фрейре назвав генеративними. Теорія
менеджменту, як і філософія, навчає генеративних слів,
за допомогою яких розкриваються схеми, концепції,
сценарії, алгоритми, процедури, технології, методики
нашої діяльності. Минуле століття пропонують назвати
the century of power. Це слово претендує на звання
«титулу століття» через поєднання ним політичних і
технічних аспектів могутності, влади і енергії, що точно
відображалося у відомій формулі «комунізм = радянська
влада + електрифікація всієї країни» [13]. Століття
power характерне нехтуванням ролі людини (соціально–
гуманітарного чинника) як технологіями влади, так і
владою технологій, а власне сама людина виявлялася
не здатною до створення менеджменту, адекватного
людяності, тобто до «управління владою». Чи можлива
в історії інша, «соціально–гуманітарна» конфігурація
влади, управління і менеджменту? Такою конфігурацією
є демократизація.
Влада визначає стиль, форми і методи управління.
Проте вона сама залежить від системи управління,
що встановилася у суспільстві внаслідок традицій
та панівної наукової свідомості. Соціально–гумані
тарний фактор не є однополюсним чи нейтральним
феноменом. Він має здатність із свого позитивного
стану (коли можлива його актуалізація для підвищення
ефективності) трансформуватися в соціально–гумані
тарний опір щодо влади. Елементарні демократичні
норми управління, які становлять потенціал соціально–
гуманітарного фактора, мають силу пружності. Остання,
при порушенні чи нехтуванні нормами демократичного
організаційного управління, формує явний чи неявний
опір управлінню, втрату довіри до влади і неможливість
здійснення ліберальних планів реформування суспіль
ства, його освіти.
Неякісне управління знаннями є головною
причиною повільного руху українського суспільства до
прогресивних моделей «інформаційного суспільства»,
«суспільства знання», «суспільства, що навчається».
Наукові відкриття і нові технології – це не випадковість,
а результат цілеспрямованої організованої праці зі
знаннями, певного їх передбачення і управління
ними. Припускаючи спонтанність росту знань, тим
паче не можна пускати на самоплив процеси його
породження, самоорганізації, поширення і зберігання.
Відповідальність за управління цими процесами
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віддавна в суспільстві беруть на себе університети,
змінюючи свої форми, але незмінно завойовуючи право
на автономність та незалежність у своїй діяльності.
Університет як суб’єкт управління знаннями
фактично визначав і далі визначає культурний та цивілі
заційний рівень суспільства, здійснюючи викладання
найглибших знань; фундаментальні дослідження;
збереження культурної ідентичності; систематичну
рефлексію над накопиченими знаннями, пошук меха
нізмів їх інтеграції та правильного застосування;
присвоєння ступенів (атестація); освіту для дорослих.
Інколи перевагу української освіти вбачають в її
універсальності. Однак важко погодитися з цим. Якби
така орієнтація здійснювалася, то не говорилося б про
постійне зростання розриву між вимогами світового
ринку та якістю освітніх послуг в Україні, не ставилося
б питання про невбудованість української вищої освіти
у світовий ринок праці та відставання національних
освітніх технологій. Цей розрив зростає, оскільки
держава, склавши відповідальність за забезпечення
місцями роботи, і далі контролює зміст та організацію
освіти, декларативно турбуючись про відповідність
підготовки фахівців потребам суспільства.
Знання виступають у свідомості людини як
відображення зовнішнього та внутрішнього світу через
думки, уявлення, поняття і т.п. А ось освіту людина
отримує в тому випадку, коли знання перетворюються
в свідоме розуміння того де, як, коли, навіщо можна
застосовувати їх для задоволення своїх потреб. І в той
же час між знаннями і освітою не вистачає ще однієї
ланки – досвіду, який може бути набутим, інтуїтивним,
генетичним, або ще якимось іншим. Головне, щоб
знання отримувались разом з певним досвідом. Тоді
людина дійсно отримує освіту і вже при її застосуванні,
наприклад, на робочому місці, буде оцінюватись її
кваліфікація.
Однією з проблем в процесі навчання є досвід.
Механічне отримання знань без усвідомленого їх засто
сування не дасть ніякої користі при працевлаштуванні
випускника навчального закладу. Тому важливим
елементом є одночасний супровід теоретичної і
практичної підготовки учасників навчального процесу.
На жаль, зараз у вищих навчальних закладах більше
почала переважати теоретична підготовка. Причина
цьому – простота контролю засвоєння знань через ті ж
самі тести, наявність електронного доступу до джерел
інформації. Практична частина навчального процесу
ускладнюється зменшенням годин безпосереднього
спілкування викладача зі студентом, більш формальним
проходженням практики на підприємствах (організаціях).
Реалізація певної технології освітнього менеджменту
повинна бути спрямована на підвищення ефективності
всіх елементів навчального процесу. В її основі повинні
лежати традиційні елементи технології менеджменту
[12, с. 21–22].
До них відносять професійну підготовку керівного
складу організації, інформаційне забезпечення процесу
управління і безпосередньо сам процес управління, який
складається з функцій менеджменту, методів управління,
процесу комунікацій і прийняття управлінських рішень.
Але, в зв’язку з тим, що освітній менеджмент є
досить специфічною категорією, яка водночас має
поєднувати в собі підсистеми управління освітнім
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закладом та управління процесом освіти, пропонується
його технологію розглядати в розрізі цих двох
підсистем, які взаємопов’язані і їх елементи тісно
переплітаються один з одним. Неефективність однієї із
підсистем або ігнорування якихось із елементів зведуть
нанівець кінцеву мету освітнього менеджменту –
отримання високого рівня освіти, який відповідає
постійним змінам зовнішнього оточення, вимогам ринку
праці.
Звичайно, реформування освітньої галузі в нашій
каїні не обмежується тільки підвищенням ефективності
технології освітнього менеджменту. Проблема освіти
охоплює всі верстви населення і тому вимагає
вирішення ще цілого ряду проблем, таких як правова
база, фінансування, інформатизація, працевлаштування
і т.п.
Висновок. Таким чином, наголос на інформативності
освіти привів до визнання пріоритетності її змістовного
наповнення. Проблеми змісту та освітніх технологій –
це лише частина тих проблем, що виникли в рамках
класичної парадигми освітнього менеджменту.
Отже, використання парадигмального підходу
передбачає урахування того, що управлінські пара
дигми відрізняються одна від одної майже всіма
своїми компонентами: методологічними засадами,
розумінням управлінських цілей, понятійним апаратом,
закономірностями функціонування управлінських сис
тем, технологічними підходами до управлінського
процесу, особливостями підготовки наукових кадрів та
управлінських працівників.
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Діалог як конструкт розгортання
суб’єктності Homo educandus
і модернізації вищої освіти
Філософська рефлексія модернізації вищої освіти представлена
репрезентацією діалогу як способу розгортання мотиваційних, інтелектуальних,
духовно–моральних компонентів розвитку Homo educandus, створення у
професійній підготовці культуровідповідних суб’єкт–об’єкт–суб’єктних
відносин. Метод історичної реконструкції, діалектико–аналітичний,
компаративний та інші методи уможливили експлікацію філософії діалогізму,
онтологічної природи діалогу, його категоріально–функціональної структури
та предметності на відміну від спілкування. За допомогою аналізу діалогу
в функціональному полі інформаційно–екзистенційного обміну суб’єктів
та зіставлення діалогічних процесів, що відбуваються у різних системних
параметрах культурно–освітнього простору, схарактеризовано його роль
як конструкту форматування постійно відтворюваних мотиваційного,
регулятивного,
операційно–діяльнісного,
рефлексивно–праксеологічного
компонентів культурно–освітньої діяльності майбутніх фахівців та
переведення комунікативної діяльності на рівень інтерсуб’єктивності,
універсальності й утвердження інтеркультурності.
Ключові слова: діалог, інтерсуб’єктивність, комунікативна компе
тентність, комунікація, конструкт, сингулярність, суб’єкт–об’єкт– суб’єктна
взаємодія, універсальність.

Актуальність дослідження проблеми діалогізації
вищої освіти, зокрема її культурно–освітнього пр
остору, зумовлена контекстуальними змінами в
освіті, що спричинили модернізацію не тільки цілей,
змісту, організаційно–управлінських умов навчання
і виховання студентів, а й вимагають розгортання
суб’єктності та формування культурності майбутніх
фахівців. У системі цих викликів професійно–
комунікативна компетентність і діалогічна культура
набувають особливого значення. Сучасна вища освіта
акцентує увагу на процесі становлення інноваційної
особистості, здатної вибудовувати відносини зі світом
на основі власних відкриттів та способів. Тому наука
актуалізує формування готовності до такої діяльності,
що здійснюється у різних напрямах функціонування
полікультурної освіти, особистісно орієнтованого
навчання і виховання, в освітніх стратегіях «суспільства
знань», у яких вона залишається універсальним
способом збереження і розвитку культури, відтворення
духовно–практичного досвіду поколінь в особистісному
світі людини.
Майбутній фахівець, який входить до взаємозалеж
ного світу, до простору наближення однієї культури до
іншої, до простору інтеграції з одночасним збереженням
ідентичностей та їх духовним збагаченням, має набути
комунікативної компетентності, у якій діалог як
пошук смислів буття і розуміння стає найважливішим
механізмом. Міжкультурна взаємодія як процес
інформативно–екзистенційної взаємодії рівноправних
суб’єктів спілкування постає у цьому контексті не
тільки і не стільки, на нашу думку, обміном культурною
інформацією, культурними цінностями тощо, а
справжньою людською екзистенцією, адже людська
сутність стає людською тільки за умови взаємодії
людини з людиною, за умови зустрічі та єднання
індивідуального, колективного і загальнолюдського.
Аналіз досліджень засвідчує, з одного боку,
наявність ґрунтовних філософських розвідок щодо ролі
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і сутності діалогу, діалогічності і діалогічної взаємодії,
яку репрезентатори діалогізму визначають як «справжню
діалектику» (М. Бубер), як спосіб засвоєння духовних
цінностей, спосіб самовизначення і пошуку себе в світі
універсалій (М. Бахтін), як механізм збагачення власної
культури та інших культур (В. Біблер) та ін. Проте, з
іншого боку, на нашу думку, діалог недооцінюється,
адже він має більші можливості, якщо його
екстраполювати у площину «Між», тобто у ту царину, в
якій «відбувається» інтерсуб’єктивність за Е. Гуссерлем.
Діалог як складний, багатофункціональний феномен,
як особлива форма спілкування, як процес суб’єкт–
суб’єктної взаємодії, як засіб розвитку особистості,
її самореалізації, формування мислення, як спосіб
наукового пізнання і як засіб конструктивної кому
нікації, здатний навіть спричинити істотні зміни у
цивілізаційному процесі (Д. Бьоме).
Аналіз багатогранної наукової спадщини щодо
діалогу та його ролі у найважливішій сфері діяльності
людини, якою є навчання, сформував методологічні
основи дослідження, у якості яких постають ідеї філо
софської і педагогічної антропології щодо соціальної,
діяльнісної сутності людини, особистісно орієнтовані та
аксіологічні підходи до вивчення освітньо–культурних,
зокрема комунікативних процесів, ідеї формування
та становлення особистості, теорії моделювання і
проектування змісту освіти, науково–освітнього процесу
і культурно–освітніх практик. Теоретичними засадами
слід визнати положення, що містять філософські
концепції діалогу М. Бубера, М. Бахтіна, B. Біблера,
Е. Левінаса та інших філософів, психологічні теорії
особистості Б. Ананьєва, Л. Виготського, А. Леонтьєва,
А. Петровського, С. Рубінштейна, соціально–психо
логічні теорії комунікації і діяльності, теорії культури
педагогічного спілкування, комунікативної компетент
ності, ідеї гуманістично орієнтованої педагогіки тощо.
Разом із тим, рефлексія діалогу та його можливостей
і специфіки як компоненту спілкування у сучасному
вищому навчальному закладі, який є полікультурним
простором і в якому відбувається професійно–осо
бистісний розвиток майбутніх фахівців, залишає поза
межами аналіз імплементації ідеї діалогу в навчально–
виховну пізнавальну діяльність. Проте це суттєво б
уможливило активізацію творчої самореалізації сту
дентів, їх саморозвиток, створило б суб’єкт–суб’єктну
взаємодію усіх суб’єктів культурно–освітнього простору.
До цього простору ми відносимо як культурно–освітні
інституції з їх програмами, стратегіями, планами
і т.п., так і безпосередніх суб’єктів – студентів,
викладачів, співробітників навчального закладу, а також
представників державних, політичних, культурно–
освітніх організацій і рухів, що займаються культуро
творенням і певною мірою впливають на культурно–
освітнє зростання Нomo educandus, забезпечують
розвиток системи аксіологічних орієнтацій та мисле
діяльності. Саме тому метою статті визначено
філософську рефлексію, актуалізацію і обґрунтування
діалогу як культуротвірного конструкту професійної
підготовки майбутніх фахівців та подолання певних
колізій практики. Використання феноменологічного,
праксеологічного, логічного, компаративного підходів,
теоретичної історичної реконструкції, а також зістав
лення діалогічних процесів, що відбуваються на різних
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рівнях освітньої дійсності уможливило розкриття
філософії діалогізму, онтологічної природи діалогу та
дозволило отримати наступні результати дослідження.
1. Визначення сутності діалогу, як правило, почи
нається з характеристики його ролі в тому чи іншому
процесі, зокрема в професійному зростанні особистості.
Дійсно, у діалозі розвиваються мотиваційні, духовно–
моральні, інтелектуальні, комунікативні компоненти осо
бистості; у діалозі, якщо він розгортається в культурно–
освітньому просторі, реалізується особистісний підхід
до студента, котрий уможливлює збереження і само
вдосконалення власного «Я», забезпечує розкриття
інтелектуального, етичного, духовного, потенціалу.
Діалог як суб’єкт–суб’єктна взаємодія, що заснована
на рівноправних позиціях, створює умови для розвитку
конкурентоздатної особистості у сучасному соціокуль
турному просторі тощо.
Слід визнати, що багатопредметна наукова редукція
діалогу та його ролі в різних сферах життєдіяльності
людини торкнулася в повній мірі досліджень діалогізації
навчання. За аналізом його функціональних різновидів,
який надано Н. Радченко, діалог характеризується як «…
засіб порозуміння, …як пошук істини, …як сходження
до смислу, внутрішній діалог, діалог як спілкування
людини з Богом, діалог культур, діалог як спосіб
самовизначення» [7, с. 287].
Разом із тим, на нашу думку, така різноаспектність
діалогової взаємодії концентрує увагу на формах,
способах і засобах його використання в освітньому
процесі, проте сутнісні його характеристики не розкри
ваються, а відтак і можливості впливу на культурно–
освітню ситуацію значною мірою не розгортаються.
Більш того, діалог залишається за межами вирішення
актуальних проблем модернізації сучасної освіти і
«суспільства знань», загальною особливістю якого, на
думку С. Пролеєва, виступає «глибока трансформація
знання у різноманітні інформаційні констеляції та
примат гнучкості і швидкості оперування з інформацією
над узвичаєними інтелектуальними процедурами і
практиками. Відтак набуття мобільності особи стає
основною вимогою в сучасній освіті та критерієм її
сутності» [6, с. 7–8].
Отже, прагнення філософів сформувати людину
культурну потребують теоретичного обґрунтування
саме антропологічного руху людини від знання (у
широкому його суттєвому наповненні як смислу) до
інтелектуально–етичної й духовної взаємодії суб’єктів
світу. Невипадково, резюмуючи власні розмисли,
С. Пролеєв, пише: «Зі здійсненого розгляду «суспільства
знань» як антропологічної ситуації, відсканованої в
параметрах минулого (практики культурної пам’яті),
майбутнього (горизонт очікувань) та наявного (автономія
особи як основа життєдіяльності) можна зробити
наступні висновки. Передусім, слід констатувати, що
поняття «суспільство знань» не може бути повноцінно
визначено лише на основі ідеї про зростання ролі знання
у життєдіяльності сучасної людини. Необхідно, зокрема,
врахувати конститутивні чинники обґрунтування та
виробництва знання в сучасному світі» [6, с. 22].
Саме тому в контексті діалогізації вищої освіти
ключовим завданням має бути формування діалогової
культури як компоненту загальної і професійно–
педагогічної культури на засадах нового знання. За
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таких умов вона буде інтеграцією загальнокультурної,
методологічної, інформативно–дослідницької, науково–
методичної, праксеологічної культур, що будуть
виявлятися в сукупності інтелектуальних, етичних,
духовних комунікативних практик. Як було зазначено
вище, основною метою вищої освіти слід вважати її
трансформацію і перетворення на культурну, соціальну,
фахову, психологічну мобільну систему, що, з одного
боку, відповідає способу буття Homo educandus, тобто
людини, яка вбачає в освіті смисл буття і спосіб його
покращення та, з іншого боку, яка була б здатною
включити діалог в процес культурного зростання, щоб
стати унікальною, мобільною у пошуках універсальних
смислів буття людини. Такий спосіб можна буде назвати
шляхом до «сингулярності» [1; 2; 4; 6 та ін.].
2. Сприймаючи беззаперечно положення про те,
що розвиток діалогової культури є багатомірним і
багатовимірним процесом суб’єкт–суб’єктної взаємодії
студентів і педагогів, усіх учасників спілкування у
культурно–освітньому просторі, в якому відбувається
інтеграція ціннісно–смислового, інформаційно–комуніка
тивного, проблемно–дослідницького і рефлексивного
компонентів, багато авторів, зокрема педагогів, спря
мовують свої дослідження на вивчення педагогічних
умов розвитку діалогової культури студентів, орієнтації
їх на творчий саморозвиток і самореалізацію, на фор
мування професійної самосвідомості, на створення
проблемно–пошукового простору діалогу, атмосфери
співтворчості, співдіяльності. Більш того, у концеп
туальних та програмних документах освітніх інституцій
діалогічні принципи починають посідати чільне місце.
Значна частина педагогів, звертаючи увагу на аналіз
культурно–освітніх практик, впроваджують активні
методи і прийоми діалогізації освіти (інтеграція прин
ципів проблемності, варіативності в освітньому процесі,
моделювання і реалізація дидактично–пізнавальних
засобів навчання тощо).
Втім, сучасні світові зміни, що все більше
«стискують» полікультурний простір розширенням
взаємозв’язків, взаємозалежністю різних країн, наро
дів, культур (національних, етнічних, гендерних,
політичних, економічних, релігійних і т.ін.) і потребують
широкомасштабного залучення до предметності діало
гу суперечливих питань культурної взаємодії, пошуку
консенсусу і духовного єднання. Причому слід визнати,
що процес культурного єднання пов’язаний не тільки
з прагненням безпеки, а й не в останню чергу з
бажанням людини до культурно–духовного збагачення і
спрямування цінностей на універсальні, загальнолюдські
смисли. Культурні відмінності у діалозі культур з
такими його атрибутами, як емпатія, толерантність,
перетворюють взаємини людей на опосередкований
предметністю суб’єкт–об’єкт–суб’єктний процес, в
якому об’єктність також зумовлюється предметом
інформативно–екзистенційної взаємодії.
3. За великим рахунком діалог, як взаємодія, є
видом діяльності, тому він має саме таку структуру, як
і діяльність, до якої більшість педагогів і психологів
включають потребу, мету, мотив, способи здійснення,
результат [4, с. 126] та ін. Не заглиблюючись в
експлікацію кожного із структурних елементів, а також
у специфіку діалогу, як дії, тобто у форми постійно
відтворюваного процесу інформативно–екзистенційного

286

Гілея

обміну суб’єктів діяльності щодо тих чи тих об’єктів
(предметів осмислення), слід ідентифікувати діалог
як конструкт, що неперервно та динамічно відтворює
єдність суб’єктів та об’єктів на основі консенсуальної
етики. Тому в структурі діалогу, як дії, виділяються
функціонально відокремлені елементи: спонукальний,
інформаційно–регулятивний, операціонально–діяльніс
ний та результативний [8]. На нашу думку, до резуль
тативного елементу слід додати рефлексивно–оцінний,
що не тільки засвідчує і оцінює результат, а й спонукає
людину до міркування з приводу самовдосконалення.
4. Безсумнівно, діалогічна взаємодія в аналізі
кожної з функцій у такому розумінні постає достатньо
специфічною і виявляє інформаційні і екзистенційні
розбіжності та суперечності суб’єктів щодо розуміння
того чи того предмету осмислення. До того ж,
екзистенційно–емоційна функція діалогу розгортається
як зміна емоційних поведінкових станів суб’єктів, а
їх рефлексивне оцінювання, що відповідає ціннісно–
смисловим критеріям, спрямовує діалог на пошук
таких елементів (еталонів) взаємодії, які постають
конструктами взаємопорозуміння і консенсусу та
які у подальших практиках слід відтворювати і
використовувати. За аналогією, на нашу думку, їх
можна ідентифікувати як «трансцендентальну інтер
суб’єктивність» Е. Гуссерля [9].
5. Визнання того факту, що переведення діалогу
у площину інтерсуб’єктивності та універсальності
найбільш ефективно відбувається в процесі професійної
підготовки фахівців, які значною мірою є Нomo
educandus, ніж особистості іншого віку й іншого
рівня культурного зростання, відкриває перспективи
для прогресивного поступу людства і культурності
людини. У цьому сенсі українська дослідниця
О. Гомілко, аналізуючи роботу Х світового конгресу,
який був присвячений фундаментальним засадам
універсальності, наголошує на необхідності розуміння
універсального: «…Залучення до участі в цьому процесі
максимальної кількості різних культурних традицій
створює можливості для вироблення універсальної
світової свідомості. Важлива функція останньої полягає
у формуванні належного світового ладу, для котрого
засадничою стане актуалізація вищих людських цін
ностей у науці, політиці, освіті та соціальному житті»
[3, с. 26]. Саме в пануванні універсальності вбачають
філософи подолання монологічності і зростання
людини до досконалості: «Здатність до саморефлексії
дає змогу людині прагнути досконалості та повноти,
тобто перетворення на Homo sapiens luxus. Втім, такі
зміни у власній перцепції та самоідентичність мають
супроводжуватися кардинальними змінами в царині
моралі та споживання. Досконалість та винятковість
людини в парадигмі Homo sapiens luxus означає її
спроможність задовольняти свої потреби не за рахунок
інших (зокрема довкілля), а завдяки радикальному їх
обмеженню, завдяки перетворенню на скромну істоту,
котра усвідомлює небезпечність власної природи»
[3, с. 32].
Причому, на нашу думку, як ми вже зазначали вище,
прагнення людини до скромності, відповідальності і
людяності зумовлено поряд із забезпеченням певної
безпеки свого життя, але і певною мірою культурно–
духовним станом, що відображається в любові до
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людей, до природи, що також зумовлено постулатом
універсальності.
Таким чином, розкриття сутності і ролі діалогу в
модернізації вищої освіти представлено в ціннісно–
смисловій рефлексії, у якій діалог постає як конструкт
розгортання мотиваційних, інтелектуальних та духов
но–моральних компонентів розвитку особистості і
реалізації діалогічності Homo educandus, з одного боку,
та механізмом створення у професійній підготовці
умов не тільки для пошукового простору та суб’єкт–
суб’єктних відносин, але й механізмом спрямування
цілей, змісту, організаційно–управлінських зусиль на
утвердження універсальних, людиномірних цінностей
та смислів і на реалізацію діалогу як способу суб’єкт–
об’єкт–суб’єктного процесу взаємодії усіх учасників
культурно–освітнього простору; рефлексія діалогу
і його ролі в функціональному полі інформаційно–
екзистенційного обміну суб’єктів освітньої діяльності
уможливлює ідентифікацію діалогу як конструкту
форматування та переведення постійно відтворюваних
спонукального, регулятивного, операційно–діяльнісного,
рефлексивно–праксеологічного компонентів культурно–
освітньої діяльності у царину універсальності та інтер
суб’єктивності. Цей конструкт піднесення особистості
до інтеркультурної світової свідомості слід вважати пер
шочерговим завданням подальших наукових досліджень.
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components of Homo educandus development, creation of culture corresponding
subject–object–subject relationship in professional training. The method of historical
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Майбутнє філософської освіти
в інформаційну епоху: моральні імперативи
Розглядаються проблеми сучасного стану інформаційного простору
в контексті освіти та самоосвіти. Дається опис сучасних проблем
інформаційного суспільства. Зокрема, серед головних вад сучасного
стану суспільного та індивідуального розвитку визначено проблему кризи
раціонально–практичного мислення в світлі глобальної девальвації цінностей.
Світ посткультури визначається непередбачуваністю головних векторів
розвитку, що викликає дезорієнтацію індивіда, його невизначеність у векторах
саморозвитку. В роботі розглядається процес формування світогляду на основі
філософського мислення в умовах освітньої кризи сучасного «суспільства
ризику». Намічено підхід до вирішення деяких проблем філософської освіти
у сучасному інформаційному суспільстві на основі інтерпретації та
осучаснення філософських поглядів Г. С. Сковороди. Зокрема, розглянуто
можливості філософської доктрини Г. С. Сковороди для подолання проблем
структуралізму та застосування методів кордоцентризму в процесі духовного
та інтелектуального саморозвитку особистості.
Ключові слова: інформаційне суспільство, проблеми філософської освіти,
інтерпретація філософських поглядів Г. С. Сковороди.

Актуальність теми статті визначена становленням
інформаційної епохи в умовах розгортання і всеохоп
люючого впливу глобалізації та інформаційної рево
люції на всі сфери життя суспільства. Перехід від
індустріального до постіндустріального (інформа
ційного) етапу, в основі якого лежить інноваційна
модель розвитку, детермінований поширенням і
використанням знань як рушійної сили розвитку на
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сучасному етапі історії. Відтак, трансформація соціо
культурної дійсності, в контексті якої здавалося б
ґрунтовно досліджені та визначені елементи і зв’язки в
системах: суспільство – природа, суспільство – держава,
суспільство – людина проявляють свою інаковість, що
зумовлює гостру необхідність світоглядно–методологіч
ного, теоретичного та науково–практичного осмислення.
Слід наголосити на тому, що в науковому кон
тексті сучасна епоха визначається поняттями пост
культура, постсучасність, суспільство ризику, що
підкреслює складність розуміння майбутніх перспектив
розвитку в непередбачуваному, що викликає «шок від
майбутнього» (Тоффлер), «вислизаючому» (Гідденс)
знайомому світі, що приходить до кінця» (Валлерстайн).
Плинність, мозаїчність, фрагментарність, непередбачу
ваність головних векторів розвитку суспільного та інди
відуального буття вимагає філософсько–світоглядного
переосмислення всіх основних граней людської
життєдіяльності, визначення та розробки нових підходів
до побудови системи освіти і виховання в суспільстві.
Відтак, перед кожною країною сучасного світу, в умовах
«нового світового безладу», світоглядного розпаду,
відсутності зрозумілих істин, постала проблема вибору:
як увійти в майбутню цивілізацію і зайняти в ній гідне
місце? Як забезпечити високу якість життя, а також
духовне і моральне становлення особистості? Вибір
шляху розвитку завжди передбачає визначення певних
світоглядних орієнтирів, у формуванні яких важливу
роль відіграє філософське мислення.
У сучасних умовах функціональне й методологічне
призначення філософії розуміється в контексті вироб
лення свідомості й відповідальності людей перед
потоком глобальних проблем, (екологічних, демо
графічних, політичних), які супроводжуються духовною
кризою, руйнацією традиційної культури, національною
нетерпимістю, ворожнечею, боротьбою між провідними
країнами світу за нові ринки збуту і стратегічні ресурси.
Вчені наголошують [1; 2], що в сучасному соціальному
просторі розмивається моральнісна система координат,
культ споживання стає не просто культом, а засобом
та сенсом життя. В такій системі «цінностей» індивід
дезорієнтується, стає бездуховним та асоціальним.
Урятувати власну унікальність людина зможе за
умови філософсько–освітнього осмислення феномену
науково–технічного прогресу, що породжує катастро
фічні зміни в природному середовищі, в діяльності всіх
сфер життя і виробництва, а особливо в духовності
і моральності молоді, яка уособлює майбутнє земної
цивілізації.
Необхідне вивчення нових екзистенційних смислів,
що актуалізують філософське обґрунтування і впро
вадження освітньо–культурних інновацій на засадах
нової моралі та етики, як нагальної потреби без
задоволення якої держава не має майбутнього.
Згідно К. О. Апелю, попередня етика мала справу
переважно з орієнтирами доброї волі, що відображає
виключно особисті наміри, а не успішність наших дій
у світі. Але в ситуації загострення глобальних проблем
сучасності «саме за успішність наших дій – або, інакше
кажучи, за ризик планетарного масштабу від прямих
та непрямих наслідків нашої технічно–індустріальної
активності – ми й повинні були б сьогодні нести
відповідальність» [1, с. 22].
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Відтак, без пробудження людяності, духовності,
вироблення ціннісно–нормативних регуляторів злагод
женого та відповідального співіснування в соціальному
та природному середовищі людству важко буде забез
печити біологічне виживання як виду, визначити місце
в інтерсуб’єктивному соціокультурному просторі,
ноосфері, космосі. Характеризуючи інтерсуб’єктивність,
А. Шюц наголошує: «оскільки ми живемо серед
інших людей, нас зв’язує спільність турбот, праці,
взаєморозуміння. Він – світ культури, від самого початку
повсякденність з’являється перед нами як смисловий
універсум, сукупність значень, які ми повинні
інтерпретувати для того, щоб знайти опору на цьому
світі, прийти до згоди з ним» [2, с. 130].
Мова йде про те, що на сучасному етапі суспільного
розвитку відчувається відсутність суспільного ідеалу
для прогресивного розвитку соціосистеми. В актуаліях
сьогодення загострюється необхідність становлення
нових стосунків між людьми в цілому (як суб’єктами
культури), актуалізується побудова нової культурної
парадигми (цінностей, норм і правил, культурних
потреб та засобів їх задоволення), зокрема потребує
оновлення система освіти. Слід зазначити, саме освіта
виступає основною детермінантою, що відповідає
на фундаментальні питання буття, формує етичну
переконаність людини, впливає на вирішення проблем
духовного занепаду, зокрема й моральності – як
складової духовної культури суспільства. Суспільний
запит на освіту, що здатна забезпечити прорив у нову
цивілізацію пов’язаний із необхідністю формування
ноосферного мислення і світогляду, а також збереження
духовно–культурних цінностей людини/суспільства.
Безперечний той факт, що в наш час зростає
актуальність нерозривності освіти і моральності,
доцільності нового духовно–культурного наповнення
знань, усвідомлення нових принципів відповідальності
за своє буття, формуванні світогляду і мислення, що
відповідає на виклики і вимоги часу.
Сучасна наукова картина світу свідчить про кризу
раціоналістичного світогляду, який орієнтував людину
на постійне перетворення світу в своїх інтересах за
законами розуму. Сьогодні значення набуває інший
світоглядний підхід: людина повинна організовувати
своє індивідуальне буття за законами універсального
світопорядку, навчитися жити гармонійно з природою
та іншими людьми, а також докласти зусиль у вирішенні
глобальних проблем і виходу з кризового стану.
В такому контексті завдання сучасної освіти (на
засадах гуманізації, гуманітаризації, демократизації,
диверсифікації) – відійти від трансмісії знань і повер
нутися до розвитку внутрішнього світу й здібностей
людини, усвідомлення важливості самоствердження,
самореалізації, самоосвіти в процесі навчання як
детермінантних характеристик загальної культури,
соціальної зрілості й творчої активності людини.
Творча спадщина Г. С. Сковороди більше двох
століть є скарбницею українського народу, життєдайним
джерелом знань і мудрості про щастя людини, її
духовний розвиток, що постає із самопізнання.
Сковорода був налаштований вести діалог з усім світом
про таїни людського буття. Все життя Г. Сковороди було
присвячено філософії. Життя для нього було філософією
і філософія була життям. Багато з прихованих
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

проблем нашого життя можуть отримати розв’язку,
якщо відродити філософію, поставлену Сковородою
майже 290 років тому. На думку філософа, основою
формування особистості виступає розум, оскільки
без розуму людина сліпа. Розум панує над тілесними
прагненнями людини, тому зростає відповідальність за
чистоту наших помислів та вчинків.
Серце людини – центральний об’єкт виховання
моральних якостей особистості, зокрема, працьовитості,
чесності, зневаги до життєвих спокус, надмірного
збагачення, заздрості. Виховання волі людини – третій
обов’язковий елемент педагогіки Григорія Сковороди,
без якого неможлива єдність думки, слова і справи.
Пов’язуючи щастя особистості з моральністю й
духовністю, Г. С. Сковорода охоплює широке коло
світоглядно–філософських проблем – гносеологію,
антропологію, етику, практичну філософію. «Щастя твоє
в тобі самому: пізнавши себе, пізнаєш усе, а не пізнаєш
себе, ходитимеш у темряві» – наголошував видатний
філософ.
Разом з тим, Г. Сковорода визначає мислення
людини як «вічний двигун», як енергію людського
існування. Для сучасної освіти, націленої на розвиток
інтелектуальної, освіченої, духовно–моральної людини
важливими є прояв покликання, що визначається
філософом не як обов’язок чи примушення, а, навпаки,
як вільний потяг людини до «спорідненої» праці, що
приносить насолоду і виступає символом повноти,
змістовності життя. Така праця дає можливість
гармонізувати свою натуру не заради абстрактного
світу (у Г. Сковороди – «видимого»), а розвивати і
вдосконалювати професійні здібності/навички, вчить
ставити мету і прямувати до неї впродовж життя, що
є виявом «волі благого духу». Таким чином, можна
зробити висновок, що пізнавальна активність заради
себе самої, відокремлена від «сродного чину» не є
виправданою та істинною. Розділення людей, що
займаються «сродною» і «несродною» працею – це
ідея, на яку можна спиратися при розв’язанні сучасних
проблем людства.
Постіндустріальна епоха відзначається агресивним
вторгненням інформації в усі сфери життя людини.
Сучасні
комунікаційні
можливості
створюють
умови для майже необмеженого доступу в просторі
й часі до майже безмежного обсягу інформації.
Головними процесами, що характеризують глобальний
інформаційний простір є конгломерація (зрощування)
та конвергенція (взаємопроникнення) інформації. У
результаті цих процесів утворюються специфічні умови
та форми взаємодії свідомості людини з інформацією у
формі гіпертексту (Ж. Лакан, Ж. Дерріда, Ж. Делез) та
інтертексту (Ю. Кристєва). Текст як форма символічного
світу перетворюється на специфічну сферу пошуку і
відтворення свідомістю форм і методів репрезентації
особистості в комунікативному просторі. Однією з
головних проблем гіпер– та інтертекстуальності, як
відзначають постмодернові філософи, є розмивання
«авторства» в усіх можливих формах його розу
міння, включаючи й авторство у самотворенні –
цілеспрямованого процесу саморозвитку особистості
в різних аспектах та сферах її діяльності. Утворення
різних за обсягом та за структурою гіпертекстових
агломерацій інформації призводить до вихолощення
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творчих потенцій особистості, до розмивання та
поступової втрати самоідентичності. Інтерпретація
символічного, яка мала б бути продуктивною творчою
діяльністю, замінюється на споживання «готового
продукту» – інтерпретації, інтерпретації інтерпретацій,
комбінації різних інтерпретацій та їх інтерпретація.
Сучасні проблеми інформації, які ґрунтовно
розроблені в межах постструктуралізму, цілком
адекватно вписуються в контекст образу символічного
світу Г. Сковороди. Його модель кордоцентричного
підходу до взаємовідносин особистості із самою
собою в межах трьох світів може бути розглянута як
альтернативна форма подолання структуралізму.
Для Г. Сковороди головним чинником розвитку
людини є ірраціональна форма схоплення справжнього
смислу самого себе у формі інтуїтивного «відчуття»
смислу специфічною частиною людської природи –
«серцем», яке, на думку Сковороди, є основою і
справжньою суттю кожної людини: «Всяк есть то,
чье серце в нем» [3, с. 123]. Пізнання світу може і має
бути розпочате для нього з пізнання «свого серця».
Пошук і пізнання самого себе в найкращих традиціях
античної грецької філософії розуміється Г. Сковородою
як глибоко інтимний та повністю філософський
процес. Освіта як така є для нього безперервним
філософським пошуком власної ідентичності в просторі
цінностей, причому останні набувають свого смислу та
значення тільки через їх філософський пошук в межах
символічного світу. Головними методами філософського
ірраціонального пошуку істини в просторі символічного
виступають концептуальні моделі самодіяльності серця
в його сприйнятті задоволення, радості та любові. На
думку Григорія Савича («Наркисс»), усе, що свідомість
сприймає в якості частини власного єства, стає об’єктом
любові. Остання виступає як «фокус» інтуїтивної
діяльності серця, яке завжди націлене на об’єкт
любові. Така модель діяльності свідомості представляє
собою своєрідну ірраціональну феноменологію, що
випереджала собою класичну німецьку феноменологічну
традицію. Любов, за Г. Сковородою, характеризується
своєю інтенціональністю та всеохопністю об’єкта
любові, оскільки любов націлена на його «серце» (тобто,
внутрішню сутність – φύσις об’єкта любові).
Символічний світ Г. Сковороди має в своїй
основі комунікаційну природу. Усе, що стосується
взаємовідносин особистості із суб’єктивною та
об’єктивною реальністю, перетворюється на символ,
а символ стає інформацією. Питання сприйняття
реальності вирішується Сковородою в класичному
для європейської філософської традиції концепті
ноуменального схоплення об’єктів інтелігібельного
світу в формі субстанціальної смислової єдності.
Остання не може бути зведена до суми акциденцій,
а відтак не може бути раціонально оформленою, ані
всередині самої свідомості, ані бути вираженою назовні.
Тобто, серце (сутність) речей не може бути сприйняте
в результаті комплексу когнітивних процесів, а може
бути лише усвідомлене в усій смисловій повноті в
єдиному духовно–вольовому акті. У цьому аспекті
доктрина Г. Сковороди наближається до картезіанського
раціоналізму. Завдання розуму в процесі філософського
самопізнання полягає в підготовці особистості до
сприйняття сутності об’єктів. Суть такої підготовки
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в аскетичних вправах, необхідних для очищення
свідомості від «переживань» стосовно «зайвих речей»
і «зайвих справ», що відволікають свідомість від
сприйняття природи буття.
Стиль філософування Григорія Сковороди яскраво
демонструє його розуміння інформації – це простір
метанарративного гіпертексту, що сам себе розгортає
в актах соціальної комунікації. Недарма головним
втіленням символічного світу Сковорода називає Біблію,
яка є класичним прикладом метанарративу, гіпертексту
та інтертекстуальності. Хоча ці поняття утворились
століттями пізніше, вони можуть бути застосовані для
інтерпретації філософського вчення Г. Сковороди.
Глибокий
символізм
його
текстів
виступає
потужним інструментом подолання структурної основи
інформації. Інтерпретація, для Сковороди – це, перш за
все, ірраціональна форма засвоєння смислу. Алегорія
допомагає Сковороді уникати пастки «герменевтичного
кола». Специфічна образність його творів, що
виражається в концентрації смислу за межами образів
об’єктів, та переноситься автором у сферу комунікацій
свідомості із самою собою, дозволяє «звільнити» процес
саморефлексії від архетипових структур. Еталонні
зразки ціннісного вибору, притаманні когнітивним
процесам самооцінки, заміняються в такій символічній
системі на саморегуляцію в просторі відчуттів.
Головними орієнтирами в цьому процесі є відчуття
радості та задоволення, які позбавлені будь–якої
раціональної верифікації.
Відповідно доктрини Сковороди щодо самовдос
коналення особистості, завданням освіченої людини
стає підкорення символічного світу індивідуальною
свідомістю в формі подолання насилля тексту над
собою. Це є єдиний шлях виходу з «багнюки болотів
дольнього миру» до «висоти горнього».
Слід зазначити, що сучасна система освіти, і в
першу чергу філософської, все більше переходить в
форму самоосвіти. Людина в цих умовах опиняється
«закинутою» в простір безмежної інформаційної
гіперреальності, де класичні прийоми раціональної
верифікації–фальсифікації «істини» не можуть слугу
вати надійними інструментами, що забезпечують
достовірність відчуття свободи волі. Без відчуття
реальності свободи волі, тобто, за умов інтелектуального
відчуття
структурної
обмеженості,
посилюються
процеси інфляції ціннісних систем, розмивається
цілісність особистості та системи нормативного
цілепокладання. Виходом із цієї ситуації є подолання
комплексу методологічних засобів постструктуралізму.
Сучасна інтерпретація та переосмислення філософських
принципів та духовно–вольових практик Григорія
Сковороди може стати дієвим механізмом подолання
зазначених проблем.
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The future of philosophy of education in the information epoch:
the moral imperatives
The article deals with the description of new social problems (in the context
of education and self–education) which appeared in the informative society. In
particular, among the main defects of modern community and individual development
underlined the problem of crisis the rational–and–practical thinking process in the
light of global devaluation of values. The modern world of culture is determined by
unforeseeableness of main vectors of development and disorientated/confused an
individuality, his vagueness in the vectors of its self. We analysed the formation of
world–view process which considered on the basis of philosophical thinking in the
conditions of educational crisis of modern «society of risk». Some aspects of problem
in the сontext of philosophical education in modern informative society resolving on
the basis of interpretation and renovation the G. S. Skovoroda’s philosophical ideas’.
In particular, the possibility of a philosophical doctrine by G. S. Skovoroda neutralizes
the problems of structuralism and described the application of cordocentrism in the
spiritual and intellectual self–identity.
Keywords: information society, education philosophical problem, interpreting
philosophy of G. S. Skovoroda.
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Актуальність педагогічної освіти:
виклики сьогодення, проблеми
та шляхи їх вирішення
Педагогічна освіта ніколи не втратить своєї актуальності в українському
суспільстві. Часи змінюються, а постать вчителя завжди залишається
ключовою в житті кожної людини. Тому педагогічний університет, який
формує вчителя, завжди буде визначальним середовищем, від якого залежить
майбутнє країни, її стабільність і розвиток. Місія педагогічного університету
є особливою. Тому педагогічні університети потребують особливої уваги і
підтримки з боку держави.
Ключові слова: педагогічна освіта, педагогічний університет, педагогічні
спеціальності.

Говорячи про перспективи нашої педагогічної освіти,
нам слід зрозуміти ті практичні виклики, які сьогодні
стоять перед нею.
У цьому році за підсумками вступної кампанії
спеціальність 014 «Середня освіта» отримала найбільше
бюджетних місць серед усіх інших спеціальностей –
13 307 (згідно з даними Міністерства освіти і науки
України, які були оприлюднені на офіційному веб–
сайті). Ця спеціальність є дуже широкою. Вона охоплює
всіх вчителів–предметників середньої школи. Але, як
показує статистика, вона є достатньо привабливою
для абітурієнтів. Інша педагогічна спеціальність 013
«Початкова освіта» є дев’ятою за популярністю. На неї
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було виділено 5 287 бюджетних місць. Це також дає
підстави говорити про неї як про затребувану і цікаву.
На педагогічні спеціальності часто вступають
абітурієнти з низькими результатами зовнішнього неза
лежного оцінювання. Контрактна форма навчання не
завжди під силу абітурієнтам педагогічних спеціаль
ностей.
Тривожний факт, що на місцях сьогодні має місце
велика нестача вчителів середніх шкіл. Робота вчителя є
не надто привабливою, особливо для молоді.
Ці важливі тенденції показують, що, з одного боку,
держава робить певні кроки для підтримання системи
підготовки педагогів, а з іншого, ресурсів для цієї
підтримки хронічно не вистачає.
В цих умовах педагогічні університети потрапляють
у непросту ситуацію.
По–перше, забезпечення якості педагогічної освіти
потребує особливих зусиль, коли мотивація студентів
до професійної самореалізації в цій сфері є недостатньо
високою. Педагогічна майстерність викладачів часто
полягає в тому, щоб пробудити талант до вчителювання
у тих, хто, можливо, не здогадується про те, що має
такий талант. Це окреме завдання для педагогів, які
навчають майбутніх вчителів.
Другою важливою обставиною є певна зміна
освітньої інфраструктури. Особливо звертає на
себе увагу розвиток приватного сектору освіти.
Репетиторство, приватні школи і дитячі садки, тренінгові
центри – це все поступово стає потужним напрямком
навчальної діяльності, який розвивається в сучасних
ринкових умовах. Така діяльність часто сприймається
як нетрадиційна порівняно із звичайною школою. Але
працівники цієї сфери також потребують спеціальних
педагогічних знань. Для педагогічного університету цей
сектор освіти може стати ще однією перспективою у
підготовці фахівців.
Третім важливим чинником є поступова інтег
рація України в європейський освітній простір. Це
потребуватиме від педагогічних університетів внутріш
нього самореформування в напрямку наближення
до європейських стандартів педагогічної освіти. На
сьогодні вже чимало зроблено у цьому напрямку як
вищими навчальними закладами, так і Національною
академією педагогічних наук.
Важливою для педагогічних університетів є участь
у процесах підвищення кваліфікації педагогів. Значення
цієї функції з часом буде лише зростати. Зокрема,
сертифікація вчителів, яка передбачена законопроектом
«Про освіту», не зможе проводитися без участі фахівців
з педагогічних університетів.
Педагогічний університет повинен акумулювати ті
знання, яких набуває педагогічна спільнота на практиці.
Саме в університетському середовищі відбувається
осмислення і переосмислення цих знань, їх інтеграція
в подальшу освітню діяльність. Через це співпраця з
вчителями–практиками, а також з асоціаціями педагогів,
сприяння у формуванні таких професійних асоціацій –
все це може дати педагогічному університету потужні
стимули для розвитку.
Ще одним важливим напрямком розвитку сучасної
педагогічної освіти вочевидь стане інклюзивна
освіта. Діти з особливими потребами потребують
особливих підходів. Створення умов для інтеграції
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115

цих дітей в звичайні класи, пошук ефективних методів
їхнього навчання – це також певною мірою виклик
для нашої школи. Прийнявши його, можна зробити
наше суспільство людянішим і духовно багатшим.
Європейський досвід у цій сфері буде тут надзвичайно
корисним.
Потрібно визнати, що реформа освіти проводиться
в
надзвичайно
складних
умовах
обмеженості
державного бюджету. Головною причиною реформи є
неефективність вітчизняної системи освіти, яка є надто
подрібнена, розпорошена, деформована як у рівневому,
так і у галузевому аспектах, у багатьох випадках не має
«критичної маси» необхідних кадрових, інформаційних,
фінансових ресурсів для якісного сучасного навчання.
Потрібен новий імпульс для подальшого розвитку
педагогічної освіти України та вирішення найбільш
болючих проблем, з якими зіткнулась освіта: якою
повинна бути сучасна школа, зміст шкільної освіти, як
підняти престиж і статус вчителя, як забезпечити доступ
до якісної освіти, у першу чергу в сільській місцевості,
та як не допустити руйнації освіти.
На думку міжнародних експертів, на сьогодні
серйозним недоліком в українській системі освіти
є те, що знання вимірюються не якістю і змістом, а
статистикою. Низька якість освіти в Україні сьогодні не
відповідає ані запитам конкретної особи, ані потребам
держави в цілому, насамперед її економіки та ринку
праці, не забезпечує конкурентоздатності нашої країни у
світі.
У зв’язку з цим необхідна модель вимірюваної і
порівнюваної якості освіти та представлення сучасних
інструментів її вимірювання, таких як компетентісний
підхід, Національна рамка кваліфікацій, Європейська
кредитна трансферно–накопичувальна система, стан
дарти освітньої діяльності і стандарти освіти, зовнішнє
незалежне оцінювання результатів навчання, моніторинг
якості освіти тощо.
Для того, щоб запровадити компетентнісний
підхід, навчати дітей застосовувати знання на практиці
та одночасно не перевантажувати їх, треба змінити
структуру української школи.
Водночас нам потрібне повне переформатування
змісту шкільної програми. При цьому наші діти
мають отримати нові ключові компетенції. Це і добре
знання однієї з іноземних мов, вміння використовувати
інформаційно–комунікаційні
технології,
володіння
навичками підприємницької діяльності та іншими
компетенціями, які так потрібні сучасній людині для її
успішної самореалізації.
Успіх будь–якої країни залежить від якості
педагогічних кадрів і, відповідно державної освітньої
політики, спрямованої на підтримку та відтворення
педагогічних кадрів. Лише учитель з високим рівнем
кваліфікації і належним соціальним статусом зможе
стати головним провідником справжньої реформи
освіти. Попри надзвичайну важливість учительської
професії, яка перейшла в розряд професій, що
визначають національну безпеку країни, учитель є
однією з найбільш незахищених професійних ланок.
Низький рівень оплати праці, низький соціальний
статус в суспільстві, практична відсутність соціальних
гарантій і неможливість перекваліфікації та отримання
іншої роботи призводить до того, що в школі
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залишаються працювати або ті, хто беззавітно відданий
професії, або ті, кому нема чого втрачати, окрім своєї
пенсії. Результат – брак фахівців і старіння кадрів.
Потрібно законодавчо зафіксувати підвищення
оплати вчителів. А саме: запровадити окрему тариф
ну сітку для працівників галузі освіти, в якій вста
новити посадовий оклад педагогічного працівника
(найнижчої кваліфікаційної категорії) в розмірі трьох
мінімальних заробітних плат. Посадовий оклад
науково–педагогічного працівника (асистента кафедри)
встановити в обсязі більшому на 25 відсотків від
посадового окладу педагогічного працівника найнижчої
кваліфікаційної категорії.
Посадовий оклад педагогічного працівника кожної
наступної кваліфікаційної категорії буде підвищуватись
на 10 відсотків. Також повинні зберігатися доплати та
надбавки педагогічним і науково–педагогічним праців
никам.
Система підвищення кваліфікації педагогів у
тому вигляді, в якому вона існує зараз, повністю себе
вичерпала. Необхідно забезпечити учителям свободу
у виборі форм, термінів і програм підвищення їхньої
кваліфікації з наступним здійсненням їх незалежної
сертифікації в акредитованих кваліфікаційних центрах.
Наслідком сертифікації повинна бути щомісячна
доплата у розмірі 20–ти відсотків посадового окладу
протягом строку дії сертифікату. Педагогічні праців
ники, які успішно пройшли сертифікацію, стануть
провідниками реформи в Україні та будуть залучатися
до впровадження інновацій, педагогічних новацій і
технологій в системі освіти.
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The relevance of teacher education: challenges,
problems and solutions
Teacher education will never lose its relevance in the Ukrainian society. Times
change, and the figure of the teacher is always crucial in the life of every person.
So Pedagogical University, which forms a teacher, always a determining ground
on which depends the future of the country, its stability and development. Mission
Pedagogical University is special. Therefore pedagogical universities need special
attention and support from the state.
Keywords: teacher education, teaching university teaching profession.
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Державна політика в галузі освіти:
інновації та відповідальність
Державна освітня політика розглядається як система державного запиту
на освіту, її організації, здійснення і контролю. Державна політика визначає
пріоритети розвитку освіти, її інтенсивність, напрями розвитку, корелює
освіту з потребами економічного, політичного та соціокультурного розвитку
суспільства, потребами та параметрами розвитку людини як особистості.
Ключові слова: людина, освіта, інновації, політика, державна політика,
освітня політика, відповідальність.

Актуалізація проблем розвитку освіти обумовлена
потребами практики, насамперед, потребами формуван
ня суб’єкта, здатного до життя та творчості в сучасному
глобалізованому, інформаційно–комунікативному сус
пільстві. Нинішнє суспільство справедливо розгля
дається як суспільство знань. Знання потрібні всім
і всюди – в економіці, політиці, соціокультурному
просторі суспільства – однак здобування його
засобами освіти має низку проблем, суперечностей,
труднощів. Справа не тільки в обсязі та змісті знань,
але й у тому, як навчити людину його застосовувати у
практиці, користуватись знаннями. Не менш значимим
є й завдання поповнення знань, його перманентного
оновлення. Центральною темою цієї проблематики є
проблема опрацювання та впровадження ефективної
освітньої політики, а в контексті останньої –
відповідальність за інновації, які впроваджуються на
державному рівні.
Особливості реалізації освітньої політики в Україні
визначаються тим, що в останні 25 років з приходом
нового міністра освіти змінюється її стратегія. Це і
неправильно і незрозуміло. Держава повинна мати
стабільну стратегію – фундаментальну державну
політику, відповідальність за яку цілком закономірно
покладається на керівництво держави.
Як відомо, вимір освіти на відповідальність розпо
чинається з опрацювання, затвердження і реалізації
освітньої державної політики. Остання буде відпо
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відальною тоді, коли вона відгукується на найбільш
нові досягнення у галузі науки, культури та соціальної
практики, відповідає національним інтересам і коре
люється з основними нормами, прийнятими у євро
пейському освітньому просторі. Зупинимось на цьому
більш детально.
Поняття «державна політика у сфері освіти» або
«державна освітня політика» починає використовуватися
у науковій літературі 60–70 років ХХ століття,
коли у СРСР, США, державах Європи і Японії роль
освіти (знання, інтелект) розпочали розглядатися як
найважливіший фактор та головний ресурс економічного
розвитку і соціального прогресу, як сфери що
потребує особливої уваги на загальнодержавному рівні
[10, с. 11]. Визначальними пріоритетами державної
політики у сфері освіти, сформульованими в концепції
її модернізації, є стійкий розвиток системи освіти,
підвищення якості і забезпечення сучасного рівня
знань на основі збереження їх фундаментальності і
відповідності актуальним і перспективним потребам
особи, суспільства і держави; розширення доступності,
підвищення ефективності [9, с. 40]. Таке визначення
спрямованості
державної
освітньої
політики
є
загальновизнаним та потребує більш детального аналізу
поняття державної політики в галузі освіти.
Поняття «політики» як діяльності по керівництву
державою відоме ще з праць Платона та Аристотеля.
З тих часів щодо його змісту філософи мало в чому
сперечалися. У загальному вигляді політика може
розглядатися як форми, завдання, зміст діяльності
держави, здійснення нею владних повноважень.
Політикою також називають участь в справах держави,
специфічну діяльність, з цим пов’язану [1, с. 12].
Детальніше кажучи, політика – це формулювання
державою або іншим суб’єктом: переліку проблем,
що намічаються до рішення в певний часовий період;
порядку (пріоритетності) їх рішення; методів і способів
рішення; за допомогою яких інститутів суспільства
вирішуватимуться ці проблеми. Вироблення державної
політики у сфері освіти, таким чином, передбачає
в першу чергу і головним чином визначення мети
(системи, сукупності цілей), яка має бути досягнута.
Державна освітня політика – це також власна
політика сфери освіти відносно інших соціальних сфер
і відносно самої себе. При цьому освіта (насамперед,
самі учасники освітнього процесу) постає як суб’єкт
соціальних змін. Вона здатна перетворювати соціальне
середовище в соціокультурну сферу як простір
розвитку людини. Сутність і характер освітньої
політики кожної країни зумовлені історичними змінами,
соціокультурними традиціями, врешті, проективним
баченням свого майбутнього [3, с. 277]. Спільні для
багатьох цивілізацій проблеми зумовили появу певних
методологічних закономірностей розвитку освіти, науки,
що мають прогресивний характер. Серед них можна
виділити: орієнтацію на державно–громадські принципи
управління; піднесення ролі альтернативних систем
та інноваційних процесів, широке впровадження в усі
ланки нових, перш за все інформаційних технологій;
екологічна та культурологічна спрямованість освіти і
науки; забезпечення громадянам права вибору, рівних
умов для отримання загальної освіти, доступу до
занять наукою незалежно від їх соціально–генетичних
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можливостей;
орієнтація
на
морально–духовне
удосконалення громадян; забезпечення безперервної
освіти особистості впродовж усього життя.
Розгорнуте визначення освітньої політики повинне,
крім того, виділити її багатовимірний характер,
зокрема, визначити: напрями, які відповідні органи
управління зобов’язалися реалізовувати, в т.ч. зі
встановленням деяких тимчасових рамок реалізації;
напрями, які підтримуватимуться на певному рівні
матеріально, методично, нормативно, через залучення
суспільної уваги і т.д.; напрями, по відношенню до яких
відповідні органи управління зберігатимуть нейтральну
позицію, не підтримуючи, але і не виражаючи негативне
відношення; напрями, по відношенню до яких відповідні
органи управління займають негативну позицію, всіляко
при цьому її виражаючи; напрями, які згортатимуться,
причому для цього виділятимуться необхідні ресурси,
формуватися громадська думка, в т.ч. в професійному
співтоваристві [2, с. 20].
Державна освітня політика не може бути відірваною
від суспільства. Вона має бути зрозумілою й реальною
для виконання не тільки для керівництва держави
чи освітньої галузі, але й для кожної пересічної
людини. Політика в галузі освіти обов’язково має бути
оголошена, носити відкритий характер, оскільки система
повинна знати, як поведеться орган управління в тій або
іншій ситуації; розуміти послідовність дій відповідно
до оголошеної політики повинна скоротити число
вирішуваних поточних питань; крім того, в рамках
політики вони вирішуватимуться швидше; в результаті
оголошення політики можна чекати подальшої
стабілізації ситуації [1, с. 21].
Об`єктами освітньої політики є власне самі
національні системи освіти, що офіційно закріплені
в кожній державі, міжнародні зв`язки національних
систем освіти, структурні елементи. Виходячи з
нерівності економічного розвитку держав сучасного
світу, їх освітня політика спрямована на розвиток різних
елементів системи освіти. У розвинених державах
освітня політика виступає важливою частиною
соціальної стратегії держави. Освіта і спрямовуюча її
розвиток освітня політика виходять на перший план у
програмах державних реформ [11, с. 11].
Науково–методологічний зміст поняття державна
освітня політика розглядається з боку поєднання всіх
її елементів у єдину систему. Наприклад, В. Тертичка
наголошує, що державна політика як багатовекторна
система відтворює динамічну єдність і взаємодію
основних сфер суспільного життя; під час формування
державної політики вкрай важливо враховувати вплив на
її зміст соціально–економічних та політичних чинників
[18, с. 33].
Загалом, поняття «освітня політика» не має
загальноприйнятого
тлумачення.
Так,
російській
дослідник В. В. Кадакін розуміє сучасну освітню
політику як «сукупність доктринальних ідей та
стратегічних цілей, що визначають функціонування
і розвиток системи освіти в рамках існуючого
законодавства» [6, с. 3]. Українські дослідники,
зокрема В. С. Журавський вважає, що «державна
освітня політика є системою дій щодо реалізації в
суспільстві затвердженої органами державної влади
і схваленої громадською думкою концепції освіти. В
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Україні на сьогодні такою концепцією є «Національна
доктрина розвитку освіти», затверджена Указом
Президента України від 17 квітня 2002 р.» [4, с. 7].
Але ці визначення обмежують освітню політику
тільки законодавчим виміром, викреслюючи значення
аксіологічних складових освіти. У цих визначеннях
не враховується сутнісна якість політичного впливу:
політика – це організаційна і регулятивно–контрольна
сфера суспільства [3, с. 276], регулювання відносин в
системі, побудова режиму взаємодії елементів у системі.
Важливою характеристикою державної політики
є та система цінностей, на якій вона вибудовується.
Аксіологічну складову освітньої політики визначають
багато дослідників. І. Іванюк підкреслює, що освітня
політика має певні характеристики, важливі для
розуміння того, в який спосіб вона формується; треба
брати до уваги контекст і передісторію прийняття
політичних рішень в освіті; в основі політики – певні
цінності, тому в будь–якому разі складно уявити
політичне рішення, яке не ґрунтується на цінностях;
політика не може бути створена з чистого аркуша, без
урахування обставин, у яких її впроваджуватимуть,
треба зважати на загальний контекст творення політики:
історичний,
соціальний,
економічний,
етнічний,
релігійний та ін. [5, с. 15–16].
Як зазначають вчені, державна освітня політика
визначається не тільки цілями освіти, а є чинником
взаємодії економічних, політичних і соціокультурних
дій суспільства, а також інтересів кожної окремою
людини, яка реально або потенційно включена
до освітнього простору. О. Оболенський звертає
увагу на те, що держава функціонує в певному
соціальному оточенні, залежить від економіки та
культури суспільства, його структури, психології і
духовних цінностей громадян, їхнього менталітету,
історичної пам’яті поколінь тощо. У зв’язку з цим
процеси формування й здійснення освітньої політики
на кожному етапі розвитку суспільства мають певні
особливості, які детермінуються співвідношенням
соціально–економічних умов та суспільно–політичних
відносин, що, власне, і впливає на визначення змісту,
пріоритетних цілей освітньої політики, вибір методів і
засобів їхнього досягнення. Сукупність цілей та завдань
держави, що практично реалізуються нею в освітній
сфері, відтворюють сутність держави та її соціальне
призначення [11].
Вивчення процесів формування державної освітньої
політики дозволяє прийти до висновку, що в загальному
контексті політика може розглядатися як форми,
завдання, зміст діяльності держави, втілення нею
власних повноважень. Саме тому, формування державної
освітньої політики проходить наступні етапи [10, с. 12]:
1) визначення принципових завдань; 2) визначення
перспективних і найближчих цілей, які повинні бути
досягнуті у конкретний термін часу; 3) вироблення
методів, засобів, форм діяльності; 4) вибір організацій
(інституцій), за допомогою яких буде втілюватися
діяльність і можуть бути досягнуті поставлені цілі;
5) підбір та розташування кадрів, які здатні зрозуміти
і виконати накреслені завдання. Безумовно, ці позиції
передбачають проведення аналізу конкретної ситуації,
перегляд (підбір) можливих варіантів рішення постав
лених завдань.
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Відповідальна освітня політика спрямована на
досягнення певного рівню якості освіти. Проблема
якості освіти, на перший погляд, є суто спеціальною,
фаховою і має розв’язуватися вченими–теоретиками
(в теоретико–методологічному плані), методистами (у
плані технологічному, методичному), а на практичному
рівні її повинні розв’язувати вчителі, викладачі. Однак
таке, сказати б, лінійне бачення проблеми вступає в
суперечність як з теоретичним розумінням активної
ролі в навчально–виховному процесі всіх його
суб’єктів, постулюванням необхідності їх активної
взаємодії, так і з принциповими положеннями, задекла
рованими в Національній доктрині розвитку освіти
України у ХХІ столітті [16, с. 80]. Маються на увазі
положення щодо утвердження державно–громадської
моделі управління освітою, поширення впливу
громадської думки на прийняття управлінських рішень,
поєднання державного і громадського контролю в
управлінні освітою, оцінки громадськістю освітніх
послуг, дотримання принципу єдності сім’ї і школи,
партнерських взаємин педагогічних колективів і батьків
тощо [15].
Світове співтовариство беззастережно визнало
якість освіти головною метою, пріоритетом розвитку
суспільства у ХХІ столітті, якому підпорядковані
всі інші показники людського життя. Як зазначає
В. Кремень, ми є свідками якісних змін як у розвитку
цивілізації, так і обставин життя людини, а значить
у функціонуванні освіти й розумінні її якості. У
виступах науковців, педагогів–практиків зазначається,
що вона є наріжним каменем сучасної парадигми
освіти, безперечним пріоритетом освітньої політики
більшості країн, і Україна не стала винятком у
цьому процесі [12, с. 12]. Адже світ збагнув, що у
високотехнологічному
інформаційному
суспільстві
якість освіти стає головним аргументом людського
розвитку, в забезпеченні такого рівня життєвої
та професійної компетентності людини, який би
задовольняв її прагнення до самовдосконалення і
саморозвитку і, як наслідок, потреби суспільства в
освічених і висококультурних громадянах. Таким чином,
головна мета освітньої політики – забезпечення якості
освіти відповідно до головних світових тенденцій
розвитку суспільства.
В свою чергу, дослідження якості освіти можливе
лише виходячи з розуміння самої природи освіти.
Освіта – це, перш за все, соціальний інститут, за
допомогою якого здійснюється передача культур,
спадщини (професійних знань та умінь, моральних
цінностей та ін.) від одного покоління до іншого,
а також соціалізація індивіда і підготовка його до
оволодіння різними соціальними ролями [8, с. 12].
Якість освіти – це ряд системно–соціальних
якостей і характеристик, які визначають відповідність
системи освіти прийнятим вимогам, соціальним
нормам, державним освітнім стандартам та потребам
особистості. Отримання якісної освіти безпосередньо
залежить від якості самих вимог (цілей, стандартів
і норм), якості ресурсів (програми, кадровий потен
ціал, контингент абітурієнтів, матеріально–технічне
забезпечення, фінанси і т.д.) та якості освітніх процесів
(наукова та навчальна діяльність, управління, освітні
технології), які безпосередньо забезпечують підготовку
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фахівців. У світовій практиці застосовуються три основ
них підходи до оцінювання якості освіти: репутаційний
(на основі експертних оцінок), результативний (за
об’єктивними показниками) і загальний. Згідно з
висновками європейської мережі з гарантування
якості у вищій освіті – ENQA (European Association for
Quality Assurance in Higher Education) вищі навчальні
заклади повинні мати внутрішню політику та відповідні
методики гарантування якості власних програм та
критерії нагородження. ВНЗ є відповідальними за роз
виток культури визнання важливості якості в роботі
[7, с. 83].
Практичним здійсненням освітньої реформи в
межах Європейського союзу стала Європейська струк
тура кваліфікацій для навчання протягом життя
(ЄСК) (European Qualifications Framework for lifelong
learning – EQF) прийнята Європейським Парламентом
та Радою ЄС в квітні 2008 р. Основними принципами
нової структури освітніх кваліфікацій були визначені:
а) запровадження в межах ЄС уніфікованих восьми
рівнів від базової середньої освіти до третього циклу
вищої освіти, б) оцінка кваліфікацій не за «входовими
ресурсами» навчання (learninginputs), тобто тривалістю
освіти, типом інституції, країною чи регіоном, де
було здобуто освіту тощо, а за результатами навчання
(learningoutputs), тобто конкретними знанням та
навичками, які здобула особа [13, с. 190]. ЄСК
охоплює ширше коло типів навчання (середня освіта,
неформальне та позаформальне навчання, професійне
навчання тощо). Шостий рівень ЄСК відповідає
першому циклу вищої освіти за Болонською структурою
(бакалаврський рівень); сьомий рівень ЄСК – другому
циклу (магістерський рівень), восьмий рівень – третьому
циклу (докторський рівень). До 2012 року освітні
сертифікати та дипломи, видані в державах – членах
ЄС, повинні містити інформацію про рівень освіти
відповідно до класифікації ЄСК. Ці заходи покликані
створити державні гарантії якості освіти у єдиному
освітньому просторі.
Для досягнення цього слід не лише розробити, але й
запровадити таку стратегію безперервного покращення
якості, в якій певна роль відводилася б студентам та
іншим зацікавленим фізичним та юридичним особам.
Крім того, передбачається існування формальних
механізмів погодження, періодичної перевірки та
моніторингу власних програм та нагород; оцінювання
студентів згідно гласних критеріїв, які застосовуються
однаково до всіх; наявність механізмів встановлення
компетентності та необхідної кваліфікації викладачів.
Вищі навчальні заклади несуть відповідальність за
доступність літератури, необхідної для опанування
програми; за проведення роботи зі збору, аналізу та
використання відповідної інформації з ефективного
менеджменту навчальних програм та іншої діяльності;
за регулярне оприлюднення актуальної, неупередженої
та об’єктивної інформації (як кількісної, так і якісної)
щодо тих програм та нагород, які пропонуються
[7, с. 85].
Г. В. Степенко і К. В. Корсак пропонують вирізняти
«якість задуму» та «якість відповідності» в державній
політиці, а щодо якості освіти розрізняють: якість
з дидактичної та/або педагогічної точки зору: такі
проблеми, як ефективність навчання та викладання,
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гнучкість у навчанні, компенсаційні програми. Якість
освіти розглядається як оптимізація процесів навчання
та викладання; якість з (макро–)економічної точки зору:
питання повернення інвестицій у навчання та підготовку
(також компаніями), ефект та ціна розміру класу. Якість
освіти розглядається як оптимізація вартості навчання
та підготовки; якість з соціальної або соціологічної
точки зору: забезпечення однакових можливостей для
різних груп населення. Якість освіти розглядається,
як оптимізація відповідності освіти до соціальних
вимог; якість з точки зору клієнта: здатність шкіл та
провайдерів навчання відповідати конкретним вимогам
клієнтів (студентів, учнів, батьків, роботодавців), та
надавати необхідне навчання та підготовку. Якість
освіти розглядається як оптимізація вимог [17].
В умовах реформування української системи
освіти якість стає наріжним каменем, який визначає
перспективність поставлених завдань та ефективність
їх виконання. Цілком закономірним є визнання якості
освіти (й відповідальності за неї) головним принципом
її державної політики. У Національній доктрині
розвитку освіти зазначено, що освіта є стратегічним
ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення
національних інтересів, зміцнення авторитету й
конкурентоспроможності України на міжнародній арені,
а якість освіти визначена національним пріоритетом і
передумовою національної безпеки держави [15, с. 3].
На її забезпечення спрямовуються матеріальні, фінан
сові, кадрові та наукові ресурси суспільства й держави,
а моніторинг якості освіти стає основою оцінювання
державою та громадськістю освітніх послуг, рівного
доступу громадян до здобуття якісної освіти [14, с. 10].
Отже, забезпечення високоякісної освіти на всіх її
етапах і рівнях, оцінювання її результативності й управ
ління якістю – одне з основних завдань сьогодення, яке
має не лише педагогічний чи суто науковий контекст,
але й соціальний, політичний та управлінський аспекти.
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Реалізація української національної ідеї
у вищій освіті в умовах
інформаційного суспільства
Метою дослідження є обґрунтування необхідності приведення у
відповідність змісту вищої освіти України на основі української національної
ідеї для побудови інформаційного суспільства. Він включає в себе перетворення
вищої освіти в потужний фактор консолідації українського суспільства,
підготовку освічених, моральних, мобільних, конструктивних і інтелектуальних
громадян, які мають сучасний світогляд, глибоке почуття відповідальності за
долю країни, її соціально–економічне процвітання, здатних до ідентифікації й
самоідентифікації.
Побудова і нормальне функціонування інформаційного суспільства –
комплексна проблема, яка для свого вирішення вимагає зусиль багатьох
науковців. Вища освіта покликана відіграти важливу роль у розв’язанні проблем
сучасного суспільства та його розвитку як інформаційного. Інформаційне
суспільство можливе лише за умови наявності в ньому високоінтелектуальних
і високоморальних громадян, оскільки це епоха безпаперової документації, що
передбачає порядну, правдиву і своєчасну інформаційну взаємодію між людьми
українського мережевого і соціального простору.
Ключові слова: мораль, культура, національна ідентичність, державність,
соборність, духовність.

Українське суспільство переживає тяжкі часи змін.
Чи існує засіб який здатен сприяти розвитку українсь
кого соціуму? Так, такий засіб, з нашої точки зору,
існує. Це втілення у вітчизняну практику вищої освіти
української національної ідеї.
Національна ідея притаманна багатьом народам
і є важливою складовою їх успішного соціального
життя. Можна погодитись із В. Трачук, що «у своєму
загальному вигляді національна ідея – це ідея, яка
відображає головний національний інтерес і задає
розвитку країни оптимальний напрямок в сьогоденні
та на майбутнє… Вона є проектом суспільного
розвитку, спробою не лише зберегти усе те корисне,
що було надбано, але й зробити суспільство кращим,
досконалішим, ніж воно є, модернізувати його»
[1, с. 155].
Творення кращого суспільства, враховуючи виклики
процесів глобалізації і сучасний інформаційно–
комунікативний контекст, має відбуватися на основі
цивілізаційних цінностей. Вони згруповані навколо
безумовної значущості життя людини, етносів, націй,
рас, людства, яке складається з народів. Так як для
планети важлива кожна рослина, комаха чи тварина,
так і для успішного і високого рівня розвитку людства
цінними є всі його народи, навіть самі найменші. Народ
на певному етапі свого розвитку може стати нацією –
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соціальним організмом, який взяв вирішення своєї долі
у власні руки. Одним із інструментів забезпечення цього
процесу є національна ідея.
Національна ідея спрямована на пошук конструк
тивного самоствердження і самовираження нації в колі
вільних народів. Проблеми визначення суті, змісту і
соціальних функцій національної ідеї перебуває у полі
зору багатьох науковців. Так, на думку А. Колодій:
«Національна ідея – це синтез духовного буття та
духовної творчості народу, «згусток» його свідомості,
концентрований вираз уявлень нації про спосіб і
головний напрям власного самоствердження, про
те, як і заради чого вона існує, яке її місце серед
інших народів, у чому її специфіка і цінність для
людської цивілізації» [2, с. 68–693]. Заслуговує на
увагу і точка зору О. Пухкал: «Національна ідея – тип
суспільної свідомості та суспільна сила спрямована
на забезпечення власного розвитку. Національна
ідея визначає оптимальну модель господарювання та
адміністративного управління» [3, с. 120].
Надзвичайно важливо, щоб національна ідея була
усвідомлена, осмислена й втілена в конкретні соціальні
програми розбудова інформаційного суспільства. Саме
таке усвідомлення може виступати показником інтелек
туальної зрілості нації. Як зазначає із цього приводу
К. Корсак: «Національна ідея – це духовна концепція
національної свідомості, розуміння народом сенсу свого
існування, це концептуальне вираження стратегічної
мети, головних пріоритетів нації на осяжне майбутнє.
Без такої ідеї рух держави стає багатоцільовим,
більш того безцільним – не зрозуміло куди і для чого
рухаємося» [4, с. 634]. Звідси наявність національної
ідеї є критерієм осмисленого руху етносу в історичному
часі і просторі. Цей рух обумовлений об’єктивними і
суб’єктивними причинами. З’ясування філософських,
ідеологічних, ментальних, так само, як і природних,
економічних, соціальних, політичних, геополітичних,
культурних, історичних та інших факторів увиразнюють
покликання і призначення кожного народу.
Загалом, національна ідея це те, що об’єднує народ
на переломному етапі його розвитку.
Наданий короткий огляд далеко не вичерпує
все багатство розробок змісту національної ідеї
українськими філософами і науковцями. Однак і він
промовисто свідчить про її непересічне значення для
суспільного життя та необхідність залучення української
національної ідеї в діяльності вищої школи України,
модернізація якої з багатьох причин стала об’єктивною
необхідністю. В епоху інформаційного суспільства,
деякі знання застарівають вже впродовж 3–5 років,
тобто за час навчання студента у ВНЗ кількість знань
у світі подвоюється. Таким чином, стає безсумнівною
необхідність зміни парадигми освіти – від «освіти на
все життя» до «освіти через все життя». Також, зростає
увага до задач вищої освіти, уточнення її призначення,
розширенню її функцій і ролі в суспільстві.
На переконання Л. Панченко, – «...В інформаційному
суспільстві й суспільстві знання на систему освіти
покладається важливіша функція, – формування
у людини системи випереджаючої ментальної і
когнітивної адаптації до соціального буття в умовах
усе більш інтенсивних інформаційних потоків та її
організації на основі динамічно мінливого знання»
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[5, с. 187]. Вона також визначає: «Вища освіта в
інформаційному суспільстві – це середовище інформа
ційного обміну, засвоєння, передавання і генерування
нової інформації, а також продукування знань» [5,
с. 187]. Сьогодні у цивілізованому суспільстві вища
освіта розглядається не тільки як соціальна інсти
туція підготовки фахівців вищої кваліфікації, але й
як середовище формування громадянина з високим
культурним і морально–духовним рівнем. Тобто,
на перше місце виходить проблема формування у
вищих навчальних закладах свідомих громадян, носіїв
національної та людської гідності, християнської
моралі, порядності, творців культурних та духовних
цінностей, патріотів, яким притаманний високий рівень
національної свідомості.
Враховуючи
специфіку
соціальної
динаміки,
що обумовлена докорінною зміною інформаційної
взаємодії членів суспільства та процесами глобалізації,
застосування національної ідеї в системі вищої освіти
є однією з найважливіших та, водночас, складних
теоретичних і практичних завдань сьогодення. Йдеться,
насамперед, про реалізацію змісту та складових
української національної ідеї у освітньому процесі.
У зв’язку з цим метою дослідження є обґрунтування
шляхів приведення змісту вищої освіти України у
відповідність вимогам розвитку інформаційного суспіль
ства із застосуванням соціотворчого потенціалу україн
ської національної ідеї. Одним із провідних шляхів
бачиться перетворення вищої освіти в потужний фактор
консолідації українського суспільства, підготовку осві
чених, моральних, мобільних, конструктивних і інте
лектуальних громадян, які мають сучасний світогляд,
глибоке почуття відповідальності за долю країни, її
соціально–економічне процвітання, здатних до іден
тифікації й самоідентифікації у складно переплетених
горизонтах національних інтересів і глобальних вик
ликів.
Модернізація вищої школи на основі української
національної ідеї, дозволяє готувати фахівців, які є
носіями національно–патріотичних якостей, з чітко
сформованими системними уявленнями про власну
націю та її призначення, її самобутність; яким
притаманні високі патріотичні почуття – любов до
рідної землі, народу, української мови, які володіють
високим ступенем національної ідентичності (яка
характеризується позитивним ставленням до власної
національної спільноти та гармонійно поєднана з
повагою і братерським ставленням до представників
інших націй – патріотів України).
До цього ми розглядали міркування українських
науковців, що намагалися визначити природу і
специфіку національної ідеї, яка притаманна багатьом
народам. Тепер з’ясуємо, в чому полягає суть саме
української національної ідеї, яка, як справедливо
стверджує О. Підскальна, – «…справляє позитивний
вплив на суспільно–політичну ситуацію в Україні, уже
самим фактом своєї наявності» [6, с. 81].
Важливі орієнтири для розкриття основ, консти
тутивних для української національної ідеї, можна
виявити в українських мислителів періоду становлення
національної самосвідомості. Для багатьох із них
(наприклад, Івана Пулюя, Тараса Шевченка) Україна
та український народ були живою цілісністю, яка має
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свою історію (біографію) і місію. А вся вона складається
з живих цілостей – сімей, колективів, громадських
об’єднань тощо. На думку І. Пулюя, – «Об’єднує
народ, згуртовує і надихає його на подвижництво
національна ідея. Це духовна концентрація національної
самосвідомості, розуміння народом сенсу свого
існування, свого призначення, – пишуть дослідники
його творчості В. Кушерець і В. Шендеровський. –
Основні складові національної ідеї, які витікають
із контексту статей Івана Пулюя – незалежність,
державність, соборність. На цих трьох китах – віковічна
українська мрія і невмируща національна ідея» [7, с. 8].
Національна держава – Альфа і Омега української ідеї,
а, за Г. Гегелем, народ стає історією, не за географією і
антропологією, а лише в формі держави.
Державність – це інституція, яка здобувається за
принципом єдиного неухильного об’єднання людей,
яка, крім інших, виконує охоронну і захисну функцію,
відвертає від них загрозу війни та хаосу. Сьогодні
свято державності України є 24 серпня – дата на честь
ухвалення Акту проголошення незалежності України
Верховною Радою УРСР.
Український народ святкує День соборності 22
січня – дату взято в честь пам’ятної події злуки
двох українських держав у 1919 р. УНР і ЗУНР.
«Соборність – це не лише об’єднання територій, а й
ментальна та духовна єдність громадян. І головне тут
полягає в тому, щоб ідея єдності і соборності пройшла
через наші душі. Адже не може бути об’єднано в
реальному житті те, що не об’єднано в душах, мислених
образах, намірах» [7, с. 10].
Духовність
також
є
органічною
складової
української національної ідеї. Тут ми поділяємо
думку І. В. Степаненко, що духовність – це ціннісно–
смислова форма людини та її буття в світі в самому
загальному розумінні [8]. Як доводить І. В. Степаненко,
поняття духовності може бути застосоване не тільки
для характеристики здатності і якості особистості, а й
для узагальненого вираження тих ціннісно–смислових
основ суспільства, його громадянського життя, які
визначають його своєрідність і національну специфіку
[9]. Між бажаним станом духовності і реаліями завжди
існує розбіжність, однак значення цілеспрямованого й
усвідомленого ставлення народу до бажаних горизонтів
розвитку свого національного духу неможливо
перебільшити.
Спробу системної подачі реалізації української
національної ідеї у вищій освіті на основі наукових
здобутків українських філософів та її практичного
застосування до потреб українського суспільства, як
інформаційного, подаємо у вигляді таблиці 1.
Українська національна ідея має стати одним
із дієвих інструментів організації вищої освіти в
Україні для побудови і нормального функціонування
інформаційного суспільства. Це комплексна проблема,
яка для свого вирішення вимагає зусиль багатьох
науковців. Тому доводиться обмежитися принциповими
зауваженнями щодо втілення української мрії у вищій
освіті.
У період розгортання процесу глобалізації, який
поєднуючись із розвитком нових інформаційно–
комп’ютерних технологій, коли все більше розмиває
абриси національного життя, одним з ключових
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завдань соціальної філософії є осмислення питань
збереження національної ідентичності (ідентифікації).
Процес глобалізації, який нівелює національні і
расові особливості людей і народів, нав’язує світу
єдині стандарти, які насправді диктуються сильними
країнами. Для українського суспільства ідентифікація
важлива
через
необхідність
самовизначення
у
надзвичайно складній геополітичній ситуації: Хто
ми? Звідки і куди йдемо? І, головне, навіщо? Ці
ключові смислові питання нашого національного буття
залишились не вирішеними ще з часів початкових
етапів національного самоусвідомлення і становлення.
Ще Т. Г. Шевченко у своєму геніальному творі «І
мертвим, і живим, і ненарожденним…» звертає нашу
увагу на цю пекучу для нас проблему ідентифікації –
«І ми – не ми, і я – не я!». В. Баранов також в
своєму творі «До українців» піднімає це питання:
Я запитую в себе, питаю у вас, у людей.
Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці:
Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день,
Коли ми, українці, забули, що ми – українці?
І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот,
І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в’ється,
І що ми на Вкраїні – таки український народ,
А не просто населення, як це у звітах дається…
... ... ...
Українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сил.
Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна…
Про негативні наслідки соціального ігнорування
важливості
національної
ідентифікації
застерігає
багато науковців. Наприклад, О. Пашкова пише так:
«Маємо в результаті кризу ідентичності, про яку вже
не один рік поспіль говорять політологи, соціологи та
психологи. Мовою політики це – відсутність злагоди,
здорових консолідаційних й інтеграційних тенденцій у
масовій поведінці та громадській думці. Мовою життя –
відсутність суспільства як такого, замість котрого існує
географічний простір, населений людьми» [12, с. 37].
Якби з самого початку в основу вищої освіти України
було закладено українську національну ідею, то сьогодні
ми б не мали таких жахливих наслідків, як війна з РФ,
втрата українських територій, гибель тисяч мирних
громадян і військових, страшенні страждання людей
в умовах війни, сотні тисяч вимушених переселенців,
ворожнеча між людьми в середині народу. Ситуація
може стати ще гіршою, тому необхідно, чим скоріш,
забезпечити всебічне втілення в навчальний процес
українську національну ідею, яка здатна перетворити
нинішнє населення України у велику українську націю.
Оскільки ідентифікація розпочинається з вимоги
називати речі своїми іменами, то це має стати
підґрунтям навчального процесу у закладах вищої
освіти. Без правильної ідентифікації немає правильної
консолідації зусиль нації. Спосіб самоствердження
вищої школи полягає в тому, щоб виховувати та
прищеплювати молоді стійку і свідому потребу і
вміння називати речі своїми іменами. Наприклад, що
радянський соціалізм це система державного рабства;
події на Кримському півострові та в Луганській та
Донецький областях – це неоголошена російсько–
українська війна, а не антитерористична операція
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Таблиця 1

Українська національна ідея для розбудови інформаційного суспільства в Україні
засобами вищої освіти
Українська національна ідея:
її основні риси

на рівні української нації

в сфері вищої освіти України

Спосіб
самоствердження

Консолідація нації

Продукування освіти для національної
ідентифікації і національно–духовної
самоідентифікації

Головний напрям
самоствердження

Імплементація в усі сфери суспільного життя
універсальних моральних принципів і норм, а
також продуктивних національних моральних
традицій

Вищі навчальні заклади як осередки науки
(освіти), культури, моралі, релігійного
(християнського) просвітництва постсекулярного
типу

Роль у розв’язанні
проблем сучасного
суспільства та
його розвитку

Ідеологія державного будівництва на основі
чіткого усвідомлення національних інтересів і
глобальних викликів

Імплементація української національної ідеї як
такої, що «…відтворює особистість, озброює її
знаннями, формує світогляд і творчі здібності,
виховує як патріота і громадянина…» [10, с. 215]

Духовна концепція
національної
свідомості

Концепція заснована на універсальних
моральних цінностях, що продукують
світові релігії. Соціальне визнання
інших модальностей і типів знання крім
природничо–наукового

Ноосферний світогляд, формування
відповідальності за можливість продовження
життя майбутніх поколінь (принцип
відповідальності Х. Йонаса)

Сенс існування
народу

Зменшення ентропії соціального і природного
світу, невпинний моральний і інтелектуальний
розвиток на основі взаємодоповнення,
розвиток власної національної культури не
«хуторянського», а світового рівня

Замість підготовки вузько–спеціалізованих
фахівців та інтелектуалів, озброєних
інструментальним розумом, формування
високодуховних і відповідальних фахівців–
патріотів, які здатні творити, зміцнювати та
розвивати родину, націю, державу на основі
комплексного і критичного мислення

Стратегічна мета

Державність, соборність, духовність,
інтелектуальність

Формування української ідентичності новітнього
типу

Головні пріоритети
нації

Свобода нації і людини, цінність людського
життя, гідності людини

Демократичність, людиноцентричність,
інноваційність [11]

Модель
господарювання

Виробництво знань, наукомістких технологій
та обмін інформацією

Змішана: державне замовлення та кошти
фізичних і юридичних осіб

Модель
адміністративного
управління

Електронний уряд

Електронно–інформаційно–телекомунікаційна
модель

тощо. Називати речі своїми іменами також означає
робити правильний вибір: мету, напрям та зміст
суспільних трансформацій, державного устрою, способу
життя, національної і громадянської приналежності.
Головним напрямом самоствердження вищої школи
в умовах інформаційного суспільства виступає, крім
наукових досліджень, освіти, ще й культура і мораль.
Наші вищі навчальні заклади мають бути не лише
храмами науки але й, на думку В. Кременя, культури та
моралі [13]. Проблему Добра і Зла людині самотужки
вирішити не під силу, тому тут без змін у суспільному
світогляді не обійтися.
Духовною концепцією вищої освіти має стати
носферний світогляд. Свої витоки він має ще у Давніх
цивілізаціях,
зокрема
античній.
Космоцентризм
античного зразка поступився місцем середньовічному
геоцентризму, але частково почав повертатися в
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

європейську культуру починаючи із доби Відродження
і, особливо у перших філософів–природознавців, таких,
як Дж. Бруно, М. Кузанський, М. Коперник, Г. Галілей.
Але мірою розвитку новоєвропейського природознавства
космічний світогляд похитнули матеріалісти й атеїсти.
Наприклад, відомий вираз абсолютного детермініста
Лапласа, який для пояснення світобудови «не мав
потреби в Богові». Ідеї космізму були поширені в
російській філософії кінця ХІХ – початку ХХ ст.,
причому як серед представників її релігійного
(Федоров),
так
і
природничо–наукового
крила
(Ціолковський, Вернадський). Ідеї космізму розвивали
П. Тейар де–Шарден, А. Чижевський, М. Лоський.
«Стародавня інтуїція про істоти Землі, зокрема про
людей як дітей Сонця, значно ближче до істини ніж
думають. Істоти Землі – продукт складного космічного
процесу», – писав В. Вернадський [14, с. 324–325].
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Ідея ноосфери В. Вернадського видається нам виразом
ідеї космізму, який є найближчим до параметрів
інформаційного суспільства.
Вищій освіті відводиться важлива роль у розв’язанні
проблем сучасного суспільства та його розвитку як
інформаційного. Інформаційне суспільство можливе
лише за умови наявності в ньому високоінтелектуальних
і високоморальних громадян, оскільки це епоха
безпаперової документації, що передбачає порядну,
правдиву і своєчасну інформаційну взаємодію між
людьми українського соціуму. Як зазначає із цього
приводу В. Андрущенко, – «Освіта загалом і вища
освіта зокрема відіграє в суспільстві унікальну роль:
вона відтворює особистість, озброює її знаннями,
формує світогляд і творчі здібності, виховує як
патріота і громадянина – тобто реально готує його
(суспільства) майбутнє. І від того, якою буде наша
освіта, без перебільшення, залежить майбутнє держави:
народу і культури» [10, с. 215]. Вища освіта тим
краще відіграватиме свою роль, коли буде принципово
«працювати» на національну ідею, формуючи осо
бистісні якості кожної людини, її знання, вміння,
навички, світоглядні і етичні пріоритети, а відтак –
науковий, моральний, духовний, економічний потенціал
українського суспільства.
Цінністю для людської цивілізації вища освіта
України може стати тоді, коли вона, якщо скористатися
словами Біблії, буде стерегтися «фарисейської та
садукейської науки» [15]. Фарисейська (і садукейська)
наука – це лицемірство. Яскравим прикладом такої
науки є більшовицьке фарисейство. Більшовики
лицемірно проповідували відмирання держави через
її максимальне посилення; чим ближче до соціалізму,
тим сильніша класова боротьба; розквіт національних
культур через знищення націй; боротьба за мир, а на
ділі нарощування озброєнь; відсутність експлуатації
радянського робітника в той час, як вона було на
багато вищою ніж в інших країнах тощо. В сучасних
умовах прикладом фарисейства є неоголошена війна
РФ проти України. Апофеозом державного бандитизму
і лицемірства російського керівництва є анексія
Кримського півострова, однак на словах, це «виконання
прагнень жителів автономії».
Реформування вищої освіти в Україні має
також
здійснюватись
із
врахуванням
небезпек
наукоцентричного світогляду. Сучасна наука вже не
може бути позбавлена ціннісного виміру, оскільки
наукові відкриття можуть служити як на користь
людству, так і відкрити шлях до його самознищення.
Новоєвропейська наука зі яка зі своєю орієнтацією
на «підкорення природи» і забезпечення технічної
сили завела людство в глухі кути – демографічний,
екологічний, моральний, військовий і т.д. «Всесильна»
наука намагається поставити себе на місце Бога, як
Спасителя, і навіть Творця світу. Сучасна «всесильна»
наука вже не тільки намагається врятувати людство від
голоду і холоду, але й впритул підійшла до створення
штучного інтелекту, розшифрування генетичного
коду, клонування людини, вирощування органів і
суттєвого продовження тривалості життя людини. Але
усі ці відкриття ставлять питання про виникнення
«пост–людини» і «пост–людського світу». Крім того,
розвиток науки і її відкриття далеко випереджують
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розвиток духовності людини, її моральності, її
відповідальності за життя прийдешніх поколінь людей.
Сучасна «всесильна» наука по–суті втілила біблійне
застереження про «всілякі і чужі науки» [16] і сприяла
побудові квазіцивілізації – безбожного аморального
суспільства де соціальні суб’єкти втрачають свою
суб’єктність і стають об’єктами маніпуляцій і втрачають
свої національно–культурні коріння, а також зв’язок
з минулими і прийдешніми поколіннями. Вихід – в
організації суспільного життя і навчання на основі
плекання і засвоєння власних культурних цінностей
і смислів, на основі вироблення та імплементації
продуктивної національної ідеї.
Таким чином, вища освіта інформаційного суспіль
ства при втіленні української національної ідеї повинна
мати наступні риси: активно сприяти консолідації
суспільства, готувати високодуховних фахівців–пат
ріотів, з високим освітнім і дослідницьким рівнем,
спроможних до ідентифікації і самоідентифікації, у яких
сформовано стійке внутрішнє переконання називати
речі своїми іменами. Сьогодні вища освіта покликана
виховувати справжнього громадянина країни, для якого
потреба у фундаментальних знаннях та підвищенні
професійного рівня асоціюється зі зміцненням своєї
держави.
Подальші наукові дослідження лежать в руслі
конкретизації педагогічних і навчальних методик і форм
консолідації української нації засобами вищої освіти
та розробкою наукової етики на основі християнської
науки.
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The implementation of the Ukrainian national idea
in higher education in terms of the information society
The aim of the research is justification the necessity of align the content of higher
education in Ukraine on the basis of the Ukrainian national idea for building the
information society. It involves the transformation of higher education into a powerful
factor of consolidation of Ukrainian society, the preparation of educated, moral,
mobile, constructive and intelligent citizens having a modern outlook, a profound

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115

sense of responsibility for the fate of the country, its socio–economic prosperity,
capable of identification and self–identification.
The main components of the national idea are the statehood, unity, spirituality.
Nation–state – the alpha and omega of the Ukrainian idea and according to Hegell,
nation become history not for geography and anthropology, but only in the form of
the state.
Higher education in the information society should have the following traits
for a successful implementation of Ukrainian national idea: actively promote the
consolidation of society, prepare highly spiritual experts–patriots, with a high
educational and research level, capable of identification and identity, which have
formed a solid inner conviction to call things by their names. Today, higher education
is intended to educate a true citizen of the country for which the necessity for basic
knowledge and to improve the professional level is associated with the strengthening
of the state.
Keywords: morality, culture, national identity, statehood, sobornost, spirituality.
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Роль університетського середовища
у формуванні соціальної відповідальності
студентів за набуття ними
необхідної компетентності
Розглянуто аналіз освітнього процесу як соціального інституту.
Уточнено, які функції виконує класичний університет для формування
у студентів соціальної відповідальності. Розглянуто визначення освіти
у філософсько–педагогічному дискурсі. Проаналізовано вплив системи
освіти як соціального інституту на набуття необхідної компетентності.
Систематизовано результати філософського аналізу, який виходить на
проблеми процесу соціалізації особистості. Виявлено місце освіти в системі
культурних цінностей та соціальних орієнтацій. Позначено вплив рівня освіти
на спосіб життя індивіда. Від того, як буде передаватися від одного до
іншого покоління матеріальна і духовна спадщина, залежить стабільність і
перспективізм суспільного розвитку. Як специфічна соціально–демографічна
група суспільства, молодь характеризується не лише віковими ознаками, а й
місцем, яке вона посідає в соціальній структурі суспільства, особливостями
соціального становлення й розвитку. Саме тому постає питання про молодь
як суб’єкта суспільних перетворень, як активного учасника національного
державотворення. При цьому слід враховувати, що молодь ніколи не була, не
є і не може бути однорідною: вона різниться за рівнем освіти, професійної
підготовки, ціннісних орієнтацій, соціальної активності, участі в політичних
та інших суспільних процесах.
Ключові слова: університет, освіта, наука, соціалізація, студенти,
професійність, суспільство.

Університетське середовище відіграє велику роль
у формуванні соціальної відповідальності студентів
у соціумі. Одним з основних соціальних інститутів
є система освіти, найважливіша сфера становлення
особистості. Проблема аксіологічного спрямування
освітнього процесу в закладах вищої освіти набула
особливої актуальності. Причина одна – від змісту
і спрямованості навчальних дисциплін, виховного
процесу залежить духовна, моральна–психологічна
культура студентів, узагалі молодих людей. Зважаючи
на стан особистості, неоднозначні соціокультурні
впливи на неї, освітянський процес у державі має
бути спрямований на духовне збагачення і творчу
діяльність особистості, що розкриває свої здібності до
самореалізації, та створення умов для саморозкриття
інших людей. Визначаючи аксіологічну спрямованість
освітнього процесу, потрібно враховувати як реалії
сьогодення, так і прогнозовані перспективи суспільства.
Стратегічні засади розвитку освіти розглядаються
в працях В. Андрущенка, Н. Герасіної, Л. Горбунової,
Г. Клімової, В. Кременя, В. Кушерця С. Клепка,
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В. Лутая, В. Шевченка, М. Култаєвої, О. Гомілки…
Особливу увагу теоретико–методичним засадам освіти
В. Бех, І. Предборська, М. Романенко. Сучасним
парадигмам освіти, її суперечностям – І. Добронравова,
В. Пазенок. Проблеми функціонування освіти України
в контексті європейського досвіду та її нову парадигму
ХХІ сторіччя досліджують В. Андрущенко, В. Бакіров,
В. Кремень, Л. Губерський, В. Луговий, О. Ярошенко,
І. Степаненко, В. Огнев’юк, М. Бойченко, В. Рябченко,
М. Култаєва, С. Курбатов, С. Пролєєв, Л. Панченко,
М. Михальченко, Г. Михайлишин, І. Надольний,
О. Уваркіна.
Серед наукових досліджень освіти в епоху глобалі
зації відзначаємо роботи таких західних вчених, як
С. Болл, Н. Бурбуліс, Е. Гідденс, Ж. Делор. Перспективи
української освіти в контексті загальних глобалізаційних
тенденцій та шляхи її реформування розглядаються
в працях В. Андрущенко, І. Зязюна, М. Згуровського,
В. Кременя та інші.
Мета статті полягає у філософській концеп
туалізації соціальної відповідальності студентів за
набуття ними необхідної компетентності в універси
тетському середовищі.
Зміни в університетській освіті трансформуються
в нові вимоги до змісту та організації освітнього
процесу в загальноосвітній, професійній і вищій школі.
І хоча профільні вищі навчальні заклади за окремими
предметно–науковими напрямами розвиваються від
носно самостійно, вони не можуть не враховувати
той приріст базового (фундаментального) знання,
яке концентрується в класичних університетах і
науково–дослідницьких інститутах академічного про
філю. Головне призначення університетів у всі часи
полягало в збагаченні наукового знання, залученні
до культури у виробництві інтелектуальної еліти
держави і суспільства, підтримці наукових академічних
традицій. Френк Ньюмен, керівник американського
«Проекту майбутнього: політика в галузі вищої освіти в
мінливому світі» виокремив три атрибути, необхідні для
збереження за університетами ролі служителя потребам
суспільства: 1) підготовка/соціалізація студентів до
їхньої ролі в житті суспільства; 2) забезпечення всім
студентам шансів на соціальну мобільність; 3) захист
університету як домівки для безкорисної наукової
дискусії.
Університети дають важливу підготовку молоді
до її ролі в житті суспільства. Це підготовка до
життя в спільноті, підготовка до інтелектуального
життя та підготовка допрофесійної діяльності.
Соціалізація індивіда до життя в спільноті означає
передусім підготовку до участі в громадських справах
і демократичних процедурах, тобто це підготовка до
громадянської участі в демократичному житті спільноти
[2, с. 362–363].
Світогляд, як відомо, базується на знаннях,
осмислених у їх значенні для людини, її практичної
діяльності. Однак, знання про явища і закони
дійсності можуть існувати й без такого осмислення,
тобто самі собою, як об’єктивна данність. Пізнаючи
світ, навколишнє природне і соціальне середовище,
людина формує певний тип світогляду, уявлення
про свої сутнісні ознаки, призначення, сенс життя,
на основі чого виникає комплекс життєсмислових
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цінностей і відповідних їм регулятивних норм
людської поведінки – мораль. Пронизуючи усі сфери
свідомої людської життєдіяльності, мораль справляє
вплив як на індивідуальну поведінку, так і на спосіб
дії суспільних інститутів та спільностей. Її основна
функція полягає в тому, щоб, по–перше, узгоджувати
людську діяльність з уявленнями про істину, по–друге,
унеможливлювати або хоча б обмежувати ті дії і вчинки,
які суперечать пізнаному історичному досвіду і сенсу
людського життя, по–третє, стимулювати конструктивні
зусилля волі, спрямовані на досягнення загального
блага.
Зведені в систему за допомогою фундаментальних
понять, уявлень і принципів науки на тому чи іншому
етапі її історичного розвитку, такі знання називаються
науковою картиною світу. Покликання останньої –
донести до людини загальнонаукове уявлення про
світ і людину, суспільство і культуру, процеси, що
відбуваються в них, забезпечити пізнання об’єктивної
істини.
Освіта і наука нероздільні. Кожна з цих сутностей
стимулює іншу до розвитку і саморозвитку. Перша з
них забезпечує розповсюдження знань, здобутих у лоні
науки; друга – збагачує світ знань все новими й новими
досягненнями. У цьому розумінні цілком справедливим
є вислів: «Немає освіти без науки, немає науки без
освіти».
Як світоглядний феномен, наука має кілька
визначень. У сучасних дослідженнях вона розглядається:
як система, означена як знання про ту чи іншу сферу
об’єктивної дійсності, так і людською діяльністю,
яка ці знання створила; як системно організований
образ існування певної сфери об’єктивної дійсності;
як світоглядно визначена сфера людської діяльності,
основною функцією якої є вироблення знань про
об’єктивну реальність, перевірка цих знань на предмет
істинності та вироблення рекомендацій для практичного
перетворення світу відповідно до потреб та інтересів
людини; нарешті, як теоретично–практично означена
система знань, що перебуває в безперервному розвитку
і намагається віднайти об’єктивну істину в тій чи іншій
сфері відношення «людина – світ». У світоглядному
вимірі найпростіше сказати так: наука – це система
знань про людину і світ та спосіб перетворення їх на
благо людини. Завдяки науці людство використовує сили
природи, розвиває виробництво і перетворює суспільні
відносини. При цьому наука завжди черпала свої сили в
знанні.
Освіта є механізмом, що забезпечує передачу
наукових знань від одного покоління до іншого. Знання
можуть передаватися іншим способом: через життєвий
досвід, культуру, безпосереднє спілкування людей.
Однак освіта – і в цьому її принципова відмінність
від інших засобів передачі знань – забезпечує цьому
процесові системність і цілеспрямованість. Одночасно
освіта виховує в людині здатність користуватись цими
знаннями, вибудовувати на їх основі власну практичну
діяльність. Спираючись на знання, освіта вибудовує
ціннісний світ особистості, навчає людину жити
людським чином, тобто за законами культури. Важливим
при цьому є ще одна обставина: освіта передає людині
переважно наукові знання й тим самим формує її
наукову картину світу.
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Фрідріх Ніцше писав: «Щоб стати Особистістю»,
великою, благородною, творчою і гуманною, людина
повинна відмовитись від тих моральних і культурних
цінностей, які не витримали випробування часом,
посоромили себе перед історією й обтяжують
цивілізаційний поступ у майбутнє. Вона повинна
стати «по той бік добра і зла», розпочати творіння
нової системи цінностей, спираючись на власну волю,
як жадобу до життя. благородства і справедливості.
Стати і «підтягнути» під свій масштаб народ, людство,
цивілізацію. Зрозуміло, ця «місія» під силу лише людині
великої волі, волі до влади, жадоби до життя.
З ускладненням суспільних систем, розвитком
форм організації, зміною культурних форм урізнома
нітнюється освітній процес. Проблеми освіти, пов’язані
із загальним процесом глобалізації, зачіпають ті
кардинальні зміни, що відбуваються з людиною
та умовами її існування. Разом із тим значимість
індивідуального життя та особистісних досягнень
зростає, оскільки творчість окремого індивіда може
бути «точкою» розвитку всієї системи і переходу її
в нову якість. Науково–технічний прогрес не лише
здійснюється через індивідуальну творчість, а й
дає в руки людини могутні сили, здатні зруйнувати
суспільство і знищити життя на землі. Всі ці реалії
вимагають осмислення в самосвідомості суспільства,
що активізує всі інтелектуальні сили, у тому числі й
філософське мислення стосовно освіти.
Якою повинна бути людина в глобалізаційному
світі? Щоб це зрозуміти, необхідно зрозуміти, що таке
глобалізація та що формує? Глобалізацією називають
перетворення явища з масштабів однієї країни в явище
світового рівня. Тобто те, що колись стосувалося однієї
держави або якоїсь її території, в процесі глобалізації
починає зачіпати прямо або побічно всіх жителів
Землі. Основний результат глобалізації – поділ праці
на міжнародному рівні, повсюдна міграція людських
і виробничих ресурсів, міжнародна стандартизація
технічних і економічних процесів, а також взаємне
проникнення культур різних держав. Глобалізація
охоплює всі сфери суспільного життя, і в підсумку світ
стає більш залежним від окремих своїх частин. Однак
особливо яскраво процес глобалізації можна простежити
в економіці – формуються світові ринки, відбувається
інтеграція різних галузей світового господарства. Під
кінець минулого століття світова інтеграція досягла
особливого швидкого темпу. У явища глобалізації є
як позитивні, так і негативні наслідки. Причому різні
експерти, науковці, політики одні й ті ж наслідки
глобалізації зазвичай по–різному інтерпретують.
Так, очевидно, що в результаті глобалізації
формується єдина транснаціональна система госпо
дарства, і міждержавні кордони сьогодні стають з
кожним десятиліттям все менш і менш значущими.
Про це свідчить наростаючий темп міграції народів
різних країн по всій планеті. Це потенційно призведе до
формування так званого «соціомоноліта» – неподільного
за національними, політичними, релігійними та іншими
ознаками суспільства. Одні дослідники вважають
це доброю тенденцією, інші ратують за збереження
окремих культур і економік у кожній окремо взятій
країні. Разом з тим очевидно, що формування
неподільного цілісного суспільства – неминучий
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наслідок процесу глобалізації, який у наші дні набирає
все більш стрімких обертів [4, с. 15].
Один з принципів, на якому ґрунтується державна
політика у сфері вищої освіти – це сприйняття сталого
розвитку суспільства шляхом підготовки конкуренто
спроможного людського капіталу та створення умов для
освіти протягом життя (п1); відкритості формування
структури і обсягу освітньої та професійної підготовки
фахівців з вищою освітою (п9).
Формування та реалізація державної політики у
сфері вищої освіти забезпечуються шляхом:
1) гармонійної взаємодії національних систем освіти,
науки, бізнесу та держави з метою забезпечення стійкого
соціально–економічного розвитку держави;
2) збереження і розвитку системи вищої освіти та
підвищення якості вищої освіти;
3) створення та забезпечення рівних умов до вищої
освіти, у тому числі забезпечення осіб з особливими
освітніми потребами спеціальними навчально–реабілі
таційним супроводом та створення для вільного доступу
до інфраструктури вищого навчального закладу з ураху
ванням обмежень життєдіяльності, зумовлених станом
здоров’я;
4) визначення збалансованої структури та обсягу
підготовки фахівців з вищою освітою з урахуванням
потреб особи, інтересів держави, територіальних громад
і роботодавців [1, с. 7–8].
Освітня політика є політикою держави у галузі
освіти. У найширшому розумінні вона покликана
забезпечити розвиток та функціонування освіти в
інтересах людини і людяності не лише в окремій країні,
а й у європейському просторі загалом. Цивілізаційний
розвиток людства дає змогу виокремити її основні
характеристики: демократизм, гуманістичний характер,
системність, практичність, спрямованість у майбутнє
та ін.
Демократизм освітньої політики випливає з
фундаментального принципу, на якому базується
спосіб життя європейських народів, – демократизму в
розумінні свободи вибору кожною країною не тільки
тих чи інших положень і норм освітньої політики, а й їх
концептуалізації.
Глобальна освітня політика вказує лише на
основні принципи і напрями щодо реалізації тих чи
інших завдань. Вона не заперечує свободу їх вибору
й реалізації з урахуванням національних традицій,
особливостей історичного і культурного розвитку.
Свобода в такому разі є однаковим принципом для всіх.
Жодна з країн європейського простору, як і ті чи інші
об’єднання, не має права диктувати іншим пріоритети
вибору. Основа єдиної політики – власний вибір у
межах єдиної шкали цінностей, які європейські народи
домовились розглядати як розумні та самодостатні.
Освітній процес – це інтелектуальна, творча
діяльність у сфері вищої освіти, що провадиться у
вищому навчальному закладі. Під час освітнього про
цесу студентська молодь формує для себе певні освітні
компетентності, певний світогляд для впровадження
певних знань у свою професійну діяльність. Для цього
університетське середовище повинно стати для студента
містом повного збагаченням професійної інформації.
А зацікавити та привабити студента може тільки
неординарний освітній процес в університетах України.
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У психології концепції Л. Виготського розвиток
особистість розглядається, як процес і результат
взаємодії із соціально–культурним контекстом. Основна
функція освіти в сучасних умовах – неперервне
відтворення умов для саморозвитку особистості. Інші
виконують роль додаткових, або допоміжних, функцій.
В Україні призначення освіти полягає в тому, щоб
закласти у людині глибокі загальнокультурні основи,
розвинути її загальні здібності, здатність адаптуватися
до динамічних умов особистого, соціального і
професійного життя. Ця парадигма як пріоритетне
завдання освіти передбачає орієнтацію на інтереси
особистості, адекватні сучасним тенденціям суспільного
роз витку. Освіту можна вважати спрямованою на
інтереси особистості, якщо через неї можна розв’язувати
такі завдання [8, с. 29]:
– гармонізувати стосунки людини з природою через
засвоєння сучасної наукової картини світу;
– стимулювати
інтелектуальний
розвиток
і
збагачення мислення, творчість через засвоєння
сучасних методів і засобів наукового пізнання;
– керуючись тим, що людина живе в суспільстві,
домогтися її успішної соціалізації через занурення
в наяву культуру, зокрема й техногенну, у
комп’ютеризоване середовище;
– враховуючи, що сучасна людина живе в умовах
насиченого активного інформаційного середовища,
навчити її жити в його потоці, створити умови для
безперервної освіти;
– зважаючи на інтегративні тенденції розвитку й
техніки та потребу в новому рівні наукової грамотності,
створити умови для здобуття широкої базової освіти,
яка дасть змогу доволі швидко переходити до суміжних
галузей професійної діяльності.
Таким чином, найважливішою метою діяльності
освіти при цьому підході постає позитивно соціалі
зована особистість, громадянин, який має високу
кваліфікацію, професійну етику, спроможний успішно
діяти в умовах динамічно змінюваної ситуації, який
продовжує і розкриває кращі риси національної
інтелігенції [4].
Готуючи студентів до оволодіння професійної
майстерності, світоглядні пріоритети, повинні бути
у найкращому та професійно грамотному сенсі. До
студента ХХІ століття поставлено високі критерії
оволодіння професійними знання та впровадження їх
у буття. На жаль, студентська молодь України шукає
легкого втілення в життя своєї країни, як гарніше з
Європи взяти для себе, а знання не обов’язкова справа.
Тому в подальшому виникають проблеми руйнування
свідомості.
Вища освіта набуває все більшої уваги у світі як
інформаційна і технологічна база діяльності людей.
Переважна кількість соціально–економічних рішень
у житті потребують компонентів вищої освіти. Носії
вищої освіти все відчутніше впливають на суспільний
розвиток. Життя потребує знання, а воно потребує
сучасної освіти. Постіндустіальний етап розвитку
спільноти (інформаційне суспільство), що настає,
означає пріоритет вищої школи як знаряддя реалізації
соціально–економічних і політичних цілей.
Щоб не допустити деструкції і хаосу під час
проведення політичної модернізації, а також щоб
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здійснити свідому регуляцію модернізаційних процесів,
необхідно розробити дві частини модернізаційного
проекту:
1. Теоретичне забезпечення політичної модернізації.
Це розробка комплексу наукових проблем методоло
гічного та ідеологічного характеру, спрямованих на
реалізацію цілей, завдань, механізмів кардинальних
політичних змін у країні та їх взаємозв’язків із
внутрішньо–економічною модернізацією. Бажано в цей
комплекс включити міжнародний аспект модерніза
ційного проекту.
2. Практична програма раціоналізації системи полі
тичних інститутів і політичних механізмів влади, яка б
охопила низку проблем: а) політично–адміністративну
реформу системи влади; б) кадрову модернізацію, як
от: заміну еліт, стримування бюрократії, підготовку
кадрів нового типу; в) розробку нормативних актів
участі населення в здійсненні повноважної та
безпосередньої демократії тощо. Ця практична програма
має враховувати взаємозв’язок політичних перетворень
з економічним і культурним розвитком, включати
механізми зацікавленості бюрократії в модернізації.
Теоретичне забезпечення політичної і практичної
програми модернізації передбачає прийняття необхідних
законодавчих актів (правова модернізація) та ціннісно–
культурний супровід процесу оновлення суспільства,
що відповідав би ідеології суспільних реформ, доводив
потребу в них, інформаційно забезпечував політичну
модернізацію.
Постійною проблемою освіти є предметне забезпе
чення педагогічного процесу. І хоча це завдання
насамперед конкретних наук, які вирішують, що
повинно входити до їх основ, проте філософія освіти
тут також має сказати своє слово. Освіта в цілому – поле
комплексних досліджень, міждисциплінарного підходу
і системного аналізу, оскільки є системним об’єктом,
і системними є її основні проблемні ситуації. Для
філософської ж рефлексії як немає особливих «об’єктів»
усередині цієї системи, так немає і заборон – будь–які
відносини світу і людини можуть стати проблемою
філософського осмислення, але за певного погляду, з
певними світоглядними методологічними цілями. А
саме – зв’язку окремого із загальною картиною світу,
необхідною людині для орієнтації в ньому і побудови
адекватних систем практичної дії.
Вимога філософської рефлексії обумовлена власти
вим їй високим рівнем свободи вибору позицій та
їх інтерпретацій. Її множинна концептуальність є
відображенням багатогранності як об’єктивного світу,
так і способів його суб’єктивного освоєння. Тим самим
вона передбачає логіку і доказовість – це створює єдине
поле діалогу, взаєморозуміння і взаємозбагачення різних
філософських орієнтацій, що надзвичайно важливо
для філософії освіти, завдання якої полягає не лише в
тому, щоб проблематизувати ситуацію в стилі «вічного
запитування» і критичного мислення, а й у тому, щоб
виявити альтернативи, позначити можливі тенденції
дослідження проблемної ситуації і «спантеличити»
як окремого педагога, так і освітні заклади в пошуках
вирішення і вибору шляхів подальшого розвитку
освітньо–педагогічного процесу. І в цьому аспекті
філософія спроможна ставити свої діагнози і надавати
прогнози розвитку педагогічних систем і освіти в
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цілому. Ті самі функції філософія зберігає стосовно
освіти людини.
Університетське середовище формує соціальну від
повідальність у студентів. Середовище, де перебуває
студентська молодь, повинно відповідати вимогам щодо
існування класичного університетам.
У праці В. Бакіров наголошує: «перебіг історії
неодноразово змінював природу й сутність університету,
його роль в суспільстві, принципи організації, цивілі
заційному розвитку суспільства змушує знову вдив
лятися в таке явище, як університет та його роль у
розвитку суспільства і людини. По–новому осмислювати
його місію» [3, с. 103]. Аналізуючи трансформацію
університетської освіти, В. Бакіров виокремлює три
хвилі історії університетів. Перша хвиля ХІІІ–ХVІ сто
ліття, яка пов’язана з виникненням університетів як
професійних корпорацій, що продукують, зберігають і
передають знання та здійснюють підготовку наукових
кадрів, а також їхнім становленням, основною соціо
культурною місією яких було перетворення розумової
праці на світську професію. У цей період університети
не лише утвердилися як важливі суспільні інституції,
без яких унеможливлювався б майбутній науково–
технічний прогрес, а й перетворилися на осередки
знання й просвітництва, вільної думки та гуманістичних
цінностей.
Друга хвиля розвитку університетів наприкінці
ХVІІІ – на початку ХІХ століття нові університети,
і не тільки в Західній і Центральній Європі, але й у
Східній. Символом університетів другої хвилі стає
Гумбольдтівський університет, який було відкрито
в Берліні в 1810 році за концепцією Вільгельма
фон Гумбольдта, що передбачала дотримання трьох
визначальних принципів університетської освіти,
зокрема свободи викладання, нерозривної єдності
навчання і досліджень та університетської автономії.
Названі принципи зберігають свою актуальність і
дотепер. В. Бакіров зазначає: «Поширення університетів
на початку ХІХ століття стимулювалося глибокими
трансформаціями соціального устрою. Традиційне
суспільство відходило в історію, а його структури
змінювалися структурами суспільства індустріального,
яке базувалося на потужному машинному виробництві і
вимагало фахівців, здатних це виробництво забезпечити.
Індустріальна епоха вимагала не тільки конкретних
знань і відповідно підготовлених працівників. Вона
потребувала нової інтелектуальної атмосфери, культури
знань і технічного прогресу, престижу інтелектуальної
праці».
Третю хвилю трансформації університетів В. Бакіров
пов’язує в часі з початком ХХІ століття, а у просторі –
із сучасною цивілізацією, яка породжує й розвиває
глобальні економічні й культурні ринки та призводить
до занепаду національних держав. Для класичного
університету ці тенденції означають, що держава втрачає
до нього інтерес, помітно скорочує фінансування,
«відпускає» його у «самостійне інституційне плавання»
[3, с. 20, 112]. Університети повинні були відстоювати
свою необхідність для суспільства.
Отже, яка доля чекає на університети в ХХІ столітті?
На це питання відповісти важко, тому що вихід є, але
він не залежить тільки від університетів та викладачів
які там працюють. Гарна фінансова підтримка
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університетів державою, якісні освітні програми,
викладання дисциплін за новими формами. Студентська
молодь в Україні орієнтується на Європу, тому вона буде
обирати для навчання, університет, де якість надання
знань буде на високому рівні.
Метою практично кожного, хто йде в самостійне
життя, є спроба «осідлати трьох коней» – багатство,
владу і славу. Проте суспільство зацікавлене в іншому:
зберегти людське обличчя людини, а разом з тим
усі історично вистраждані людські характеристики
цивілізації. Як писав Артур Шопенгауер, «визначити
межі розумності наших бажань стосовно власності
важко, якщо взагалі можливо. Задоволення людини
в цьому обумовлюється не абсолютною, а відносною
величиною, а саме – співвідношення між потребами
та майновим станом… Багатство подібне солоній воді:
чим більше її п’єш, тим сильніша спрага. Те саме
стосується й слави». Збалансувати ці експектації, надати
їм «людського вигляду» мають культура й наука, освіта
й виховання. Саме тому головним принципом освітньої
політики ХХІ століття є формування сумірності
економічного, ринкового і гуманістичного в людині, її
розвиток як особистості, успіх, творчість і свобода якої
не є перешкодою досягненню цих сутностей для іншої
людини.
Ринок, зазначає В. Кремень, здійснив революційний
переворот у житті суспільства; він змінив увесь спосіб
життя людини – виробництва, господарювання, політику,
техніку, культуру, знання, ідеологію, освіту, моральність,
духовність, все, що завгодно, у тому числі природу, а
головне, покликав до життя – «економічну людину»,
першим і головним богом якої є гроші. Магія грошей
зачаровує людей, особливо молодь, яка не хоче й не
буде жити за тими матеріальними стандартами, які
залишилися від минулого. Гроші стали визначальним
показником успіху й самодостатності людини. Не
мудрість, не талант, не професіоналізм, а саме вони
визначають статус людини. Сьогодні гроші – не лише
заробітна плата, а й реальна можливість досягнення
своєї мети, реалізації мрій, вирішення проблем
[6, с. 353].
У системі ринкових відносин людина має навчитися
заробляти гроші. Освіта покликана сприяти цьому.
Саме заробляти – власною працею, розумом, умінням,
творчістю – а не крадіжками, підступністю, підлістю,
обманом чи бандитизмом. Названі шляхи не гідні
людини. Вони ведуть її в нікуди, точніше – виводять
за межі соціальності та культури. Готуючи людину
до життя в системі ринкових відносин, освіта має
навчити її двох речей: 1) заробляти гроші, вибудовувати
власний і суспільний світ достатку, комфорту і успіху
відповідно до чинного законодавства і суспільної
моралі; 2) розумно ставитися до грошей, уміти їх
використовувати для задоволення власних потреб і
потреб іншого.
«Не хлібом єдиним живе людина!» Гроші, добробут,
багатство, капітал, слава, влада – це лише один бік
життя людини в ринково–демократичних умовах;
другою – ще більш важливою і необхідною складовою –
залишається традиційна, споконвічна турбота людини
про виховання, підготовку до життя власної дитини,
літніх батьків, добробут і духовний стан життєдіяльності
родини, власне – про себе, свою культуру, духовність і
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мораль, з якими вона йшла по життю і з позицій яких і
складає життєвий звіт [2, с. 752–753].
Ринкове перетворення сучасного українського
суспільства створює нові вимоги до будь–якої галузі
життєдіяльності людини. Ринкова економіка, яка
розвивається в Україні, щоправда, не так, як хотілося
б, є іншим життям. Вона забезпечує колосальний викид
людської енергії – як руйнівної, так і творчої, але
також і творчої енергії для самого капіталу. Людська
енергія і капітал зійшлися разом, стимулюючи одне
одного. У цих умовах говорити у звичних поняттях про
якусь абстрактну людину, сповнену якоїсь особливої
духовності чи національної специфіки, вже не випадає.
Капітал, за яким стоїть всеосяжна мета – гроші, а за
ними багатство, вигода, бізнес, добробут, втягнув у себе
людину, захопив її, певною мірою пригнітив її, зняв усі
заборони, які заважають гонитві за грошима.
Отже, за владою і славою. На арену життя вийшла
в повному розумінні слова економічна людина. Така
духовно–культурна реальність сучасного буття, що
актуалізує проблему людиноцентризму в її сучасних
вимірах. Зокрема, фактом стала необхідність переос
мислити проблеми професійності, праці, свідомості,
цінності, а разом з ними – владу, право, культуру,
ідеологію тощо, які все ще розуміються і здійснюються
без урахування світоглядних смислів ринкової економіки
і енергій капіталу, помножених на людські бажання і
прагнення.
Для молодого покоління, яке сьогодні впевнено
входить в усі сфери суспільного життя, особливо
зрозуміла значущість грошей. Зваби цивілізованого
життя там, на Заході, і (разом з пільгами) тут, у
нас – все можна придбати за гроші. Для багатьох є
зрозумілим факт, що за верстатом, у полі, в школі, на
простій виконавській роботі грошей не заробиш, вони
«роблять», і для цього придатні різні, «добрі» і «погані»,
легальні і нелегальні засоби. Тому в Україні так важко
йде боротьба с корупцією.
Розвиток раціонально осмислених і організованих
освітніх і виховних систем має орієнтуватися на
моделі високої культури, яка перебуває в жорсткому
протистоянні з декультурацією і зразками масової
культури. Раціональний підхід повинен враховувати, що
освіта і життя здійснюються ніби в різних площинах,
часто несучи протилежні тенденції. Всі названі вище
моменти є проблемами, розв’язання яких належить до
компетенції філософії освіти. Трансформація сучасної
освіти, таким чином, передбачає визначення цільових,
змістовних і ціннісних контекстів освіти всіх рівнів.
Трансформація – це переломні етапи еволюційного
розвитку систем. Це своєрідні точки біфуркації, в
яких суперечність проблем досягає гостроти, яка
за всієї варіативності вимагає вирішення. Причому
спрямованого на основні системи і перехід її на більш
досконалий рівень, адекватний соціокультурним викли
кам часу. Філософія освіти дає можливість усвідомити
запити часу і правильно визначити шляхи і засоби
подальшого продуктивного розвитку. Зокрема, таким
запитом є синергетика в її залученні до освітнього
процесу.
Базою глобальної освітньої політики має стати
вимога, щоб людина і тільки людина в усіх її життєвих
експектаціях і характеристиках була суб’єктом і
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об’єктом освіти. Навчити і виховати людину бути
людиною – працювати, народжувати й виховувати
дітей, створювати культурні цінності й толерантно
спілкуватись з іншими, зберігати людське обличчя в
будь–якій ситуації, дотримуватись усталених норм
моралі та культури, формувати й нести в життя високу
духовність – у цьому вкорінений сенс освіти. Незалежно
від історичного часу, характеру епохи, соціально–
економічних чи політичних перипетій ця сутність
залишається незмінною. Вона – атрибут людського буття
у світі, тому має відтворюватися завжди [2, с. 750].
Висновки. Під впливом динамічної зміни ідей, типів
мислення і способів життєдіяльності кардинально змі
нюється місце і роль освіти в сучасному суспільстві.
Освіта все виразніше набуває ознак однієї з найбільш
розвинених і визначальних для життєдіяльності
соціуму сфер людської діяльності. Помітно підви
щилася соціальна роль і відповідальність освіти: від
її спрямованості й ефективності нині багато в чому
залежать перспективи розвитку людства. У наш час
освіта, особливо вища, постає ключовим чинником
світоглядного, інтелектуального, соціально–економіч
ного прогресу.
Основна причина прискіпливої уваги до освітньої
сфери полягає в тому, що найважливішою цінністю
і основним капіталом сучасного суспільства є
особистість, здатна до пошуку, засвоєння й генерування
нових знань, прийняття ефективних, інноваційних
рішень. Перспективи ж утвердження людини такого
типу в сучасному суспільстві цілком об’єктивно й
закономірно пов’язуються з освітою, з реалізацією її
сутнісного покликання і соціальної місії.
Стан суспільства, перспективи його подальшого
розвитку можна визначати й прогнозувати в розрізі
стану і шляхів соціалізації молодого покоління
стосовно всіх форм його життєдіяльності. При цьому
важливого значення набуває спадкоємність поколінь.
Вона зумовлена низкою об’єктивних соціокультурних
та історичних причин, пов’язаних як з особливостями
розвитку людської спільноти, так і місцем та роллю
самої молоді в суспільстві. Адже історія – це зміна
поколінь, кожне з яких відповідним чином не лише
успадковує досвід, поліаспектний капітал і продуктивні
сили попередніх поколінь, а й примножує, розвиває їх.
Отже, від того, як буде передаватися від одного
до іншого покоління матеріальна і духовна спадщина,
залежить стабільність і перспективізм суспільного
розвитку. Як специфічна соціально–демографічна група
суспільства, молодь характеризується не лише віковими
ознаками, а й місцем, яке вона посідає в соціальній
структурі суспільства, особливостями соціального
становлення й розвитку. Саме тому постає питання
про молодь як суб’єкта суспільних перетворень, як
активного учасника національного державотворення.
При цьому слід враховувати, що молодь ніколи не
була, не є і не може бути однорідною: вона різниться
за рівнем освіти, професійної підготовки, ціннісних
орієнтацій, соціальної активності, участі в політичних та
інших суспільних процесах.
Список використаних джерел
1. Закон України «Про вищу освіту» станом на 29 жовтня
2014 року. – Х.: Право, 2014. – 104 с.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

2. Андрущенко В. П. Світанок Європи: Проблема фор
мування нового учителя для об’єднаної Європи ХХІ століття /
Віктор Андрущенко. – К.: Знання України, 2011. – 1099 с.
3. Бакіров В. С. Ідентичність і соціокультурне призначення
університетів у «суспільстві знань» / В. С. Бакіров // педагогічна
і психологічна наука в Україні: зб. Наукових праць: в 5 т. – Т.5:
Вища освіта. – К.: Пед. думка, 2012. – С.106–121.
4. Власов В. І. Глобалізація і глобальна продовольча
проблема // Економіка АПК. – 2004. – №1. – С.15–22.
5. Делор Ж. Освіта – справжній скарб / Жак Делор: пер. с
франц. // Шлях освіти. – 1997. – №33. – С.2–6.
6. Кремень В. Вища освіта в соціокультурних змінах
сучасності / В. Кремень // Вища освіта України. – 2007. – №3. –
С.9–14.
7. Пролеєв С. В. Інноваційний потенціал суспільного
розвитку: українська ситуація та світовий контекст /
С. В. Пролеєв // Феномен інновацій: освіта. Суспільство.
Культура. – К.: Педагогічна думка, 2008. – С.49–74.
8. Уваркіна О. В. Освітній потенціал нації: монографія /
О. В. Уваркіна; Мін–во освіти і науки, молоді та спорту України,
Нац. пед. ун–т імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид–во НПУ імені
М. П. Драгоманова, 2011. – 383 с.

References
1. Zakon Ukrayini «Pro vishchu osvitu» stanom na 29 zhovtnya
2014 roku. – H.: Pravo, 2014. – 104 s.
2. Andrushchenko V. P. Svitanok Evropi: Problema formuvannya
novogo uchitelya dlya ob’ednanoyi Evropi ХХI stolittya / Viktor
Andrushchenko. – K.: Znannya Ukrayini, 2011. – 1099 s.
3. Bakirov V. S. Identichnist i sotsiokulturne priznachennya
universitetiv u «suspilstvi znan» / V. S. Bakirov // pedagogichna
i psihologichna nauka v Ukrayini: zb. Naukovih prats: v 5 t. – T.5:
Vishcha osvita. – K.: Ped. dumka, 2012. – S.106–121.
4. Vlasov V. I. Globalizatsiya i globalna prodovolcha
problema // Ekonomika APK. – 2004. – №1. – S.15–22.
5. Delor Zh. Osvita – spravzhniy skarb / Zhak Delor: per. s
frants. // Shlyah osviti. – 1997. – №33. – S.2–6.
6. Kremen V. Vishcha osvita v sotsiokulturnih zminah
suchasnosti / V. Kremen // Vishcha osvita Ukrayini. – 2007. – №3. –
S.9–14.
7. Proleev S. V. Innovatsiyniy potentsial suspilnogo rozvitku:
ukrayinska situatsiya ta svitoviy kontekst / S. V. Proleev // Fenomen
innovatsiy: osvita. Suspilstvo. Kultura. – K.: Pedagogichna dumka,
2008. – S.49–74.
8. Uvarkina O. V. Osvitniy potentsial natsiyi: monografiya /
O. V. Uvarkina; Min–vo osviti i nauki, molodi ta sportu Ukrayini,
Nats. ped. un–t imeni M. P. Dragomanova. – K.: Vid–vo NPU imeni
M. P. Dragomanova, 2011. – 383 s.
Nevmerzhitskaya N. M., PhD, researcher leadership and institutional
of higher education, Institute of Higher Education NAPS of Ukraine
(Ukraine, Kyiv), Nev.nataly@ukr.net
The role of university environment in forming of students’ social
responsibility on acquiring the necessary competencies
Within the article the educational process as a social institution was analyzed.
Clarified the functions, which the classic universities are carried out for the formation
of students’ social responsibility. The definition of education in the philosophical
and pedagogical discourse was considered. The influence of educational system as a
social institution to acquire the necessary competencies was analyzed. Systematized
the results of philosophical analysis, which identifies the challenges of the process
of socialization. Detected the place of education in the system of cultural values and
social orientations. Marked the impact of educational level on the human lifestyle.
The aim of the article is the philosophical conceptualization of social responsibility
of students on the acquisition of the necessary competencies in a university setting.
The stability of social development depends on both material and spiritual heritages
are transmitted from one generation to another. The youth, as a specific social and
demographic group of society, characterized not only by the age, but also the place
it occupies in the social structure of society, especially the social formation and
development. That is why the question of youth as a subject of social change, as an
active participant of the national state is becoming more important. Also it should
be take into account that the youth have never been and can not be homogeneous, it
differs according to education level, professional training, values, social activity and
participation in political and social processes.
Keywords: university, science, education, socialization, students, professional
level, society.
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Реалізація мети й основних завдань
інформатизації освіти
Інформатизація вищої освіти в Україні досить часто зіштовхується
з низкою проблем через те, що її мета й основні завдання не перебувають у
постійному полі зору освітян. Крім того, у вищій школі відсутній єдиний підхід
до обґрунтування і застосування інформаційно–комунікаційних технологій в
навчальному процесі. Вирішити ці й інші проблеми можна насамперед шляхом
формування комплексного підходу до вивчення різних складових освітнього
середовища, а також на підставі створення уніфікованої інформаційно–
аналітичної системи управління навчанням. Водночас треба мати на увазі,
що особливої ваги в освітньому середовищі сьогодні набуває адаптація
інформаційно–бібліотечного обслуговування до змін в економічному та
соціально–політичному житті суспільства. З огляду на це держава покликана
сприяти розвитку співробітництва інформаційно–бібліотечних закладів з
різними міжнародними організаціями та установами, Світовим банком,
зарубіжними благодійними фондами тощо.
Ключові слова: інформатизація, інформаційно–комунікаційні технології,
інформаційно–бібліотечне обслуговування.

Головною метою інформатизації освіти є спрощення
і розширення доступу громадян до отримання або
підвищення рівня раніше здобутої освіти, а також
збільшення повноти та оперативності задоволення їх
розмаїтих потреб щодо набуття знань і вмінь. З огляду
на це реалізація основної мети інформатизації вищої
освіти передбачає розв’язання таких завдань:
– модернізація змісту і технологій навчання, що від
повідають освітнім пріоритетам, максимально викорис
тати переваги ІКТ для підвищення якості вищої освіти;
– досягнення необхідної професійної кваліфікації
працівників освіти, що дозволяє реалізовувати іннова
ційні моделі освітнього процесу з використанням ІКТ;
– створення системи методичної підтримки навчан
ня в умовах інформатизації навчального процесу;
– підвищення кваліфікації, перепідготовки і підго
товки педагогічних, адміністративних та інженерно–
технічних кадрів, здатних ефективно використати в
навчальному процесі ІКТ;
– формування, постійне розширення освітнього
інформаційного простору та інформаційних ресурсів
вищої освіти, забезпечення взаємодії між учасниками
навчального процесу;
– розробка нормативної бази, створення системи
проектування й управління процесом інформатизації,
забезпечення якості, стандартизації й сертифікації
засобів ІКТ в системі вищої освіти;
– інформатизація процесу управління освітою [1].
Важливим елементом процесу інформатизації
освіти є інформатизація ВНЗ. У свою чергу, однією
з найсуттєвіших складових інформатизації ВНЗ є
інформатизація навчального процесу – створення,
впровадження та розвиток комп’ютерно–орієнтованого
освітнього середовища на основі інформаційних
систем, мереж, ресурсів та технологій, побудованих
на базі застосування сучасної обчислювальної і
телекомунікаційної техніки.
Пріоритетним спрямуванням інформатизації ВНЗ
є підготовка студентів до повноцінної плідної життє
діяльності в інформаційному суспільстві, підвищення
якості, доступності та ефективності вищої освіти.
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Практика інформатизації навчального процесу у ВНЗ
давно відома і активно використовується провідними
ВНЗ усіх розвинутих країн світу.
Основні сучасні світові тенденції активізації ауди
торної роботи студентів за рахунок використання ІКТ:
– розширення можливостей використання змішаного
навчання (blended learning) за рахунок всебічного(як
поза межами аудиторії, так і на аудиторних зайняттях)
використання соціальних мереж та веб–сервісів.
– активізація backchannel – інтерактивне спілкуван
ня під час аудиторних занять за допомогою смартфонів
та ноутбуків.
– використання мобільних засобів зв’язку.
– комплексне використання інтерактивних засобів
навчання.
– gamification: використання серйозних ігор, симу
ляцій та віртуальних світів.
– найновітнішими тенденціями, щодо процесів які
сьогодні тільки переходять з лабораторій університетів
та компаній у освітній простір, є:
– використання доповненої реальності;
– використання так званих просторових операцій
них середовищ («spatial operating enviroments»), що
дозволяють проводити колективну роботу поєднуючи
об’єкти реального та віртуальних світів (наявне жестове
управління) [2]. Для українських ВНЗ ці можливості є
дещо обмеженими, але водночас і досить значними.
Як констатують учені, серед різноманітних способів
застосування засобів мультимедіа в навчальному про
цесі, в українських ВНЗ найбільш розповсюдженими є:
– використання електронних лекторів, тренажерів,
підручників, енциклопедій;
– розробка ситуаційно–рольових та інтелектуальних
ігор з використанням штучного інтелекту;
– моделювання процесів і явищ;
– забезпечення дистанційної форми навчання;
– проведення інтерактивних освітніх телеконфе
ренцій;
– побудова систем контролю й перевірки знань і
умінь студентів (використання контролюючих програм–
тестів);
– створення і підтримка сайтів навчальних закладів;
– створення презентацій навчального матеріалу;
– здійснення проективної і дослідницької діяльності
студентів тощо [3].
Отже, метою інформатизації вищих навчальних
закладів насамперед є:
– підвищення якості навчально–виховного процесу,
ефективності роботи студентів, викладачів, науковців,
управлінських кадрів та кадрів забезпечення;
– гуманізація та демократизація навчально–вихов
ного процесу через відкритість, доступність навчальних
матеріалів, впровадження систем тестування та блочно–
рейтингових форм навчання, спрощення процесу спілку
вання студентів між собою та з викладачем у процесі
навчання;
– інтеграція вищих навчальних закладів у міжна
родний освітній простір через стандартизацію та уні
фікацію спеціальностей, навчальних курсів, форм і
методів навчання та контролю [4].
За останні роки в системі вищої освіти України
зроблено чимало кроків щодо інформатизації навчальної
діяльності у ВНЗ, які створили передумови для якісно
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нового етапу впровадження в освітнє середовище
інформаційно–комунікаційних технологій, зокрема:
– розроблено і затверджено Концепцію інформати
зації сфери освіти;
– переважна більшість ВНЗ оснащені сучасними
засобами ІКТ;
– у ВНЗ накопичено значний практичний досвід
створення і використання інформаційних технологій
навчального призначення різного рівня (автоматизованих
систем управління (АСУ), інформаційно–аналітичних
систем управління (ІАСУ) діяльністю ВНЗ, інформа
ційно–логістичних комплексів, тощо);
– зроблено перші кроки у напрямку формування
системи сертифікації електронних навчальних ресурсів;
– низкою ВНЗ розвивається електронна освіта;
– досліджуються перспективи використання хмар
но–орієнтованих засобів навчання та комунікації, тощо
[5].
За даними Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти, Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України, в системі вищої освіти у 2011/2012
навчальному році налічувалося 176 тисяч комп’ютерних
робочих місць, із них було підключено до мережі
Інтернет – 152 тисячі, що складало 86,6%. Кількість
комп’ютерних робочих місць в розрахунку на 100 сту
дентів денної форми навчання вищих навчальних
закладів в цілому по Україні становить 20, із них
підключено до Інтернет – 17. В розрізі галузевих
груп вищих навчальних закладів найбільша кількість
комп’ютерних робочих місць на 100 студентів денної
форми навчання – це технічна група (25), технологічні,
будівництва та транспорту (23), економічні, управління
і фінансів (23), аграрні (20), охорони здоров’я (19),
класичні університети (17). Найменша кількість –
це педагогічні, гуманітарні, фізичного виховання та
спорту (13), культури, мистецтва, живопису, скульптури
та дизайну (11). Щодо забезпечення комп’ютерними
робочими місцями на 100 студентів денної форми
навчання в розрізі областей то найбільш забезпеченими
є Луганська область – 31, Донецька, Сумська,
Хмельницька – 25, Тернопільська – 23, Запорізька – 22,
Харківська – 21 [1].
Інформаційні технології, розвинена інфраструктура
електронних комунікацій сьогодні відіграють також
вирішальну
роль
у
забезпеченні
регуляторної
політики та управління як на рівні системи освіти,
так і на рівні навчальних закладів, розповсюдженні
інформаційної взаємодії суб’єктів господарювання,
підготовки і розповсюдження інформації у процесі
інтелектуалізації і демократизації суспільства, розвитку
освіти, науки, охорони здоров’я, культури, бізнесу
тощо [1].
Ще у 1994 р. вчені констатували, що:
1. Розширюється галузь використання засобів
новітніх інформаційних технологій в освітньому
процесі: зростає кiлькiсть освiтнiх предметів, особливо
гуманітарних, у яких застосовуються засоби новітні
інформаційні технології; поширюється використання
засобів
новітніх
інформаційних
технологій
у
навчально–виховних закладах усіх рівнів; набувають
поширення засоби новітніх інформаційних технологій
у дистанційному навчанні учнів/студентів із вадами
розумового/фізичного розвитку; зростає роль засобів
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новітніх інформаційних технологій у професiйнiй
пiдготовцi
(комп’ютеризовані
тренажери,
гнучкі
автоматизованi виробництва, експертні системи пошуку
навчальної інформації; засоби мобільного навчання).
2. Здійснюється перехід вiд епізодичного до систе
матичного застосування засобів новітніх інформаційних
технологій у процесі вивчення освiтнiх предметів,
навчальних курсів.
3. Розроблюються принципово нові засоби навчання
(навчальні й iгровi середовища, iнтелектуальнi на
ставники, текстові редактори, експертні, гiпертекстовi
навчальні системи, iнтерактивнi аудiо– i вiдеозасоби
тощо), відбувається iнтелектуалiзацiя навчальних
систем.
4. Широко використовуються засоби новітніх
інформаційних технологій під час самостійної роботи
студентів, що сприяє наближенню навчальної дiяльностi
до дослідницької, конструкторської, подоланню розриву
мiж навчальною та професійною дiяльнiстю.
5. Формуються основи iнформацiйної культури у
процесі вивчення різних освiтнiх предметів.
6. Здійснюється переведення багатьох видів управ
лінської дiяльностi на сучасну iнформацiйну технологію
[6].
До таких видів управлінської діяльності можна
віднести електронну систему «Деканат», електронні
щоденники, систему MOODL.
Водночас процес інформатизації вищої освіти в
Україні виявив низку проблем, серед яких визначальною
є відсутність єдиного підходу щодо обґрунтування
і формування напрямів застосування ІКТ для удос
коналення системоутворюючих елементів освітньої
діяльності у ВНЗ [7], фрагментарність у впровадженні
та використанні засобів автоматизації управління
навчальним процесом. Вирішити ці проблеми можна
за рахунок формування комплексного системного
підходу до вивчення взаємодії усіх складових освітнього
середовища, а також проектування і створення на його
основі єдиної, модульної, уніфікованої інформаційно–
аналітичної системи управління навчанням.
В Україні також набирає сили процес адаптації
інформаційно–бібліотечного обслуговування до змін
у економічному та соціально–політичному житті. На
загальну думку спеціалістів, сьогодні бібліотека – це
інформаційна інтелектуально–виробнича система, яка
є базовою складовою суспільного розвитку України,
сукупністю взаємопов’язаних структур і процесів
соціально–економічного механізму накопичення, збері
гання, створення і розповсюдження бібліотечно–інфор
маційних продуктів і послуг для забезпечення інфор
маційно–інтелектуальних та споживчих потреб корис
тувачів. Бібліотеки в Україні перебувають у процесі
перебудови й становлення як суб’єкта господарювання
з набуттям нових економічних властивостей. Сучасна
бібліотека розглядається як складноструктурна, склад
нофункціональна, активно–динамічна соціальна система,
в якій накопичено, особливо за останнє десятиріччя,
значний трансформаційний потенціал. Для цього
створена необхідна правова база, в основі якої лежить
Закон України від 4 лютого 1998 р. «Про національну
програму інформатизації» [8, с. 2].
Пріоритетними напрямами державної політики щодо
розвитку інформаційно–бібліотечної справи є:
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– орієнтація інформаційно–бібліотечної справи на
світові інформаційні ресурси;
– генерування інформаційних продуктів на рівні
міжнародних стандартів;
– створення для всіх громадян рівних можливостей
одержання знань та інформації;
– постійна увага до розвитку інформаційно–бібліо
течної справи, матеріально–технічної бази, інформа
ційних ресурсів, кадрів, форм і методів організації
інформаційно–бібліотечного обслуговування;
– забезпечення наукових, освітніх, виробничих та
культурних потреб населення;
– підтримка економічних і соціальних гарантій
для професійної самореалізації бібліотечних і науково–
бібліотечних працівників, підвищення їх соціального
статусу;
– забезпечення комп’ютерної обізнаності;
– органічне поєднання інформаційно–бібліотечної
справи з освітою і наукою, розвиток інформаційно–
бібліотечних дисциплін, дистанційної освіти;
– запровадження інформаційно–бібліотечних інно
вацій, новітніх інформаційних технологій;
– створення індустрії сучасних засобів інформації та
зв’язку, повне забезпечення ними бібліотечних закладів
України;
– створення ринку інформаційних послуг та його
науково–методичне забезпечення;
– інтеграція вітчизняних бібліотек у світовий
інформаційний простір [9].
Як зауважує Я. Шрайберг, «автоматизація бібліо
течно–інформаційної діяльності – це прояв не лише
сучасного науково–технічного розвитку, а й соціального
прогресу: забезпечується не лише своєчасний і швидкий
доступ користувачів до інформації та першоджерел,
але загалом створюються умови для реалізації одного з
головних принципів відкритого суспільства – принципу
загальної доступності інформації та публікацій» [10].
В Україні функціонує 37466 бібліотек різних систем
і відомств та форм власності. Зокрема, станом на
1 січня 2011 року (відповідно до інформації, наданої
бібліотеками–методичними
центрами):
публічні
бібліотеки – 18172, у тому числі спеціалізовані для дітей
та юнацтва; освітянські бібліотеки всіх рівнів – 17532;
бібліотеки вищих навчальних закладів – 222; бібліотеки
системи Національної Академії наук України – 104;
бібліотеки системи Української академії аграрних наук –
257; медичні бібліотеки всіх типів – 900; бібліотеки
Українського товариства сліпих – 78.
Крім того, в Україні функціонують бібліотеки
системи Міністерства оборони України, Міністерства
внутрішніх справ, профспілкові, технічні бібліотеки та
інші відомчі та спеціалізовані бібліотеки, інформація
про кількість та стан яких не досліджена.
Міністерство
культури
координує
діяльність
публічних бібліотек, яким повинна приділятися
особлива увага держави, оскільки саме вони в першу
чергу вирішують завдання щодо надання вільного
доступу до інформації кожному громадянину за місцем
проживання.
Із загальної кількості публічних бібліотек: 4 – мають
статус національних (Національна парламентська
бібліотека України, Національна бібліотека України для
дітей, Історична бібліотека України, Одеська наукова
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бібліотека імені Горького); 2 – державні (Державна
бібліотека України для юнацтва, Харківська державна
наукова бібліотека ім. Короленка), 72 – мають статус
обласних (із них 25 обласних універсальних наукових
бібліотек, 22 – обласні бібліотеки для юнацтва, 25 –
обласні бібліотеки для дітей); інші – міські, районні та
сільські бібліотеки, в т.ч. у сільській місцевості – 14828.
173 публічні бібліотеки генерують електронні каталоги
та інші бази даних, понад 200 мають власні веб–сайти
[11].
Найбільш активно процес створення цифрових
(електронних) бібліотек відбувається саме в освітянській
галузі, наприклад, в межах реалізації Державної
програми «Інформаційні та комунікаційні технології
в освіті і науці» на 2006–2010 роки, затвердженої
Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.05 р.
№1153. У ній серед основних завдань було визначено:
«розширення мережі електронних бібліотек навчальних
закладів та наукових установ». У цій сфері створено
електронні бібліотеки законодавчих та нормативних
актів, бібліотеки наукової та академічної інформації,
бібліотеки для учнів і студентів, ведеться робота над
новими проектами. Значна кількість університетів
та академій розгорнули проекти створення власних
цифрових бібліотек [12].
Згідно
з
типологією
бібліотек
за
рівнем
інформатизації – аналогова, автоматизована і електронна
[13], зараз можливо чітко виділити три шляхи розвитку
книгозбірень ВНЗ: технократичний, гуманітарний та
технократично–гуманітарний.
Перший
передбачає
бачення бібліотек як об’єктів технічної дії і при
таманний електронним бібліотекам, другий – бере в
розрахунок орієнтацію на вплив можливих наслідків дій
людини на її розвиток і належить класичним аналоговим
бібліотекам. Третій суміщує два попередніх і за
рівнем інформатизації належить до автоматизованих
аналогових бібліотек [14].
Таким чином, сьогодні бібліотеки, маючи змогу
розкрити все багатство власних фондів, пропонують
нові послуги, у них з’являється можливість максимально
повно задовольняти запити користувачів:
– забезпечується доступ користувачів до елект
ронних баз даних безпосередньо в бібліотеці;
– надається доступ до інформації на новітніх носіях
інформації (відкриття інтернет–класів, відеоабонементів,
фондів CD–ROM);
– стають доступними повнотекстові бази даних на
електронних носіях, створених бібліотекою або прид
баних нею;
– відвідувачі мають змогу користуватися можли
востями Інтернету, електронної пошти завдяки відкрит
тю відповідних інформаційно–ресурсних центрів у
бібліотеках;
– забезпечується надання правової інформації з
різних сфер життєдіяльності громадян у безкоштовній
юридичній приймальні;
– організовується ефективна робота з дистантного
обслуговування різних категорій користувачів;
– формується
штат
сучасних
інформаційних
працівників, які, досконало володіючи електронними
інформаційними технологіями, забезпечують відповідно
до нинішніх вимог організацію інформаційних ресурсів,
підготовку їх до ефективного використання та якісну
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доставку користувачам. Виконання перерахованих
вище завдань забезпечує новий рівень бібліотечно–
інформаційного обслуговування, створює умови для
якісного та швидкого публічного доступу до необхідних
суспільству інформаційних ресурсів [15].
Держава сприяє розвитку співробітництва інформа
ційно–бібліотечних закладів на дво– і багатосторонній
основі з міжнародними організаціями та установами
(спеціалізованими організаціями ООН – ЮНЕСКО,
ЮНІСЕФ, ФАО та ін., Європейським Союзом, Радою
Європи), Світовим банком, зарубіжними благодійними
фондами, іншими міжнародними організаціями [9]. Але
цей процес все ще залишається проблемним моментом
інформатизації освіти.
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The implementation of the objectives and main tasks
of education informatization
Higher education informatization in Ukraine often enough faces a number of
challenges due to the fact that its purpose and main objectives are not in a constant
field of view of teachers. In addition, in high school there is no single approach to
the rationale and application of information and communication technologies in the
educational process. To solve these and other problems can be primarily through the
formation of an integrated approach to the study of the various components of the
educational environment, as well as through the establishment of a unified informationanalytical learning management system. At the same time we must bear in mind that
the emphasis in the educational environment of today becomes the adaptation of
information and library services to changes in the economic and socio–political life of
society. Given this state is called upon to promote cooperation information and library
facilities with various international organizations and institutions, the World Bank,
foreign charities and the like.
Keywords: informatization, information and communication technologies,
information and library services.
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Класичний університет:
проблема ідентичності та інституційного
розвитку в контексті євроінтеграції
та глобалізації
Обґрунтовано доцільність збереження ідентичності класичних
університетів як джерела духовності й засобу щеплення від надмірного
технократизму та цинічного прагматизму, які складають світоглядну
основу експансіонізму сучасної цивілізації, що спричинив глобальну екологічну
та соціально–економічну кризу. Доведено, що втрата ідентичності
класичних університетів приведе вищу школу до її знеособлення й розчинення
в комерціалізовано–підприємницькому освітньому просторі, а це своєю
чергою зробить останній аморфним, стихійним, невизначеним, схильним
до вульгарного спрощення й примітивізації. Звернуто увагу на необхідність
надання пріоритету інноваціям в розвитку соціального, яке визначається
суспільними відносинами. При цьому пояснено, що такий пріоритет має
убезпечити людство від неадекватності в поводженні з надбаннями науково–
технічного прогресу, які можуть призвести до його самознищення. Зроблено
застереження щодо загроз, які несе в собі комерціалізація закладів вищої
освіти в країнах, де панує дикий капіталізм олігархічно–кланового штибу.
Пояснено, чому в таких країнах, до яких відноситься й Україна, через
відсутність цивілізованого конкурентного середовища й стабільних правил
гри в бізнесі немає підстав сподіватись на значні інвестиції в науку, зокрема
на фінансування її фундаментальних досліджень з боку приватного капіталу,
тим паче зарубіжного. Тому те, що скорочення державного фінансування
вітчизняної академічної та університетської науки змушує її заради свого
виживання комерціалізуватись у гонитві за «короткими» грошима, прирікає
Україну на довічне аутсайдерство у світовій цивілізації.
Ключові слова: духовність, глобалізація, євроінтеграція, ідентичність,
інституційний розвиток, класичний університет, комерціалізація, криза,
світогляд, технократизм, цинічний прагматизм.

Наприкінці другого й на початку третього тися
чоліття актуалізувалась проблема подолання кризи
вищої школи в образі класичних університетів.
Ознаками такої кризи є, по–перше, поява потужних
новітніх науково–освітніх структур підприємницько–
комерціалізованого спрямування, що позиціонують себе
як альтернативу класичним університетам, а по–друге –
девальвація самої назви «університет» через масове
привласнення її звичайними закладами вищої освіти,
потенціал яких значно нижчий від тієї інституції, яку
здавна прийнято вважати Університетом. Якщо перше
має прояв у країнах, які є лідерами глобалізації, то друге
набуло широкого розповсюдження в пострадянському
просторі, зокрема, в Україні.
В. Бакіров це явище назвав примітивною і
безглуздою «університезацією» [3, с. 106–107].
Дивлячись на гіпертрофоване розростання освітніх
послуг у сфері вітчизняної вищої освіти, де пріоритетом
стало отримання у будь–які способи диплому, а не
здобуття конкурентоспроможної компетентності, та
на масову появу вивісок зі словом «університет» на
установах освіти різного штибу, то не знаходиться
підстав для заперечення жорсткої, але влучної
й адекватної оцінки В. Бакірова. Досвідчений і
авторитетний ректор одного з провідних і найстаріших
вітчизняних класичних університетів має моральне
право на таку оцінку.
Адекватне розуміння цієї кризи важливе в контексті
новітньої реформи вітчизняної вищої освіти та її
інтеграції в Європейський простір вищої освіти й науки
в умовах глобалізації світової спільноти.
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Проблема кризи класичних університетів різнобічно
висвітлюється в публікаціях як зарубіжних [7; 10], так і
вітчизняних дослідників [1; 3; 4; 5; 6; 9; 11]. Одні автори
цих публікацій песимістично бачать майбутнє класичних
університетів, пророкуючи їх руйнацію [7; 10; 11], а
інші розглядають цю кризу як чергову трансформацію
класичних університетів і обґрунтовують доцільність
подальшого їхнього існування та інституційного роз
витку [1; 3; 4; 6].
Зокрема, В. Бакіров зазначену кризу аналізує в
контексті третьої хвилі трансформації університетів
[3]. Першу хвилю він пов’язує з періодом ХІІІ–ХVІ ст.,
коли виникали університети як професійні корпорації,
що продукують, зберігають і передають знання та
здійснюють підготовку наукових кадрів, основною
соціокультурною місією яких було перетворення
розумової праці на світську професію. У цей період
університети не лише утвердилися як важливі суспільні
інституції, без яких унеможливлювався б майбутній
науково–технічній прогрес, а й перетворилися на
осередки знання й просвітництва, вільної думки та
гуманістичних цінностей. Друга хвиля припадає
на ХVІІІ та початок ХІХ ст., символом якої став
Гумбольдтівський університет, модель якого перед
бачала дотримання трьох визначальних принципів
університетської освіти, зокрема свободи викладання,
нерозривної єдності навчання і досліджень та
університетської автономії. Слід зазначити, що названі
принципи зберігають свою актуальність і дотепер.
За оцінкою В. Бакірова, «із середини ХІХ ст.
і до кінця ХХ ст. тривав «золотий вік» класичних
університетів, які протягом цього часу вивели людство на
небачені рубежі творчого розвитку, створили потужний
технічний базис індустріальної цивілізації, вибудували
систему гуманістичних цінностей. Здавалося, ніщо
не може затьмарити гармонію відносин суспільства
й університетів. Тим неочікуваніше пролунали заяви
про наближення смерті останніх» [3, с. 110–111].
Розмірковуючи над подальшою долею університетів,
він застерігає від надмірної комерціалізації їх, що
може призвести до втрати автентичної університетської
ідентичності, коли під диктатом комерційного мене
джменту витісниться університетський дух свободи й
вільнодумства й основним критерієм роботи вчених
буде не пошук істини, а пошук грошей. Тому В. Бакіров
стверджує, що, попри всі комерційні та бізнесові
трансформації діяльності сучасної вищої школи, кла
сичний університет не повинен відмовлятися і втрачати
свою традиційну ідентичність.
Це твердження він аргументує двома фундамен
тальними соціокультурними потребами суспільного
розвитку. Перша така потреба полягає в креативності
як провідній якості професіоналів постіндустріальних
суспільств. На його думку, «жодні інші соціальні
інститути не здатні стати центрами концентрації,
виховання, розвитку і поширення креативності, крім
класичних університетів, які перебудовують відповідно
форми і зміст своєї традиційної діяльності» [3, с. 116–
117]. Основний смисл такої перебудови полягає в
тому, щоб креативність із засобу та умови наукової
роботи стала метою і керівним принципом тих, хто
долучається до науково–дослідної діяльності. «Друга
фундаментальна соціокультурна потреба сучасного
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суспільства – формування нової ідентичності. Це
ідентичність громадян не замкнутих та ізольованих
національних держав, а широка транскордонна полі
культурна ідентичність людей Європи, людей світу,
людей людства, яке глобалізується. Хочемо ми цього
чи ні, але найближчим часом потрібно також вчитися
жити і в інших культурних просторах, переходити з
одних просторів в інші, не відчуваючи культурного
шоку, не впадаючи в шовінізм, ксенофобію, національну
обмеженість» [3, с. 117].
Не менш переконливим аргументом на підтримку
збереження ідентичності класичних університетів
є таке твердження В. Бакірова: «Отже, яка доля
чекає на університети у ХХІ столітті? Частина з них
піде підприємницькою дорогою. Але вони будуть
університетами лише за назвою. Їхні стіни залишить
університетська аура, що впливає на студентів не менше,
ніж організований навчальний процес. Ті, хто бував
у автентичних університетах, відчували її дію. Саме
вона огортає університетських вихованців і тим самим
виховує інтелігентність суспільства. Храм, перетворений
на комерційне підприємство, перестає бути храмом
віри. Університет, що перетворився на підприємницьку
структуру, перестає бути храмом науки, освіти і
просвітництва. Суспільство, що позбулося справжніх
університетів, перестає бути інтелігентним суспільством.
З нього вивітрюються висока духовність, високий
інтелект, висока етична відповідальність. У ньому будуть
якісь товари і послуги, багато порожніх і примітивних
розваг, дуже велика кількість людей, для яких честь
і гідність, піднесення прагнення до істини і краси не
більше ніж предмет щирого нерозуміння» [3, с. 117].
Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності
збереження ідентичності класичних університетів як
джерела духовності й засобу щеплення від надмірного
технократизму та цинічного прагматизму, а також
забезпечення фундаментальності й системності у
наукових дослідженнях і підготовці фахівців з вищою
освітою.
Слідуючи логіці В. Бакірова, конкретизуємо
додаткові вагомі аргументи, які підтверджують
відсутність альтернатив вищій школі як соціальному
інституту в разі втрати нею ідентичності класичних
університетів та розчинення в комерціалізовано–
підприємницькому освітньому просторі. З огляду на
світоглядну спрямованість цинічного прагматизму
та нестримного технократичного експансіонізму, яка
домінує в бізнесі й підприємництві, можна з великою
вірогідністю прогнозувати, що з втратою вищої школою
своєї ідентичності зникнуть конструктивні основи, на
які спирається високий професіоналізм і стає можливою
відповідного рівня креативність як провідна якість
фахівців інформаційних суспільств. Це, передусім,
фундаментальність і системність підготовки фахівців з
вищою освітою.
На необхідності опертя університетської освіти на
фундаментальну науку наполягає В. Андрущенко. З
цього приводу він зазначає, що «Першою і головною
характеристикою європейської університетської освіти
є її функціонування на засадах глибокої науки, що
розвивається в університетах. Університет і наука –
нероздільні. Без науки про університетську освіту не
може бути й мови. Провідні університети мають у
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своїй структурі науково–дослідні інститути, центри,
лабораторії, інші наукові підрозділи, де працюють
від декількох сотень до декількох тисяч наукових
співробітників не нижче доктора наук, професора чи
кандидата наук, доцента. При цьому тематика, над
розробленням якої працюють університетські вчені, як
правило, є фундаментальною і вже потім – прикладною.
Варто звернути увагу на те, що саме у ХХ ст.
найбільшу кількість наукових відкриттів зроблено в
університетських наукових центрах. В університетах
працює найбільша кількість вчених – лауреатів
Нобелівської премії. За науковими досягненнями
університети не тільки успішно конкурують з націо
нальними науковими агентствами, академіями наук,
науково–дослідними центрами, а й значною мірою пере
вершують їх» [2, с. 6].
Нижче додатково обґрунтуємо, чому фундаменталь
ність і системність підготовки фахівців є невід’ємною
ознакою ідентичності вищої школи, завдяки яким
створюється підґрунтя та опора професіоналізму
й креативності, які на широкий загал фахівців не
можуть бути належним чином сформовані за межами
вищої школи шляхом залучення особи до інноваційної
діяльності. У відповіді на поставлене запитання
спираємося на смисл дефініції поняття «інновація». За
визначенням В. Кременя, «У методологічному плані
інновація – це ідея (ідеї), пропозиції, наукові розробки,
які можуть і стають основою створення нових стратегій
розвитку, нових видів продукції, значно поліпшують
споживчі характеристики (економічні, культурні, освітні,
технічні тощо) існуючих явищ і процесів, товарів,
створення нових об’єктів матеріального та ідеального
буття. Все, що може удосконалити якість життя і
процес розвитку людства, є інновацією» [12, с. 20].
Тож квінтесенцією цього визначення є те, що
інновація – це певне нове впровадження, що спрямоване
на поліпшення якості життя й удосконалення процесу
розвитку людства. Принципово важливо усвідомлювати,
що інновації та інноваційна діяльність мають місце
в царині як технічного, тобто того, що пов’язано з
науково–технічним прогресом та його результатами,
так і суто соціального, що визначається суспільними
відносинами. Це надзвичайно важливий акцент,
оскільки між розвитком технічного й соціального
існує протиріччя, яке в умовах техногенної цивілізації
трансформувалось у фундаментальну проблему людства.
Справа в тому, що здобутки науково–технічного
прогресу постійно вдосконалюються, накопичуються й
нікуди не зникають, а їхнє поширення не знає кордонів
як у фізичному, так і в соціальному просторі та часі. У
розвитку ж соціального такої тотальної закономірності,
на жаль, не спостерігається. Загальний соціальний
прогрес, який, абстрагуючись від несправедливого
розподілу земних ресурсів, можна пов’язати з країнами
так званого «золотого мільярду» населення людства,
постійно супроводжується злетами й падіннями, тобто
соціальною еволюцією та зворотнім їй процесом. Злети
й падіння мають місце як в межах життя конкретної
людини, так і в масштабах існування країн чи навіть
цивілізацій, історія яких рясніє такими прикладами. Не
зазиратимемо в історію, звернімося до сьогодення, яке
унаочнює онтологічну фундаментальність протиріччя в
розвитку технічного й соціального.
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Нині Росія, під юрисдикцією якої знаходиться
найбільша серед усіх країн світу територія, проявом
своїх середньовічного штибу неоколоніальних амбіцій
віроломно зруйнувала мирний світовий порядок,
який копіткими зусиллями всієї земної спільноти
розбудовувався протягом останніх сімдесяти років. У
технічному відношенні Росія володіє найсучаснішими
надбаннями науково–технічного прогресу, в тому числі
зброєю масового знищення, а в соціальному вимірі
вона зараз поводить себе як варварська загарбницька
держава темного середньовіччя. Така неадекватність
соціального стану суспільства рівню його технічного
оснащення в Росії створила реальну загрозу не лише
Україні, а й усьому світові. Тому, щоб убезпечити
людство від неадекватності в поводженні з надбаннями
науково–технічного прогресу, які можуть призвести
до його самознищення, необхідно надавати пріоритет
відповідним інноваціям у розвитку соціального. З огляду
на розвиток сучасної цивілізації крізь призму зазначеного
протиріччя стає очевидним, що легше забезпечити
розвиток й удосконалення технічного, ніж соціального.
Це підтверджує те, що технічне, яким би воно не було
складним, все ж простіше за соціальне.
Виходячи зі смислу поняття «інновація», ми маємо
підстави стверджувати, що інноваційна діяльність може
мати місце в роботі як слюсаря, так і тим паче головного
конструктора, наприклад, у літакобудуванні. Цілком
очевидною є й різниця між тим, на які фундаментальні
й системні знання має спиратись професіоналізм і
креативність слюсаря та конструктора, щоб кожен
з них міг бути здатним до інноваційної діяльності.
Часи «кулібіних» як самоучок канули в лету. Нині
ще можна зустріти слюсаря–сантехника, який не
проходив спеціальної професійної підготовки, а з
підсобників виріс у майстра «золоті руки», який
здатний до інновацій. Але важко розраховувати на такий
феномен серед слюсарів, які задіяні в літакобудуванні
чи в інших сучасних виробництвах. Про можливість
підготовки конструктора в галузях новітніх технологій
без належних відповідній професії фундаментальних
і системних знань годі й думати, а не те, що говорити.
Формувати відповідні фундаментальні й системні
знання фахівцеві з вищою освітою як опертя для його
майбутнього успішного професійного розвитку та
здатності до інновацій – це виключна прерогатива вищої
школи.
Коли хтось стверджує, що в цьому сенсі можна
обійтись без вищої школи, тоді постає питання щодо
альтернативи. Адже без фундаментальних і системних
знань у межах освітньої програми відповідної професії
фахівець, який би відповідав рівню досягнутого
науково–технічного прогресу, не може відбутись за
визначанням. Якщо не вища школа, тоді хто це має
робити? Робимо припущення, що з цією місією мають
упоратися підприємницькі університети або навчально–
інноваційні центри безпосередньо на виробництвах чи
в бізнесових корпораціях та інших підприємницьких
структурах, оскільки саме вони, в силу кращих
можливостей мобілізації фінансів, розглядаються як
альтернатива класичним університетам. Якщо вони
впораються з цією місією, це означатиме, що відбулася
зміна вивіски і в цій частині своєї класичної діяльності
вища школа не зникла, а продовжила своє існування
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в інших установах та структурах. Та чи впораються
з такою місією названі та інші установи й структури,
які претендують стати альтернативою класичним
університетам? Для позитивної відповіді автор не
бачить підстав. Принаймні, достатньо переконливих
та оптимістичних. А для песимізму щодо можливості
такої альтернативи підстави є, й вони очевидні, що не
потребує доказів.
Наріжною підставою в цьому застереженні є те, що
в таких альтернативних інституціях університетський
дух не зможе встояти проти цинічно–прагматичного
комерційно–підприємницького духу, яким просякнутий
дикий (не приборканий цивілізованими нормами
та мораллю) капіталізм або від якого цивілізований
капіталізм дичавіє, тобто в соціальному вимірі
повертається до витоків свого еволюційного розвитку.
Адже не можна спростувати те, що дикий капіталізм
олігархічно–кланового штибу, до того ж з великим рівнем
криміналізації, править бал як в Україні, так і в більшості
країн пострадянського простору. Диким капіталізмом
різних походжень і проявів охоплено більшість країн
третього світу. У країнах, де захоплені держави, влада
використовується як власність того, хто нею володіє.
Після жахів, які пережила сучасна цивілізація
в ХХ столітті від дикого свавілля комуністичних
та нацистсько–фашистських тоталітарних режимів,
нині використання влади–власності в захоплених
державах здійснюється під прикриттям демократій
самих різноманітних модифікацій, які відіграють роль
своєрідних цивілізаційних нецивілізованих камуфля
жів. А в країнах зі сталими демократіями й правовими
державами, що очолюють глобалізацію, яка супро
воджується загостренням конкуренції в оволодінні
земними ресурсами та в гонитві за прибутками й
посиленням ролі в цьому процесі транснаціональних
корпорацій, спостерігається здичавіння цивілізованого
капіталізму. У цілому ж із зазначеного актуалізується
проблема примату розвитку соціального над розвитком
технічного. Адже дика й здичавіла конкуренція в
бізнесі, підприємництві, гонитві за прибутками, боротьбі
за ресурси й узагалі за місце під сонцем одержима
експансіонізмом, який сповідує цинічний прагматизм
і брутально нехтує будь–якими цивілізованими
нормами права й моралі. А в умовах ноосфери для
людства надзвичайно ризиковано допускати, щоб
надбання науково–технічного прогресу потрапляли в
підпорядкування та управління суб’єктів зі свідомістю
ненажерливої печерної істоти.
Є значні ризики втрати фундаментальності не
лише в освіті, а й у науці в разі повної комерціалізації
науково–дослідницької роботи з метою її самоокупності.
Це пояснюється тим, що фундаментальні дослідження
розтягнуті в часі й потребують потужних інтелек
туальних зусиль та значних фінансових і матеріальних
ресурсів, окупність яких, як правило, відбувається
не безпосередньо, а опосередковано й не одразу, а у
віддаленій перспективі. Бувають такі наукові відкриття
та фундаментальні розробки, практичне втілення яких
здійснюється за межами життя їхніх авторів. Звідси
випливає, що фундаментальні дослідження потребують
«довгих» грошей, а от комерційні структури, підприєм
ництво зорієнтовані на використання «коротких» грошей
у своїх бізнес–проектах.
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Фундаментальними дослідженнями в науці прокла
дається дорога в майбутнє, ними забезпечується
науково–технічний прогрес, на них тримаються і з них
виникають практичні наукові розробки, впровадження
яких дає змогу не лише забезпечити самоокупність
інноваційної діяльності, а й отримувати прибутки.
Нехтування ж дослідженнями фундаментальних проблем
унеможливлює розвиток науки, гальмує науково–
технічний прогрес, а інноваційну діяльність прирікає
на вдосконалення «винайдених велосипедів». Зазначені
наслідки такого нехтування простежуються не лише в
масштабах цивілізацій чи країн, а й у межах окремих
наукових установ і структур, а також на індивідуальному
рівні науковців. Адже гонитва за «короткими» грошима
в науці за відсутності чи недостатності належного
фінансування фундаментальних проблем спонукає й
мотивує до поверховості в наукових дослідженнях.
Країни, які не опікуються фундаментальними дослі
дженнями, відстають у науці й освіті. Той, хто відстає
в науці й освіті, пасе задніх в економіці й бізнесі.
Нинішній етап розвитку цивілізації ознаменований
її переходом в епоху постіндустріальних суспільств,
які називають «інформаційними» і пов’язують з ними
майбутнє. Дехто вважає, що майбутнє за «суспільством
знань». Є й інші варіанти назв суспільства майбутнього.
Яка з цих назв буде найбільш відповідною, покаже
й підтвердить майбутнє. Важливо не фетишизувати
інформацію й знання, забуваючи при цьому про
людський фактор. Адже знаннями можна творити як
добро, так і зло. На творення чого вони спрямовуються
залежить не від знань, а від того, хто їх використовує,
отже від людини. Нині очевидним є те, що епоха
індустріальних суспільств, яка після промислової
революції прийшла на зміну довготривалого періоду
існування традиційних аграрних суспільств, для
найбільш розвинених, відповідно й успішних країн світу
залишилась у минулому.
Ті країни, в яких домінують ознаки індустріального
суспільства, ще залишаються(у вимірах соціального
часу й соціального простору) в минулому й будуть
у ньому доти, доки не вийдуть на рівень науково–
технічного й суспільно–економічного розвитку лідерів
світової спільноти. Для таких відстаючих країн, до яких
відноситься й Україна, актуальним є цивілізаційний
виклик, що полягає в здатності якнайшвидшого переходу
в нову цивілізовану якість. На шляху цивілізаційного
розвитку, який у ХХ столітті набув завдяки науково–
технічному прогресові значного прискорення, можна
відстати назавжди, можна упосліджено весь час
наздоганяти, але, як підтвердили Японія, Південна
Корея та Сінгапур, можна рухатись і на випередження.
Завдяки такому рухові на випередження ці країни
за надзвичайно короткий відрізок історичного часу
досягли феноменальних результатів у своєму розвиткові,
які в світі стали іменувати дивом. Як підтверджує
досвід країн, що сотворили таке диво, локомотивом у
їхньому русі на випередження послугували масштабні
інвестиції в освіту та науку, що супроводжувались
доцільними радикальними інноваціями в їхньому
суспільно–економічному розвиткові. Держави цих
країн потурбувались не лише про необхідне збільшення
бюджетних інвестицій, а й про залучення приватного
капіталу в розвиток вітчизняної освіти й науки.
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Останнього, як відомо, можливо досягти за умов
стабільних, гарантовано прогнозованих у віддаленому
майбутньому правил, які встановлює держава для
інвесторів.
У країнах же, де державна влада використовується
як власність у приватних цілях, постійно змінюються
правила гри в бізнесі та підприємництві, оскільки вони
лаштуються під інтереси тих, хто володіє цією владою.
Таке володіння може бути як безпосереднім, так і
опосередкованим – через вплив на суб’єктів влади. На
жаль, як це не прикро усвідомлювати, Україна за всіма
ознаками того, що коїться на її теренах останні два
десятиліття, відноситься до країн з непередбачуваними
«правилами гри» й не прогнозованим майбутнім
[8, с. 238–239]. Тому українська держава не має
підстав сподіватись на значні інвестиції у вітчизняну
науку, зокрема на фінансування її фундаментальних
досліджень з боку приватного капіталу, тим паче
зарубіжного. Принаймні доти, доки нею не буде
забезпечена необхідна для цього стабільність і
прогнозованість. А про масштаби фінансування науки
приватним капіталом у топових університетах, особливо
тих, які переросли модель класичного дослідницького
університету й розглядаються як підприємницькі,
нам залишається тільки мріяти. Кинути ж державі
напризволяще академічну та університетську науку, яка
змушена комерціалізуватись заради свого виживання,
означає приректи Україну на довічного аутсайдера
у світовій цивілізації. Негативні наслідки стагнації
вітчизняної науки від такої неуваги з боку держави, а
також примітивізації вищої освіти в результаті її відриву
від науки та вульгарної комерціалізації освітніх послуг
вищої школи вона вже має.
У посиленні фундаментальності змісту підготовки
фахівців заклад вищої освіти в сучасних динамічних
умовах модернізації українського суспільства має бути
зорієнтованим на таке навчання студента, яке дало б
йому змогу сформувати у своїй особистості, передусім,
фундаментальні основи системно структурованих
знань за певним фахом і набути здатності самостійного
пошуку новітніх конкретних актуальних знань, макси
мально адаптованих до вимог своєї професійної
діяльності.
Фундаментальність навчального процесу у закладі
вищої освіти слід розглядати як вічний пріоритет. По–
перше, з метою формування базису чи своєрідного
опертя в особистості майбутнього фахівця для ефек
тивного опанування ним конкретними прикладними
знаннями, що постійно оновлюються. По–друге, як
засадну умову, що виправдовує особливий та безаль
тернативний статус ЗВО в контексті сучасного та
майбутнього цивілізаційного освітнього простору.
Відмова чи втрата цього пріоритету неминуче приведе
вищу школу до її знеособлення й розчинення в
освітньому просторі, що зробить останній аморфним,
стихійним, невизначеним, схильним до вульгарного
спрощення й примітивізації.
Адже вже нині у світі є професії, де цикл оновлення
знань коротший за період навчання студента у вищій
школі. А це лише «перші ластівки» ноосферного життя
людства, в яке воно так шалено поспішало протягом
останніх століть, поставивши собі на службу знання
та їхню силу в підкоренні природи до власних потреб.
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Людство, влаштувавши технократичний забіг, який зі
старту, що був зроблений на зорі Нового часу та набув
розбігу в епоху Просвітництва, виглядав як дистанція
марафону, не сподівалось і тим паче не прогнозувало,
що в наш вік він вимагатиме від людини спринтерської
швидкості. І метафорично сприйматиметься спуртом
до фінішу, за яким може чатувати провалля буття,
принаймні, для самої людини.
І це ми маємо сприймати як об’єктивний вияв
ноосфери, яка не сприймає свого творця за повелителя,
а тому не запитує людину, як їй розвиватись далі, а
диктує свої умови й висуває вимоги щодо прискорення
науково–технічного прогресу. Тому в майбутньому
кількість професій з коротшим за студентське життя
періодом оновлення знань постійно зростатиме.
Апріорі це означає, що актуалізовану проблему
довічним навчанням людини у закладі вищої освіти не
розв’язати.
Спираючись на такий беззаперечний постулат,
можна логічно обґрунтувати і вибудувати освітню
стратегію нашої вищої школи, яка б допомогла їй не
лише зберегтися як соціальному інституту, що не має
повноцінної альтернативи, бодай і в інформаційному
суспільстві, а й внести відповідні корективи у своє
самовизначення та місцезнаходження в контексті
плюрального освітнього простору та безперервної освіти
як системи й як процесу.
На наш погляд, в обґрунтуванні розбудови освітньої
стратегії вищої школи логічно спочатку звернути увагу
на брак системних складових, які суттєво послаблюють
позиції вітчизняної освіти в прискоренні своєчасного
оновлення знань і мають розглядатись як об’єктивні
чинники.
Традиційно нашій вищій школі завжди бракувало
тісної інтеграції з науково–дослідними установами та
сучасним виробництвом. Ця системна вада в новітній
період розвитку вітчизняної вищої освіти в умовах
державної незалежності не послабилась, а суттєво
посилилась. Якщо у вищих навчальних закладах, які
прийшли з радянської доби, ця проблема розв’язувалась
десятиліттями шляхом створення власних науково–
дослідних підрозділів та опорних для практики
студентів виробництв, то легітимізована вища освіта,
яка розгорнулась за останні два десятиліття на
вітчизняних теренах у новостворених закладах вищої
освіти, ще більше віддалена як від передової науки, так і
від сучасного виробництва.
Висновки. Тож саме усвідомлення явної віддаленості
чи навіть відірваності вітчизняної вищої школи від
сучасної науки та новітніх виробництв, інноваційних
технологій та практик виробничого характеру й
наштовхує на певні сумніви, думки й роздуми стосовно
відповідності діяльності закладів вищої освіти вимогам
сучасного цивілізаційного розвитку. А це є не чим
іншим, як поштовхом чи містком до пошуку альтернатив
вищій школі як соціальному інституту, яка у своєму
традиційному функціонуванні може видаватись декому
певним анахронізмом, що не піддається реформуванню,
а підлягає заміні.
Щоб убезпечитися від такого нищівного радикалізму
у визначенні для вищої школи майбутнього, доцільно
зробити акцент на деяких концептуальних засадах,
що, на наш погляд, є визначальними у визначенні
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філософії освітньої стратегії, а саме: 1) методологічне
посилення підготовки фахівців у вищій школі; 2) фун
даменталізація вищої освіти; 3) актуалізація особистості
студента через участь у реальній науково–дослідній
роботі й практичній діяльності, які спонукають до
самостійного пошуку й здобуття необхідних для
цього знань; 4) інтеграція вищої школи з науково–
дослідними установами; 5) плекання й розвиток
науково–педагогічних шкіл; 6) тісне співробітництво
з профільними підприємствами та організаціями, в
яких би студенти залучались до реальної практичної
діяльності.
Підвищенню ефективності функціонування й резуль
тативності діяльності вітчизняної вищої школи можуть
сприяти процеси саморегулювання, самовдосконалення,
саморозвитку, які належним чином не задіяні через
надмірне адміністрування, бюрократизацію та форма
лізацію в управлінні закладами вищої освіти.
В цілому ж сучасна місія вітчизняної вищої школи
є значно масштабнішою порівняно із західними
університетами, які переживають кризу класичних
університетів. Адже останні виконують стабілізуючу
роль у суспільному розвитку своїх країн, натомість
вітчизняні заклади вищої освіти покликані до пропе
девтичної місії в становленні України як національної
держави. Цю місію західні університети виконували
в своїх країнах у ХІХ столітті. Тому вони можуть
дозволити собі абстрагуватись від багатьох функцій,
які успішно виконують інші соціальні інститути їхніх
країн, аби зосередитись лише на навчанні студентів і
наукових дослідженнях, оскільки вони діють у правових
суспільствах зі сталими демократіями.
Вітчизняні ж заклади вищої освіти не можуть
претендувати на таку спрощену суспільну місію,
оскільки вони в своєму еволюціонуванні до неї
відстають від західноєвропейських університетів
рівно настільки, наскільки Україна відстає від
західноєвропейських країн у своєму визріванні до сталої
демократії та правової держави. Українське суспільство
не сприяє такій соціалізації особистостей дівчат і
юнаків, що вступають на навчання у заклади вищої
освіти, яку проходять їхні ровесники до вступу у виші в
цивілізованих країнах світу з реальними демократично–
правовими державами. Нашому суспільству від
задекларованого в Конституції України демократичного
устрою держави до реальної демократії належить
пройти історичний шлях суспільного розвитку. Ще
далі воно перебуває у своєму становленні від правової
держави. За всіма ознаками цей шлях передбачається
тривалим і тернистим. Тому українській державі як
основному суспільному інституту не варто сліпо
орієнтуватись на трансформацію західних університетів
і прирікати вітчизняні університети й академічну науку
на комерціалізацію, позбавляючи їх належної державної
підтримки. Адже цим буде приречена й історична доля
України як незалежної, самостійної та самодостатньої
країни.
Вищу школу України необхідно розглядати не
лише як фактор підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної економіки, що визначено Стратегією
реформування вищої освіти, а й як:
1) фактор формування й зрощення національної
духовної еліти, яка була б здатною розбудувати Україну
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як національну Державу з реальною демократією
та верховенством права, в якій би сформувалось
цивілізоване конкурентне середовище, що актуалізувало
б затребуваність реальної компетентності на вітчиз
няному ринку праці й цим самим включило механізм
здорової соціальної селекції;
2) засіб цивілізаційного визначення студентської
молоді та формування цінностей громадянського
суспільства з орієнтацією на цивілізований розвиток
України, який має забезпечити їй чільне місце серед
найуспішніших країн світу;
3) фактор подолання ціннісного розколу в сучасному
українському суспільстві шляхом сприяння українському
національному відродженню та формування української
ідентичності в особистостях студентів;
4) інститут соціалізації студентів, соціокультурне
середовище якого сприяє актуалізації, самореалізації та
саморозвитку особистості студента.
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Classic University: problem of identity
and institutional development in context
of European integration and globalization
In article grounded the expediency of saving identity of classic universities
as a source of spirituality and tool of vaccination from technocracy and excessive
cynical pragmatism, which are the part of ideological expansionism basis for modern
civilization, that caused global ecological and socio–economical crisis. Proved
that losing identity of classic universities will lead high education institute to
its depersonalisation and dissolution in monetized–entrepreneurial educational
space, which will make it amorphous, natural, uncertain and prone to vulgar
simplification and primitivism. Attention is paid on giving priority to innovations of
social development, which is determined by social relations. This explained such a
priority have to save humanity from non–adecvate policy concerning achievements
of science–technical progress, that can cause its self–destruction. Made highlights
about treats which carries commercialization of higher education institutions in
countries with strong capitalism with oligarchic–clan structure. Explained that in
countries such Ukraine, absence of normal competitiveness environment and stable
rules in business there are no grounds to expect huge investments in science, e.g.
financing of fundamental research from private capitalism side, as well as foreign
one. That’s why retrenchment of government financing of national academic and
university education makes it to commercialize for its own survival. It expresses
through pursuing «short» money and condemns Ukraine to be a life outsider in world
civilization.
Keywords: spirituality, globalization, European integration, identity,
institutional development, classic university, commercialization, crisis, ideology,
technocratism, cynical pragmatism.
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Культурологічний поворот у дослідженні
освітніх інституцій
Досліджується взаємозв’язок культури і освіти в сучасних соціокультурних
контекстах, адже культурологічний підхід до формування нових освітніх
стандартів і навчальних програм може допомогти реформуванню освітніх
інституцій у площині гуманізації освітньої діяльності. У цьому випадку
пропонується культурологічний підхід як засіб реалізації навчально–виховної
діяльності педагогів до формування важливих інтелектуальних умінь,
серед яких головним є самостійний пошук необхідної інформації, своєчасне
її поповнення і, що важливо, здатність до осмислення та перетворення у
відповідності з новими соціокультурними контекстами у кожній життєвій
ситуації. Реалізація такого важливого завдання допоможе сприймати цінності
і культурні надбання своєї країни і поважати представників інших культур, що
є актуальним для глобалізованого світу. Це є важливим і для нашої освіти у
контексті подальшого реформування освіти та практичного входження у
Болонський освітній процес, приведення нормативно–правових документів
країни у відповідність до європейських, зокрема, рекомендацій Європейського
Парламенту та Ради ЄС «Про основні компетенції для навчання протягом
усього життя».
Ключові слова: освіта, культура, філософія освіти, реформування освіти.

Філософія освіти все частіше виступає як поле
для дискурсу представників різного наукового
знання, серед яких, крім філософів, педагоги, психо
логи, соціологи, культурологи, економісти, фахівці з
державного управління. Все частіше ми досліджуємо
соціокультурний контекст освіти, що і підтверджує
зв’язок освітніх інституцій з культурою, суспільством.
Але поява культурології як навчальної дисципліни
в освітніх інституціях України, зокрема у вищих
навчальних закладах, пов’язана із створенням нової
системи незалежної України як альтернатива навчаль
ним курсам діалектичного і історичного матеріалізму
і відповідь на необхідність реалізації оновлення
гуманітарної складової в освітніх інституціях країни.
До того ж ми погоджуємося з дослідженням Девіда
Хезмондалш у його ствердженні, що «разом з
культурою в сучасному суспільстві з’являється поняття
культурної індустрії, яка більше ніж всі інші види
виробництва, залучена у виробництво і розповсюдження
продуктів, а саме текстів, що впливають на наше
розуміння світу» [17, с. 16]. Дослідник акцентує на
складному,опосередкованому, найчастіше непрямому
характері цього впливу інформаційних текстів газет,
програм новин, документальних і художніх фільмів,
аналітичних матеріалів, а також розваг. У таких
складних соціокультурних контекстах різноманітна
продукція культурної індустрії є вагомим фактором
нашого життя і дітей і дорослих. Враховуючи
небезпечність впливу масової культури на молодь,
документами Міністерства освіти і науки передбачається
посилення
культурної
складової
у
навчально–
виховному процесі. Так, Проектом Закону України
«Про освіту», враховуючи рекомендації Європейського
парламенту і ради Європи від 18.12.2006 року щодо
формування ключових компетентностей ціложиттєвої
освіти, запропоновано введення нових стандартів,
серед десяти ключових є і обґрунтування культурної
складової.«Загальнокультурна грамотність передбачає
здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні
мистецькі висловлення, смаки, самостійно виражати
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ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Цей
компонент, не заперечуючи такі усталені компетенції
як математична грамотність, екологія і здоров’я, уміння
навчатися впродовж життя, знання рідної, державної
мови і іноземних мов, підприємливість, природничі
науки і технології, соціалізація,передбачає глибоке
розуміння власної національної ідентичності як
підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття
культурного вираження інших» [13, с. 14–19]. Це і
перегукується з європейськими еталонними рамками,
де акцент на обізнаності та самовираженні у сфері
культури, а саме знання державного та європейського
культурного спадку та його місця в світі через знання
видатних культурних праць, в тому числі популярної
сучасної культури, розуміння культурного та мовного
різноманіття Європи та інших частин світу, бажання
збереження його та важливість естетичних факторів
у повсякденному житті. Європейський документ
підкреслює необхідність:чітке розуміння своєї власної
культури та культурна усвідомленість можуть бути
основою для сприйняття та поваги до різноманітних
культурних проявів, а позитивне ставлення включає
творчий підхід та бажання сприяти естетичному
вираженню через мистецьке самовираження та участь у
культурному житті. Еталонними рамками передбачено
критичне мислення, творчість, ініціативність, вміння
вирішувати проблеми. Оцінка ризику, вміння приймати
рішення та вміння конструктивно керувати емоціями.
А це все важливо для всіх основних компетенцій
[14, с. 6, 13, 14].Тому важливо підкреслити необхідність
для сучасного суспільства у інтеграції гуманітарного
знання, і це завдання повинна виконати культурологія
як наука про культуру. Необхідно відмітити, що полем
для дискурсу є філософія освіти, яка поєднує дві
важливі і рівноцінні для освітньої діяльності складові –
культуру і освіту. Освіта не зводиться до простої
обробки інформації, до розподілу знань по окремих
категоріям. Як акцентує дослідження Джерома Брунера,
мета освіти – допомогти учням у створенні смислів, які
припускають розуміння людиною традицій і цінностей
культури [5].
Взаємозв’язок освіти і культури у різних контекстах
аналізували відомі вітчизняні та зарубіжні педагоги,
філософи, психологи, культурологи. Серед них
К.–О. Апель, М. Бахтін, О. Больнов, М. Бубер, Ю. Га
бермас, А. Єрмоленко, Н. Луман, Л. Ситниченко. Вони
акцентували важливістьпотенціалуінтеркультурної кому
нікації у сучасних педагогічних практиках. В. Андру
щенко, У. Бек, В. Бичко, С. Клепко, В. Кремень,
М. Култаєва, М. Михальченко, О. Навроцький,
М. Попович, Н. Радіонова, І. Степаненко підкреслювали
актуальність культурної і освітньої глобалізації,
життєтворчості особистості. Контексти національного
і чужого досліджували І. Денисенко, К. Карпенко,
В. Корженко, М. Култаєва, В. Малахов та ін.
Сучасні
дослідження
філософів,свідчать,
що
змінюються часи, «разом з ними змінюється культура,
а, значить, і люди у своєму відношенні до неї. Ідея
культури не вічна істина, а продукт свого часу:
вона суттєво трансформується з кожним новим
поворотом європейської історії. Різні образи культури
лише фіксували корінні здвиги у житті і свідомості
європейської людини. У цьому сенсі ідеї культури
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завжди сучасна, співзвучнасвоєму часу, якщо, звичайно,
розуміти під сучасністю не реальність, що має
точне історичне датування, а проблему, що постійно
вирішується людиною» [12, с. 8–9]. Важливо, що,
як акцентує дослідження, «культуру не побачиш теж
самими очима, що предмети зовнішнього світу. Виникає
потреба бачення особливого роду – бачення умом, або
умогляд, здатністю до якого і наділена філософія». І далі
у дослідженні підкреслюється: «філософія не вивчає
культуру у її різноманітних проявах, а обґрунтовує саме
можливість її існування у світі» [12, с. 11, 12].
Мета дослідження:розглянути культурологічний
поворот у дослідженні освітніх інституцій і його
значення для реформування освіти.
Для ефективного практичного реформування освіти
України необхідно врахувати дослідження представників
різних течій реформування освітньої галузі. Так, серед
представників критиків сучасної шкільної системи Іван
Ілліч, який пропонував знайти нові канали для навчання
через розвиток альтернативних інституціональних
перетворень, створення освітніх мереж, що розширюють
можливості міжособистісних комунікацій і приділяють
увагу кожній особистості, сприяють вільному від школи
розвитку через посилення долі вільного часу, підіймають
питання організації власного дозвілля, допомагають
протистояти сучасній індустрії послуг [6]. Вчений
відмовляв освітнім інституціям у їх праві на монополію
в освіті. Йому вторить Кен Робінсон, стверджуючи про
відсутність процесу індивідуалізації в галузі освіти і
пропонуючи «визнавати, що інтелект – різноманітний
і багатогранний, давати учням змогу розвивати власні
інтереси й уміння, пристосувати навчальний графік
до різного темпу, за яким вчяться учні, оцінювати
успішність учнів так, щоб сприяти їхньому особистому
розвитку й досягненням» [8, с. 94]. І тут роль освітніх
інституцій дуже важлива: якщо ми маємо погодитися з
дослідженням П. Бурдье, де він акцентує на подвійному
свавіллі педагогічного впливу: «усякий педагогічний
вплив об’єктивно є символічним насиллям, постільки
своєю довільною владою нав’язує культурне свавілля».
Педагогічний вплив, підкреслює дослідження, «має
за мету відтворення культурного свавілля класів, що
панують або підлеглих класів. Педагогічний вплив
здійснюється у навчальних закладах, де система
пануючої освіти намагається забезпечити себе
монополію на легітимне символічне насильство»
[3, с. 24]. І нам важливо збереження культури і світу
дитинства, на чому наполягають системні дослідження
М. Мид, Дж. Уайтинга та Б. Уайтинга. Актуальним
є дослідження Джерома Брунера, що акцентує нашу
увагу на важливості розкриття своїх можливості
завдяки участі у житті культури, де головним є
засвоєння характерних для даної культури можливості
та здатності до дискурсу [5]. Але слід врахувати і
дослідження відомого англійського експерта освітніх
реформ Майкла Барбера, який свідчить: «вже давно
в культурі нашої країни укорінилося уявлення, що
негаразди у галузі народної освіти неминучеі воно як і
бідність невикорінно… Від нас, працівників народної
освіти, чекають, очолення авангарду кампанії з питань
реформування культури, де є засилля бідності. А ми
лише погіршуємо становище. А тим, хто намагається
підіймати питання о неблагополуччі, традиційно
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відповідають, що слід приймати до уваги успіх
багатьох, а не неуспіх декількох…але не враховують
серйозного обговорення неблагополучної ситуації,
що, по суті, і є запорукою успіху» [1, с. 25]. Ці
вислови певним часом скептики вважали як виклик
застійній культурі. Досліджуючи вплив культури на
освітні інституції, нам необхідно врахувати, що «для
української культури постає надзвичайної складності
завдання – прилучаючись до глобалізованого «Ми»,
зберегти відчуття ідентичності власного «Я». А це
вимагає не лише притаманних нашому менталітетові
толерантності, налаштованості на сприйняття «іншого»
як «свого, але і розвиток (а може і створення) відчуття
власної неповторності, гідності, вміння сполучати
прагнення до зближення з «іншим» зі здатністю бути в
опозиції до нього» [4, с. 242]. У цьому аспекті важливо
прислухатися до представників революційної критичної
педагогіки, зокрема, Пітера Мак–Ларена, що вважають
працівників освіти провідниками соціальних змін [11].
Експерти, що досліджують ефективність реформування
освітніх систем акцентують на відповідальності
школи за соціальну місію, що передбачає навчати
дітей співпраці, роботі у колективі, єдиній команді,
поважати культурні відмінності, бути гарними
громадянами, мати певну громадянську позицію.
Підводячи підсумки вдалих освітніх реформ М. Фулан
стверджує: «підставою успіху реформ є поєднання
навчання з викладанням і оцінкою; педагогіка, поєднана
з технологіями, системна синергетичність і соціальний
капітал для досягнення професіоналізму» [15, с.102; 16].
Ці дослідження допомагають перейти до обґрунтування
культурологічного підходу у дослідженні освіти через
вирішення завдань організації ефективної взаємодії
освітніх інституцій і соціуму у нових соціокультурних
контекстах. Соціум і культура тісно пов’язані з давніх
часів: «соціальною основою цивілізації Стародавнього
Сходу є сільська община, яка тримає на собі розвинуту
бюрократично–деспотичну надбудову, фундаментом
античного суспільства та його культури є поліс – міська
община, спільнота вільних повноправних громадян»
[18, с. 4]. З чим асоціюється культура? – замислюються
наші сучасні дослідники і стверджують: «існують
різні класифікації культури, але є одна, мабуть,
специфічно культурологічна, і це класифікація через
її «дійових осіб», культурних героїв, особистостей,
через «людину культури». І далі дослідник продовжує:
«Ціла низка концепцій сучасної культури стверджує,
що ми живемо в суспільстві віртуального споживання і
споживаємо не реальні товари та послуги, а віртуальні
знаки, символи та ідеї. Фантазії та фантазми щодо
того, що вона придбає чи куди поїде, виявляється
набагато важливішими для людини, ніж зусилля над
їх реалізацією» [7, с.100, 144]. Важливо прийняти
до уваги ствердження, що «національна культура
є одним з численних, але щоразу неповторних
складників загальнолюдського культурного континууму.
І що загальнолюдської культури як такої, поза її
національними складовими немає» [10, с.285]. Звернемо
увагу на дослідження М. Култаєвої щодо теоретичних
перспектив дослідження взаємозв’язку між освітою і
суспільством: «суспільне призначення і покликання
філософії освіти розкривається у досвіді її теоретичної
саморефлексії. Культурні, економічні та соціально–
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політичні умови визначають темпи і спрямованість
розвитку освіти. Але й освіта, в свою чергу, є одним з
чинників, що змінюють суспільне життя, впливають
на темпи суспільного розвитку і зрештою визначають
перспективу людини і людства» [9, с. 10]. Для нашого
дослідження важливим і актуальним у площині
культурологічного
підходу
дослідження
освітніх
інституцій є робота М. Бердяєва «Сенс творчості», де у
розділі ХІV (Три епохи. Творчість і культура. Творчість
і церква. Творчість і християнське відродження) філософ
підкреслює: «Підсумок всього світового життя і світової
культури – постановка проблеми творчості, проблеми
антропологічної відвертості. Філософія наша є тільки
вступ до філософії творчості, але не є філософією
творчості. І життя наше є лише є переходом до життя
творчого, але ще не є творче життя» [2, с. 533].
Якщо педагогічна діяльність – це не тільки
методика, технології, але й інноваційна діяльність, на
чому наголошують нові законодавчі освітні документи,
то філософія освіти є підґрунтям для створення
життєвого простору освітніх навчальних закладів з
різноманіттям творчої практичної особисто орієнованої
діяльності у відповідності до соціокультурних
контекстів за рахунок реалізації культурної парадигми.
Для цієї парадигми важливим стає взаємозв’язок
культури і освіти в сучасних соціокультурних контекс
тах. Культурологічний підхід до формування нових
освітніх стандартів і введення індивідуальних навчаль
них програм, що передбачаються нормативно–пра
вовими документами з реформування освіти України,
може допомогти змінити освітні інституції у площині
гуманізації освітньої діяльності, а саме з реалізації
навчально–виховної діяльності педагогів до формування
важливих інтелектуальних умінь, серед яких головним
є самостійний пошук необхідної інформації, своєчасне
її поповнення і, що важливо, здатність до мотивації
осмислення та перетворення у відповідності з новими
соціокультурними контекстами у кожній життєвій
ситуації.
Практична реалізації такого важливого завдання
допоможе сприймати цінності і культурні надбання
своєї країни і поважати представників інших куль
тур, що є актуальним для глобалізованого світу.
Це є важливим і для нашої освіти у контексті
подальшого реформування освіти та практичного
реального входження у Болонський освітній процес,
приведення нормативно–правових документів країни у
відповідність до європейських, зокрема, рекомендацій
Європейського Парламенту та Ради ЄС «Про основні
компетенції для навчання протягом усього життя». Від
успішного впровадження реформи освіти залежить
конкурентоздатність української освіти на світовому
ринку освітніх послуг.
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Cultural turn in the study of educational institutions
The study of the relationship between the culture and education in contemporary
social and cultural contexts by means of cultural approach to the formation of the
new educational standards and curriculum reform can help educational institutions
in the plane of the educational activities humanization. In this case it is proposed
to use the cultural approach as a means of implementing educational activities for
teachers in the formation of important intellectual skills, including the main thing
i.e. to search independently for relevant information, the timely its completion and,
importantly, the ability to interpret and transform it in correspondence with the new
socio–cultural context of each situation. The implementation of such an important
task will help to apprehend the values and cultural heritage of the country and respect
other cultures, which is important for the globalized world. It is important for assisting
our education in the context of further education reformation and practical entry into
the Bologna educational process, bringing the legal documents of the country in line
with European ones, in particular, the recommendations of the European Parliament
and of the Council «On the core competence for Lifelong Learning».
Keywords: education, culture, philosophy of education, educational reform.
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Головні виклики європейського вектору
розвитку української освіти
Невідворотність інтеграції України в європейське співтовариство
зумовлює необхідність дослідження викликів європейського вектору розвитку
освіти. Європейська інтеграція – це розширення сфери дії принципу свободи
на різні європейські народи і різні сфери людської діяльності. Але інтеграційна
політика ЄС в сфері вищої освіти поширюється на Україну переважно в рамках
програм технічного сприяння країнам–партнерам. Така політика зумовлює певні
ризики в розвитку української освіти, передбачаючи необхідність розв’язання
проблем вестернізації і гуманітаризації освітнього простору, вирішення
мовного питання, а головне – формування конкурентоспроможного фахівця.
Тим не менше, усвідомлення необхідності інтеграції української системи
освіти в європейський освітній простір є рушійною силою її реформування та
модернізації.
Ключові слова:людина, освіта, парадигма освіти, вестернізація освіти,
гуманітаризація освіти, освітні ризики.

Український вектор розвитку освіти визначається
фахівцями як формування людини з новим типом
мислення, яке є невіддільним від розуміння парадигми
планетарної свідомості ХХІ століття. Освіта в
інформаційному суспільстві має розвиватися з огляду на
інноваційну економіку, ефективне природокористування
(в контексті стратегії сталого розвитку та основних
положень коеволюції: постійна взаємодія людських
та природних систем, їх взаємний вплив та постійна
адаптація до змін), вимагає організації інноваційного
підходу, підготовки фахівців з інноваційним мисленням
[5, с. 131]. Концепція модернізації вищої освіти в
Україні передбачає докорінний перегляд і створення
програм її зближення з європейським науковим та
освітнім простором. Запорукою цього процесу може
виступати збереження здобутків національної системи
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освіти з одночасним урахуванням вимог, які закладено у
документах Болонського процесу.
Міжнародна співпраця в сфері вищої освіти є
одним з найважливіших інструментів подолання нових
глобальних викликів, а також способом інтелектуального
взаємозбагачення
університетських
співтовариств
різних країн. Тобто,така співпраця – позитивний вектор
розвитку української системи освіти. Проте складність
полягає в тому, що замість діалогічного партнерства
ми маємо справу з практично односпрямованим
явищем, сутність якого полягає в поширенні на
Україну інтеграційної політики ЄС в сфері вищої
освіти в рамках програм технічного сприяння країнам–
партнерам. Шляхи розвитку вітчизняної вищої школи,
застосування європейського інноваційного досвіду та
ефективність міжнародної академічної співпраці давно є
темами жвавого політичного і філософського дискурсу в
українському університетському середовищі і загалом у
суспільстві. Міжнародна співпраця у вищій освіті іноді
сприймається як рутинний процес, певна даність, яка
якщо і піддається пізнанню, то виключно з професійних,
прикладних
позицій.
Відомі
основні
суб’єкти
співпраці, форми і способи її здійснення (партнерські
проекти в рамках інтеграційних програм, спільні дії в
рамках Болонського процесу тощо), хоча і ці знання
здебільшого поверхові. Розкрити ж глибоку внутрішню
сутність українсько–європейської академічної співпраці
можливо лише шляхом одночасного задіяння різних
сфер гуманітарного знання [2, с. 5].
Значна кількість вчених відносять процеси, що
відбуваються в сучасній вищій освіті, до процесу
вестернізації, який при цьому, має дві протилежні
оцінки. З одного боку, вестернізація вважається згубним
впливом Заходу на вітчизняну систему вищої освіти,
що формує чужі для студентів ідеали, траєкторії і
принципи навчання. Прихильники протилежного
погляду стверджують, що вестернізація з одного боку,
допоможе вітчизняній системі освіти досягти рівня
розвитку західних університетів, з іншого боку, в умовах
конкуренції, спонукає навчальні заклади постійно
розвиватися і бути мобільними, актуальними і чуйними
на будь–які зміни вимог замовників і споживачів
вищої освіти. Крім того, вестернізація, якщо прибрати
ідеологічну складову значення цього терміна, цілком
природна для країн, які не є провідними на світовій
арені [9, с. 7].
Викликом з боку європейського вектору розвитку
до української системи освіти є також і мовне питання.
Дослідники неодноразово наголошували, що європейські
процеси є насамперед соціокультурними, а сама
Європа – це перетин культур різних народів, взаємодія
яких породжує нові підходи, що визначають світову
динаміку впродовж останнього тисячоліття. Означена
взаємодія здійснюється не інакше, як за допомогою
мови, володіння якою визначає міру причетності
людини до всезагального. Саме тому характерною
рисою і вимогою європейської освіти є вільне володіння
декількома іноземними мовами й блискуче знання
як рідної, так і загальнодержавної [2, с. 7]. Нажаль
в українській освіті гуманітарна та мовна складові
опинилися на периферії, боротьба в умовах фінансової
нестачі за кредити та години відбивається негативно,
перш за все, на так званих непрофільних предметах, до
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яких традиційно належить як мова, так і інші соціально–
гуманітарні дисципліни (філософія, культурологія, етика
тощо).
Але головний виклик освіті – формування
конкурентоспроможного фахівця. Такого фахівця, який
не просто володіє певною сумою знань та навичок та
вміє добре їх виконувати, а фахівця з інноваційним
мисленням, здібного до саморозвитку та генерування
інформації, конкурентоспроможний фахівець має
володіти інноваційними здібностями, інноваційною
компетентністю та інноваційним мисленням (не
відкидаючи духовність та моральність). Таким чином,
підготовка фахівця з інноваційним мисленням у
суспільстві, яке наближається до ноосферного, може
розв’язати питання конкурентоспроможності фахівця
як на внутрішньому ринку праці, так і на зовнішньому
з урахуванням не тільки позицій сьогоденного
державного розвитку, а й стратегічних завдань і
пріоритетів, що безпосередньо впливає на формування
світогляду та світосприйняття людини. Система освіти
має навчити фахівця методології наукового підходу
до організації професійної діяльності з урахуванням
специфіки інноваційних процесів, прогнозування й
моделювання якісного результату від генерованих
інновацій, які забезпечують сталий розвиток. Для
вирішення цих питань пропонується ураховувати
такі аспекти реформування освіти: оптимальне
співвідношення в освітній політиці інноваційного
навчання і виховання; професіоналізацію освіти, що
визначає суспільний розвиток; специфіку формування
творчого та інноваційного мислення; розвиток духовно–
моральних, естетичних та культурологічних якостей
особистості; розвиток мотивації до неперервної освіти;
формування інноваційної компетентності; розвиток
творчого, інноваційного мислення, яке продукує
інновації у контексті положень сталого розвитку;
навчання прогнозуванню та моделюванню результатів
інноваційного мислення тощо [5, с. 133].
Очевидно, що головним провідником України у
європейський освітній простір є Болонській процес. У
широкому сенсі слова «Болонський процес» – це
частина загального сценарію, в якому люди, ідеї та
інформація вільно переміщаються через кордони
держав [8, с. 214]. Як будь яке нове складне соціальне
явище Болонський процес супроводжується широким
спектром оцінок з боку філософів, соціологів,
психологів та широкої педагогічної громадськості,
які розташовані від захоплених, нейтральних, до
категоричного неприйняття. Вплив процесів світової
динаміки на українську освіту, який проходить під
прапором Болонського процесу починається з 2000–х
років. Г. І. Калінічева [6] визначає сім переваг, що
надає приєднання до Болонської декларації, а саме:
по–перше, необхідність виходу на європейський
простір стимулюватиме реформи та модернізацію
системи освіти; по–друге, розбудова інноваційної
моделі освіти, яка була б здатна не тільки реагувати на
виклики часу, а й працювати на перспективу, змінити
індустріальний тип освіти на освіту інформаційного
суспільства; по–третє, прийняття зручної і зрозумілої
градації дипломів та кваліфікацій та запровадження
системи кредитних одиниць (ECTS) розширюють
можливості випускників; по–четверте, можливість
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активної академічної взаємодії науковців, навчальних
закладів, що в свою чергу забезпечує мобільність
студентів, викладачів, адміністративних працівників
тощо; по–п’яте можливість студентського самовияву,
що виражається у тріаді мобільність – привабливість –
працевлаштування; по–шосте, підвищення якості освіти
для забезпечення конкурентоспроможності працівника;
по–сьоме, залучення європейської моделі навчанні через
наукове дослідження, підвищення науко місткості освіти.
Для цього повинні бути зроблені такі кроки:
прийняття більш зручної і порівняльної системи
рівнів (ступенів) освіти з тим, щоб сприяти праце
влаштуванню європейських громадян, а також конку
рентоспроможності
європейської
системи
вищої
освіти на світовому ринку освітніх послуг; прийняття
системи, базованої на двох освітніх рівнях: навчання
на першому з них триває не менше ніж три роки, і він
визнається на європейському ринку праці, а також в
системі вищої освіти як відповідний рівень кваліфікації;
розвиток Європейської системи залікових одиниць,
а також системи залікових одиниць для проведення
експериментального і до вузівського навчання (ці
залікові одиниці мають бути прийняті університетською
системою як засіб, що сприяє мобільності студентів);
усунення перепон в доступі студентів до всіх видів
освітніх послуг; термін праці в Європі викладачів,
наукових працівників, адміністративного персоналу
повинен враховуватися при нарахуванні пенсії і виплат
по соціальному страхуванню; розвиток критеріїв і
методології оцінки якості викладання; введення такого
важливого поняття, як європейський простір вищої
освіти, який повинен бути адаптованим до змісту курсу
навчання, співпраці між навчальними закладами, схем
мобільності, інтегрованих програм навчання, тренінгу і
проведення наукових досліджень [10].
В сучасних освітніх дослідженнях сформувалася
поліпарадигмальна структура, яка має на увазі наявність
та поєднання декількох різноманітних парадигм освіти,
на відміну від попереднього етапу суспільного розвитку,
де традиційна освіта була стандартизованою відповідно
до індустріального суспільства. В якості таких парадигм
дослідники вирізняють наступні:
1. Парадигма діалогу культур (Е. Холл, Р. Олівер,
П.Н. Донець, С.Г. Тер–Мінасова, М.М. Бахтін,
Г.С. Батищев, В.С. Біблєр та ін.). Відповідно до
визначеної парадигми процес формування мислення
особистості має базуватися на діалогічному спілкуванні
з історичними формами культури, а також із ідеями
вчених–просвітителів різних поколінь, які взаємодіють у
єдиному часовому просторі [4, с. 256].
2. Міждисциплінарна парадигма. Результати дослід
жень (синергетики, акмеології, екології, хронобіології
та ін.) постають універсальними й фундаментальними
властивостями світу, що притаманні всім його пред
метам та явищам. У контексті синергетичної методології
передбачається використання у педагогічній діяльності
внутрішніх тенденцій розвитку особистості учня як
системи, з якої необхідно проектувати шляхи розвитку
цієї системи.
3. Парадигма цілісності. Принципи холістичної,
людиноцентриської, гармонізаційної парадигм, педаго
гічної інтеграції та фундаменталізації знань – вищої
форми вираження єдності цілей, принципів, змісту,
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організації освітнього процесу навчання і виховання.
Теоретико–методологічною основою педагогічної інтег
рації постають головні філософські концепції інтеграції
знань як вияву творчості у діяльності людини –
концепція єдності світу та всезагального зв’язку
явищ.
4. Рефлексивна парадигма педагогічної діяльності
передбачає докорінну зміну педагогом свого ставлення
до педагогічної дійсності, а також інноваційні зміни
у професійно–педагогічній підготовці майбутніх учи
телів.
5. Людиноцентриська освітня парадигма, де основ
ною метою полягає виховання людини, спроможної, з
одного боку, слідувати закономірностям буття, косміч
ного логосу, а з іншого – досягати максимальної
реалізації своїх власних інтересів та потреб.
6. Ноосферна парадигма. Перехід освіти до
ноосферно–природовідповідних (біоадекватних) прин
ципів, які визначає у своїх дослідженнях Н.В. Мас
лова [7, с. 32]: екологізації, системності, гармонізації
(використання технологій і методик цілісного сприй
няття світу і мислення, занурення учнів у гармонію
світу), гуманізації, інструментальності, особистісно
орієнтованої освіти, випереджальної освіти, економіч
ності освіти, потенційної інтелектуальної безпеки.
7. Парадигма інноваційного розвитку. Як зазначено
у «Білій книзі національної освіти України» [3, с. 141],
українська освіта у контексті глобалізаційних тенденцій
і сучасних викликів має професійніше готувати людину
до життя в інформаційному суспільстві, суспільстві
знань та інновацій. Входження світу у науково–
інформаційний тип прогресу зумовлює необхідність
формування людини з інноваційним мисленням, іннова
ційною культурою, здатністю до інноваційної діяльності.
Загалом, європейській вибір України не викликає
сумніву, а потреба модернізувати освітню систему у
відповідності до викликів сучасності є нагальною,
але відмовлятися від власних надбань та напрацювань
не варто. Як зазначає В. Андрущенко, запозичуючи
нове, впроваджуючи його у вітчизняну практику,
слід завжди зберігати те, що напрацьоване віками –
українську педагогічну матрицю, яка є серйозним
надбанням європейського та світового педагогічного
досвіду [1, с. 6]. Проблеми полягають у тому, що при
всьому бажанні втілити досвід та моделі європейської
освіти суттєвою перепоною на шляху адаптації
української системи освіти до європейських стандартів є
економічне становище України та відсутність належного
фінансування освітньої сфери. Важливим фактором
є також незавершена адаптація законодавства до
стандартів європейського права та неготовність євро
пейських країн до усунення міграційних перешкод для
громадян України, пересування та працевлаштування
студентів [11, с. 151]. З огляду на нову міграційну
політику Євросоюзу ці проблеми найближчим часом
будуть лише загострюватися.
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The main challenges of the European vector of development
of Ukrainian education
The inevitability of Ukraine’s integration into the European community
necessitates research calls European vector of development of education. European
integration – is an extension of the scope of the principle of freedom to various
European nations and different spheres of human activity. But the integration of EU
policies in the field of higher education extends to Ukraine mainly in the framework of
technical assistance programs to partner countries. This policy causes some risks in
the development of Ukrainian education in anticipation of the need to address issues
of Westernization and humanization of educational environment, the solution of the
language problem, and most importantly – the formation of the competitive expert.
However, awareness of the need for integration of the Ukrainian education system into
the European educational space is the driving force of its reform and modernization.
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Democratic education to prepare future
pedagogues in pedagogical universities
The article analyses the social need, problems and prospects of introduction
of the course «Fundamentals of Democracy» in pedagogical universities and the
peculiarities of teaching democracy to future teachers.
The purpose of this article is to analyse the «democratic education» of future
pedagogues in conditions of democratisation of social relations and democratisation
of education. In addition, apart from acquiring knowledge about modern democracy,
its principles, ideals, values and practices, it studies the need for teaching democracy
to students of pedagogical universities
Keywords: democratic education, pedagogue, pedagogical university,
democratic values, civic competences, authoritarian «mentor», tolerance, humanism,
process of socialisation, Internet space, volunteering.

(стаття друкується мовою оригіналу)
The ability of citizens to rational decision–making and
in general, to life as well as their participation in politics in
a democracy is not formed spontaneously, but is acquired in
the process of systematic assimilation of relevant knowledge
and experience.
Democratic political education is based on the
recognition of basic human values, especially freedom and
dignity of every individual, their natural and inalienable
rights. It helps the individual to adequately assess the
relevant social system, understand their role and place in
the state, as well as their rights and duties. Its main goal is
to teach a person to adequately interpret the complex and
contradictory world, represent and protect their interests,
while respecting the interests and rights of others and
collectively solve general problems.
Democratic, civic education as one of the foundations
of civil society, along with giving citizens knowledge,
competence, principles of tolerant existence and skills
necessary for life in a democratically developed society,
is able to provide substantial opposition to political
destabilisation, confrontation and spreading due to the latter,
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of extremism thus securing the existence of the nation in a
globalizing world [1, p. 14].
Of particular importance is the democratic political
education in preparing future teachers who need not only
to master the ability to live a full life in a democracy, but
also reproduce this ability in relation to their pupils and
students, creating conditions for the formation of a citizen
for whom democratic society is a center for disclosing
creative opportunities as well as meeting personal and social
needs. Therefore, the research on «democratic education»
of future teachers has become especially important in
terms of democratisation of social relations and education,
as well as a prerequisite and also an adequate response to
the process of democratisation of society. «Democratic
education» in a pedagogical university may be implemented
by various complementary means like, introduction of
special courses through democratisation of the content of
general and specialised courses as well as by extracurricular
work. In addition, it may be fostered by democratisation of
governance of pedagogical universities, through university
autonomy, introduction of state and public management
mechanisms of governance by involving NGOs,
establishment of supervisory boards, and development of
student governments, etc.
Not reducing the role of all these means of «democratic
education» that can be implemented by pedagogical
universities, the present research will focus in more
detail, on the potential of special courses. Specifically,
we shall consider social needs, problems and prospects of
introduction of the course «Fundamentals of Democracy» in
pedagogical universities.
First, we shall note that a social need in the course that
would deliberately cultivate and spread knowledge about
democracy, democratic practices and lifestyles in students
of pedagogical universities is being felt from the very
beginning of establishment of democracy in our country,
and also derives from the recognition that there is no
alternative to the democratic way of further development of
the Ukrainian society.
According to the teachers and students who participated
in the pilot project, the course «Fundamentals of
Democracy» is necessary and complete. «Being created at
the intersection of established disciplines such as politology,
social philosophy, sociology and cultural studies, the course
« Fundamentals of Democracy «creates and recreates
an atmosphere of democratic findings that permeate
the educational process in the vertical and horizontal
dimensions, thus forming a democratic worldview of both
students and those who teach it» [2, p. 11].
Concerning its content, the course «Fundamentals of
Democracy» as a basis for civic education and in addition
to understanding of modern democracy, its concepts,
types and manifestations, ideals, principles and values,
democratic institutions, democratisation etc, includes
legal and economic knowledge and also information on
the functioning of public authorities. Besides it provides
knowledge of principles of person and citizen with regard to
the authorities in particular, tolerance, pluralism, patriotism,
criticism, and teaching such essential components of civic
life as human rights, constitution, elections, expression of
popular will that is able to shape the worldview of free,
responsible, demanding, and self–critical individuals [3,
p. 14].
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The main objectives of the discipline «Fundamentals
of Democracy» are to form a system of knowledge about
democracy and its role in modern society, motivation to
master the basic democratic values and principles as well
as their use in practice. Furthermore, it aims to promote
mastering democratic principles of life and acquiring
practical skills to analyse materials of various resources and
mass media; drawing impartial and reliable conclusions,
forming own opinions, discussing and defending it;
participation in decision–making, arising responsibility
for their implementation and being engaged in practical
activities as well as using mechanisms for human rights
protection.
The adoption of the new Law «On Education» from July
1, 2014 resulted in the lack of listed disciplines of which
a block of mandatory courses was formed (prior to the
adoption of the Law there were 16 such disciplines). Reform
of higher education no longer provides for the respective
roles of the Ministry and since then compiling a list of
mandatory disciplines has been the prerogative of the higher
educational establishment as it is with the right of students
to choose university, its programmes and certain disciplines
within the programme. The reason for it is the refusal to use
complex humanities disciplines in universities as a means of
ideological influence on students.
The question of reduction or increase in socio–
humanitarian training, introduction or removal of certain
disciplines is given at the mercy of the universities. Such an
approach makes pedagogical universities largely responsible
for the future of Ukraine, which is known largely to depend
on teachers, because teachers are assigned to high and
difficult mission of spiritual renewal and education of future
generations, and also development of a tolerant society in
Ukraine. Those whose professional activities will focus
on the formation of the younger individuals’ cognitive and
behavioral norms that include the ability to think, analyse,
ask questions, draw conclusions, participate in public
life, as well as the ability to be oriented in and adapt to
new social conditions, protect their interests, respect the
interests and rights of others, etc., should be prepared
properly.
Hence the course «Fundamentals of Democracy» is
an important part of future teacher training to implement
civic education, both directly and through interdisciplinary
relationships. However, the issue about the introduction of
the course shall be decided by individual universities.
Thus, the introduction of the course «Fundamentals of
Democracy» is an important factor in educational influence
on young people, filling with content the democratic norms
and values that are being formed in their spiritual world
under the influence of the real processes of democratisation.
Of particular importance this course is for students of
pedagogical universities, who – in the future – themselves
have to perform the task of civic education and education of
future generations. The latter requires that the basis of civic
culture for future teachers must include high moral virtues,
patriotism and awareness of duty and responsibility towards
society and the homeland.
The first steps toward the realisation of the project
«Education for Democratic Citizenship» took place only in
2009, when three manuals for teachers, headmasters, and
teachers of postgraduate teacher education were translated
and published in Ukraine.
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In particular, it is the textbook «We Live in a
Democracy. Lesson Plans on Education for Democratic
Citizenship and Human Rights Education for Secondary
Comprehensive Schools» which was developed by Council
of Europe experts as a tool for teachers who teach different
subjects and work in civic education. The material in this
textbook is presented in an easy, accessible way that allows
its use when teaching a special course as well as teaching
particular modules and themes in different disciplines [4, p.
212].
The textbook «Democratic Governance in Schools»
provides educators – headmasters, head teachers and
teachers – with guidance, resources and tools due to which
it is possible to create a democratic school. The authors of
the textbook – headmasters of schools from Sweden and
the UK – offer a set of techniques for self–analysis and
evaluation of different aspects of school activities, as well
as suggest an algorithm of changes in key areas of school
life, provide examples of successful experience and dispel
established myths about the loss of power during democratic
governance [5, p. 100].
The textbook «Education for Democratic Citizenship»
is addressed to teachers of the system of postgraduate
education to train teachers to live and work in a democratic
society. The materials of the textbook present new
effective forms and methods of teacher training, as well as
qualification requirements for their professional competence
with respect to teachers teaching democracy [6, p. 92].
The pilot project of the Council of Europe, Ukraine
and Switzerland «Promoting Education Development for
Democracy in Ukraine and Switzerland» providing for a
trilateral dialogue on education for democratic citizenship
and human rights education and also its role in Ukraine
and Switzerland is also worth noting. In years 2011–2012
based on the Draft, the Council of Europe, the Ministry
of Education, Youth and Sports, the National Academy
of Public Administration under the President of Ukraine
and the centre for International Projects in Education IPE
(Switzerland) launched a Swiss–Ukrainian pilot initiative
to raise awareness of the Council of Europe Charter on
Education for Democratic Citizenship and Human Rights
Education (Recommendation CM/Rec (2010)7), which was
adopted by the Committee of Ministers of the Council of
Europe on 11 May 2010.
It should be noted that teaching democracy to students
of pedagogical universities differs from the corresponding
teaching at the rest of universities. Features of teaching
democracy to students of pedagogical universities include
gaining knowledge about modern democracy, its principles,
ideals, values and practices. Besides, they provide for
the formation of the future teachers’ developed social,
political and civic competence, a mature social position
and tolerance. It also develops the students’ necessary
technological skills on selection and design of teaching
methods, conducting lessons, extracurricular and after–
school activities in the context of the objectives of civic
education as the components of the overall process of
socialization, which results in the involvement of a
particular individual in society. For helping the younger
generation to become active citizens, involves much
more than providing them with factual information
about the Constitution or the judicial system of their
country. Teachers should provide practical and conceptual
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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knowledge, facilitate the formation of a number of skills and
abilities, and also promote mastering certain attitudes and
values. Therefore, democracy training of future teachers, in
our belief, is an important component of the formation of
their professional competences in terms of humanisation of
education.
Teaching democracy in terms of pedagogical university
is impossible without the introduction of democratic
principles into the educational process and teaching practice.
These principles, according to L. Kondrashova are:
– providing educational process with personal direction,
creating conditions for personal growth, the emergence of
subjectivity of each pupil (student);
– creation of individual educational trajectories,
integration of standard plans and programmes along with
individual programmes of personal development;
– transition of pupils (students) from the position
of objects of educational aspirations of teachers into the
position of subjects of their own education;
– formation of responsibility of the members of the
educational process for their own results and educational
achievements;
– increase of participation of students in planning
and organisation of the educational process, structuring
its content, the choice of forms, methods, means, and the
degree of responsibility for its results;
– harmonisation of the intellectual and emotional
factors of the educational process that is the basis for
its humanisation and democratisation, reduction of
psychological trauma of teaching situations and improving
the efficiency of educational activity of the individual;
– creation of an atmosphere of freedom of choice
according to the possibilities and abilities of the individual
and situations of success for each participant in the
educational process [7, p. 14–15].
The introduction of the outlined democratic principles
into the organisation of the educational process is aimed
not only at its democratisation, but also at realisation of the
social demand for teacher training who are able to teach
and educate the generation of the era of globalisation and
information revolution. It also aims to prepare the future
creators of new life in Ukraine with developed national
consciousness, political culture, spiritual and ethical
features; individual culture as well as culture of interethnic
relations and planetary consciousness. To ensure such
a massive social order the future teacher must not only
acquire knowledge, methods and techniques of educational
work, but he himself must be a honorable citizen of the state
with clearly defined moral priorities. Hence, the problem
of developed civic competence formation and strong
social position of future teachers that can play an active
role in the preservation and multiplication of social values
arises.
Civic competence is usually seen as a set of educational
elements, consisting of a system of knowledge, skills,
experiences, and emotional values, personality beliefs that
help people understand their place in society, his duty and
responsibility to compatriots, motherland and state. Being
an integrated quality of personality, civic competence of
a teacher includes social, ethical, professional features,
strong–volitional and intellectual qualities, experience of
educational activities, civic competences needed to achieve
socially significant goals and positive results. In the content

325

Випуск 115

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

of civic competence of future teachers the following
components are distinguished:
– cognitive (knowledge and norms making up the
civic content and determining readiness for civic education,
education and self–education in professional activity);
– operational and procedural (professional knowledge,
skills and abilities, that define the functional readiness for
civic education and training, and practical realisation of
civic position, civic competences);
– value and motivational (motivation, mental attitudes,
value perceptions that interiorisate ideological perception of
values and norms of civic culture; determine the orientation
of the individual, internal incentive factors in civic
education and self–education) [8, p. 33].
Teaching democracy to students of pedagogical
universities is also achieved through mastering teaching
techniques, formation of technological skills in choosing
and designing teaching methods, conducting lessons,
extracurricular and after–school activities, especially in
the context of the objectives of civic education. Active
interaction of the subjects of training (teachers and
students), a wide use of problem–searching, gaming and
creative teaching methods, not only increases the level
of intellectual autonomy of students and contributes to
their pedagogical thinking, but also strengthens the social
position of future teachers by making them reliable leaders
of civic education and upbringing of the younger generation.
This approach allows transforming the concept of
teacher training from the authoritarian «mentor» to the
organiser of different kinds of activities for the development
of real «experience» of students, being counselor and
assistant. This approach is fully consistent with the model
of teacher training developed by D. Dewey, who proceeded
from the fact that teachers should work in schools where
«imposition from above is opposed to self–expression
and personal development; free activity – to restriction of
discipline; learning through experience – to studying from
books; mastering skills and abilities for achieving vital
objectives – to multiple repetitions; training for more or less
distant future – to maximum use of current possibilities;
dynamics of a changing world – to static targets and
materials» [9, p. 328–329].
The authors of the textbook «Education for Democratic
Citizenship» indicate the following forms of education that
future teachers should acquire at a sufficient degree and be
able to use them in practice in different circumstances:
– inductive training, which means providing the
audience with specific situation tasks and making
generalisations on this basis (instead of teaching methods
that start with specific concepts);
– active learning – learning by doing (and not only
through lectures);
– relevant training, in which educational activities are
focused on real life events of the school, college or the
outside world;
– cooperation that is encouraging group work and
collaborative learning;
– interactive training – learning through discussions and
debates;
– critical training, aiming at developing the students’
independent thinking and their ability for debates;
– participation – providing students with opportunities
to contribute to their own learning, for example through the
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development of discussion topics, research, self–evaluation
of ones knowledge and knowledge of colleagues [6, p. 28].
Usually special attention in this context is drawn to the
interactive methods that require active students’ participation
in the mastery of training material and constant, active,
positive interaction of all participants in the educational
process.
In addition, features of democratic education to students
of pedagogical universities who in the future will be
educators of the youth in the spirit of humanism and social
tolerance, include consistent tolerance development as the
basis of modern pedagogical communication of teachers
and pupils, teachers and students. Naturally, the way to
tolerance in today’s students who are to become tomorrow’s
teachers must be conceived during pedagogical training in
higher educational institution. In order to change others,
we have to change first of all, ourselves. If a teacher has a
high level of tolerance, than he is confident, open–minded,
non–legislative, and friendly in attitude to the students and
acts as their mentor, and in relation to colleagues – as their
adviser.
The teaching model of tolerance development is
achieved primarily through understanding of the subjects of
the educational process. Consequently, it can be identified as
a hermeneutic approach to the formation of communicative
tolerance of future teachers, through which an opportunity
is given to appeal to the sympathetic, compassionate
understanding on the basis of mutual understanding,
cooperative and conventional principles.
In the formation of tolerance among students of higher
pedagogical educational institutions, in accordance with the
teacher training model developed by M. I. Yakibchuk, the
following training and educational stages can be highlighted:
informational and persuading, analytical and interiorising,
experimental and practical, and also structurally multiplier.
The informational and persuading stage includes forwarding
information on communicative tolerance of the individual
and persuading students that communicative tolerance is
not only a human value but also an inherent part of their
future professional activity. It is the use of the system of
pedagogical initiation and «emotional infection» to encourage
the students’ communicative tolerance development
in teaching humanities disciplines. The analytical and
interiorising phase covers analytical activities of students
during the classroom and extracurricular activities concerning
internalisation of the principles of tolerant communication,
i.e. the formation of internal structures of the human
psyche by accepting cultural norms of social activities. The
experimental and practical step envisages improving the skills
and abilities of tolerant interaction between students based
on solution of communicatively rich teaching situations,
problematic tasks and doing exercises in the process of
teaching. The structurally multiplier stage aims to intensify
regulatory expressions of tolerance in educational and
professional interactions by «multiplying» (multiplication) the
ideas of tolerance and tolerant relations [10, p. 249].
Therefore, education for democracy students of
pedagogical universities occurs in the context of establishing
their civil and general professional competence, mature
social position and developing tolerance.
Thus democratic values of students of pedagogical
universities and their possible linking beyond educational
means, deserve special attention.
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Democratic values are the personification of the
importance of democracy as a philosophical ideal, its
appeal for most people, the reason for which democracy
is worth defending and due to which it is an element of
political consciousness of millions of people gaining new
fans worldwide. And finally, the participants of the above–
mentioned project «Democratic Education» and the authors
of the textbook «Fundamentals of Democracy», which was
prepared in its framework, indicate the following values
that should be extended and developed under conditions of
democracy:
– citizenship and civic attitude – which anticipate
developed social consciousness and individual self–esteem,
the ability of humans to realise their own interests and
defend them in the interests of the whole society;
– competence and responsibility which are oriented
toward civic vigilance and awareness, understanding that
«consumer» attitude to the achievements of democracy
could lead to its loss;
– freedom (negative – as liberation from dependence
oppression; positive – both political and cultural conditions
for the development of personal skills and realisation of
aspirations);
– constitution and constitutionalism – as the final
guidelines, principles of social coexistence of people in a
democratic community; – freedom of conscience, freedom
of speech;
– human dignity – the cultivation of which makes a
civilised society, exalts man, that is why it should be largely
directed by civic education;
– moral autonomy – the right to a free and fair self–
determination;
– privacy;
– civic association – which focuses humans on
sustainable and conscious interest in social life, in solidarity,
trust, mutual support, and willingness to act to protect social
interests;
– social order, based not on the denial or prohibition
of conflicts but their managing by procedures, guidelines,
awareness and experiences [3, p. 38–50].
Contemporary college students are in its majority
advocates of democratic reforms, and therefore – democratic
values as such. However their formation is controversial
because of the heterogeneity of the student audience,
among which there is a certain proportion of students
who are far from democratic values. They are infected by
extreme socialist or nationalist phraseology and influenced
by the social environment in which the political growth of
the students occur. Traditionally the following factors of
democratic values of students are distinguished:
a) factors of social and political environment (macro
environment);
b) the impact of the close environment (micro
environment – family, peer groups);
c) the influence of the media (including the Internet
technology) and culture;
d) the factor of education, training and democratic self–
education of the individual.
The most influential among them, according to
S. V. Kostryukov, is the factor of social environment.
Introducing through lifestyles democratic values into the
internal structure of the individual, the society almost
«binds» the individual to itself, fixes in his mind the
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constant focus on socially significant goals and means of
actions and creates the existence of isomorphic system
«society – personality» in which the person appears to be an
appropriate subsystem [8, p. 8–9].
Lifestyle as a factor of achieving democratic values of
young people is versatile in its structure, has a «macro» –
and «micro» levels. Gradually mediating deep, universal,
necessary links and relations to such that are limited by
only a narrow area of communication of student youth,
lifestyle contributes to the transformation of society’s
democratic values to the internal quality traits inherent
in the young generation. Selection and comprehension of
the democratic values of society are due to their personal
significance, that is, whether they are valuable for the
personality and to which extent they contribute to the
fulfillment of his goals. With this in mind, from the same
democratic values college students always choose only those
that are considered by them as necessary (necessary, helpful
or pleasant) objects, purposes and means of satisfying
their own needs. After going through this experience,
having the practical experience and confirming their need,
feasibility and usefulness of such values are fixed as
valuable orientations of the young. However, the practice
is not only validation criteria of democratic values, but
also the agent of their continuous reassessment, updating
and changing the whole system of value orientations of
students. Transformation of the Ukrainian society has called
for significant complication and differentiations in social
life, and therefore to the individualisation of needs, interests
and values of students. This greatly complicates their social
integration.
Recently, along with traditional mass media a major
impact on the consciousness of young people has been made
by the Internet space. Over the years this communication
channel has became available to almost everyone. At the
present stage of development it is possible to talk about the
formation of the Internet subculture. Like any subculture,
the Internet is combining large groups of populations, forms
of interests and forms of communication, and encourages
the development of interpersonal relationships.
Internet space has a tremendous opportunity to spread
democratic values, since it provides unprecedented access to
information, empowers democratic communication.
It seems appropriate in pedagogical universities to
familiarise students with an important aspect of teacher
activity – volunteering – the essence of which is to create
an organised system where anyone can become an active
member of his community. For this purpose various kinds of
voluntary actions are held by voluntary aid agencies, teams
and clubs, to which students are volunteering for activities
that benefit others and society as a whole.
An important role is played by self education that
covers all aspects of the relation of the individual to
the world. In the process of self education democratic
values of students are seen in their relations to others, to
themselves. Education, self–education, friendship, love,
relationship to parents, teachers – everything is influenced
by this process. Democratic values are «refracted» and
reflected through duty, justice, responsibility, and tolerance.
In general the specificity of democratic education of
students of pedagogical universities in modern Ukraine is
that it should be directed not only on the reproduction of
democratic values in the society, but also on the formation
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of a new system of social values in terms of humanisation
of education. For political modernisation must cultivate
democratic values, spread relevant procedures, new rules of
lifestyle and behavior in non–democratic reality.
In summary, we note that democratic education is a
key component of future teacher training. They should not
only master the ability to live a full life in democracy, but
also reproduce this ability with respect to future students
and pupils, creating conditions for the formation of the
citizen, for whom democratic society is the centre for the
disclosure of creative possibilities, meeting personal and
social needs. Despite the high appreciation of the course
«Fundamentals of Democracy», this course has not become
compulsory in national universities. Moreover, following
the higher education reform in 2014 the issue of mandatory
courses was taken off the agenda. Since then, democratic
education of future teachers by means of the course
«Fundamentals of Democracy», as well as other issues
of training, has become the area of responsibility of the
pedagogical universities.
Features of teaching democracy to students of
pedagogical universities, in addition to gaining knowledge
about modern democracy, its principles, ideals, values and
practices include providing for the formation of developed
civic competence and mature social position, deliberate
tolerance development, and fostering in students the
necessary technological skills in selecting and designing
teaching methods, conducting lessons, extracurricular
and after–school classes in the context of the objectives
of civic education as components of the overall process
of socialisation, which results in the involvement of a
particular individual to society.
Particularly noteworthy are the democratic values
of students of pedagogical universities which are being
asserted not only on content, organisational, functional,
communicative levels of the educational process, but also
through macro factors (society influence and political
processes) and micro factors (family and peer influence),
mass media (including the Internet technology) and
culture, self education, and extra–curricular activities of the
university, including trade union and free time activities of
students, participation in student government and academic
circles, volunteering and many more.
List of Literature
1. Kostryukov S. V. Formation of democratic values of students
in the transformation period: Автореф. дис. к. ф. н. – 09.00.10 –
філософія освіти / Сергій Володимирович; Інститут вищої освіти
Академії педагогічних наук України, Київ, 2004. – 19 с.
2. Andrushchenko V. Democratic education of young people
and students: problems of theory and practice / В. Андрущенко //
Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Мате
ріали ІI міжнародної наукової конференції (Одеса, 24–
26 Травня 2002 р.) / Укладач Л. Марrоліна; Канад.–укр. проект
«Демократична освіта», М–во освіти і науки України, Ін–т вищої
освіти АПН України, Одеська національна юридична академія. –
К.: Ай Бі, 2003. – С.11–12.
3. Fundamentals of democracy: A textbook for students of
higher education establishments / Авт. колектив: М. Бессонова,
О. Бірюков, С. Бондарук та ін.; За заг. ред. А. Колодій; М–во
освіти і науки України, Ін–т вищої освіти АПН України, Укр.–
канад. проект «Демократична освіта». – К.: вид–во «Ай–Бі»,
2002. – 684 с.
4. We live in democracy: lesson plans on «Education for
democratic citizenship» and «Education on human rights» for
comprehensive education establishments / [Р. Голуб, Т. Хаддлестон,
П. Крапф та ін.]; пер. з англ., наук. редагування та адапт.

328

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 115

О. В. Овчарук; заг. ред.: Р. Голлоб, П. Крапф; заг. ред. укр. версії:
Н. Г. Протасова. – К.: НАДУ, 2009. – 212 с.
5. Bekman E. Democratic governance in schools: [посібник] /
[Е. Бекман, Б. Траффорд]; пер. з англ. та адапт. Л. І. Паращенко;
заг. ред. укр. версії: Н. Г. Протасова. – К.: НАДУ, 2009. – 100 с. –
(Навчатися і жити в демократії).
6. Education for Democratic Citizenship: a textbook for
preparing teachers on «Education for democratic citizenship»
and «Education on human rights» for comprehensive education
establishments (вдосконалена версія – вересень 2007) / [Р. Гол
лоб, Е. Хаддлестон, П. Крапф та ін.]; пер. з англ. та адапт.
Л. М. Ващенко; за ред. Е. Хаддлестона; заг. ред. укр. версії:
Н. Г. Протасова. – К.: НАДУ, 2009. – 92 с. – (Навчання і життя в
демократії).
7. Kondrashova L. Emotional factor in preparing future
pedagogues to their professional activities. Емоційна домінанта
підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності / Лідія
Кондрашова // Рідна школа. – 2010. – №7–8 (липень–серпень). –
С.14–19.
8. Kravtsov V. Theoretical basis for the formation of civil
competence of social teachers of the future / В. Кравцов, Т. Крав
цова // Наукові записки Кіровоградського педагогічного
університету ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. –
2012. – Вип.103. – С.27–35.
9. Dyui D. Democracy and education / Д. Дьюи: Пер. с англ. –
М.: Педагогика Пресс, 2000. – 384 с.
10. Yakibchuk M. I. Teaching model of forming tolerance among
students of higher education institutions / М. І. Якібчук // Вісник
Національної академії Державної прикордонної служби України.
Педагогічні науки. – 2012. – №1. – С.249–254.

References
1. Kostryukov S. V. Formation of democratic values of students
in the transformation period: Avtoref. dys. k. f. n. – 09.00.10 –
filosofija osvity / Sergij Volodymyrovych; Instytut vyshhoi’ osvity
Akademii’ pedagogichnyh nauk Ukrai’ny, Kyi’v, 2004. – 19 s.
2. Andrushchenko V. Democratic education of young people
and students: problems of theory and practice / V. Andrushhenko //
Rozvytok demokratii’ ta demokratychna osvita v Ukrai’ni: Materialy II
mizhnarodnoi’ naukovoi’ konferencii’ (Odesa, 24–26 Travnja 2002 r.) /
Ukladach L. Marrolina; Kanad.–ukr. proekt «Demokratychna osvita»,
M–vo osvity i nauky Ukrai’ny, In–t vyshhoi’ osvity APN Ukrai’ny,
Odes’ka nacional’na jurydychna akademija. – K.: Aj Bi, 2003. –
S.11–12.
3. Fundamentals of democracy: A textbook for students of
higher education establishments / Avt. kolektyv: M. Bessonova,
O. Birjukov, S. Bondaruk ta in.; Za zag. red. A. Kolodij; M–vo osvity
i nauky Ukrai’ny, In–t vyshhoi’ osvity APN Ukrai’ny, Ukr.–kanad.
proekt «Demokratychna osvita». – K.: vyd–vo «Aj–Bi», 2002. –
684 s.
4. We live in democracy: lesson plans on «Education for
democratic citizenship» and «Education on human rights» for
comprehensive education establishments / [R. Golub, T. Haddleston,
P. Krapf ta in.]; per. z angl., nauk. redaguvannja ta adapt.
O. V. Ovcharuk; zag. red.: R. Gollob, P. Krapf; zag. red. ukr. versii’:
N. G. Protasova. – K.: NADU, 2009. – 212 s.
5. Bekman E. Democratic governance in schools: [posibnyk] /
[E. Bekman, B. Trafford]; per. z angl. ta adapt. L. I. Parashhenko;
zag. red. ukr. versii’: N. G. Protasova. – K.: NADU, 2009. – 100 s. –
(Navchatysja i zhyty v demokratii’).
6. Education for Democratic Citizenship: a textbook for
preparing teachers on «Education for democratic citizenship»
and «Education on human rights» for comprehensive education
establishments (vdoskonalena versija – veresen’ 2007) / [R. Gollob, E.
Haddleston, P. Krapf ta in.]; per. z angl. ta adapt. L. M. Vashhenko;
za red. E. Haddlestona; zag. red. ukr. versii’: N. G. Protasova. – K.:
NADU, 2009. – 92 s. – (Navchannja i zhyttja v demokratii’).
7. Kondrashova L. Emotional factor in preparing future
pedagogues to their professional activities. Emocijna dominanta
pidgotovky majbutnih pedagogiv do profesijnoi’ dijal’nosti / Lidija
Kondrashova // Ridna shkola. – 2010. – №7–8 (lypen’–serpen’). –
S.14–19.
8. Kravtsov V. Theoretical basis for the formation of civil
competence of social teachers of the future / V. Kravcov, T. Krav
cova // Naukovi zapysky Kirovograds’kogo pedagogichnogo
universytetu im. V. Vynnychenka. Serija: Pedagogichni nauky. –
2012. – Vyp.103. – S.27–35.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

9. Dyui D. Democracy and education / D. D’jui: Per. s angl. –
M.: Pedagogika Press, 2000. – 384 s.
10. Yakibchuk M. I. Teaching model of forming tolerance among
students of higher education institutions / M. I. Jakibchuk // Visnyk
Nacional’noi’ akademii’ Derzhavnoi’ prykordonnoi’ sluzhby Ukrai’ny.
Pedagogichni nauky. – 2012. – №1. – S.249–254.
Силадій І. М., кандидат педагогічних наук, завідуючий відділом
організації та моніторингу навчального процесу, ліцензування
і акредитації, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца
Ракoці ІІ (Україна, Берегове), gileya.org.ua@gmail.com
Маринець Н. В., кандидат філософських наук, доцент кафедри
суспільних наук, Закарпатський угорський інститут
ім. Ференца Ракoці ІІ (Україна, Берегове)
Демократична освіта для підготовки
майбутніх педагогів педвузів
Проаналізовано соціальну потребу, проблеми та перспективи введення
курсу «Основи демократії» у педагогічних університетах і особливості
навчання демократії майбутніх педагогів.
Метою даної статті є аналіз «демократичної освіти» майбутніх педагогів
в умовах демократизації суспільних відносин та демократизації освіти.
Особливості навчання демократії студентів педагогічних університетів
окрім здобуття знань про сучасну демократію, її принципи, ідеали, цінності та
практики.
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Проблеми модернізації підготовки менеджерів
з інновацій в контексті реформування
системи освіти в Україні
Досліджується взаємозалежність між формуванням інноваційної моделі
економіки України та розвитком системи професійної підготовки до управління
інноваційною діяльністю та підвищенням її ефективності. Стверджується,
що сучасні стратегії інноваційної модернізації залежать від управлінського
потенціалу, в основі якого лежать людський, організаційний та інформаційний
капітал, який напряму залежить від підготовки управлінських кадрів.
Метою статті постає розкрити основні проблеми модернізації підготовки
менеджерів з інновацій в контексті реформування системи освіти в сучасній
Україні. Виділено основні відхилення від принципів ефективної підготовки,
як то: надлишкова узагальненість цілей та змісту навчальних програм,
порушення міждисциплінарного та компетентнісного підходів, відсутність
доцільної та злагодженої взаємодії між освітою та сектором виробництва та
підприємництва тощо.
Ключові слова: освіта, професійна підготовка, менеджер, інновації,
управління.

Необхідність інтеграції до світової спільноти ставить
перед Україною актуальну задачу модернізації економіки
та технологічних систем, а також сфери духовного
виробництва та сервісу для підвищення на основі
цього конкурентоздатності національного господарства.
Формування інноваційної моделі економіки України
вимагає розвитку системи професійної підготовки до
управління інноваційною діяльністю та підвищення її
ефективності. Сучасні стратегії інноваційної модерні
зації залежать від управлінського потенціалу, в основі
якого лежать людський, організаційний та інфор
маційний капітал, який напряму залежить від підготовки
управлінських кадрів. В наш час результативність
підприємницької, виробничої, сервісної тощо діяльності
в першу чергу визначається кількістю впроваджуваних
якісних інновацій.
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Система навчання професіоналів в сфері управління
інноваціями в Україні сьогодні не відповідає рівню і
викликам динаміки та інтенсивності світових соціально–
економічних процесів та запитам ринку. Імперативи,
моделі, методи та технології освітньої підготовки
управлінських кадрів в сфері інновацій вимагають
суттєвого оновлення та співвіднесення з провідною
практикою. Аналіз підходів та моделей підготовки
інноваційних менеджерів розвинених країн дозволяє
виокремити пропозиції щодо вдосконалення вітчизняної
практики.
У зв’язку з цим першочерговими завданнями
постає детальне вивчення питань вдосконалення підго
товки управлінських кадрів для сфери розробки та
впровадження інновацій взагалі, та до процесів інно
ватики в усіх сферах виробництва зокрема. В умовах
реформування сучасної системи вищої освіти в Україні
по–перше, необхідна відповідна система підготовки
фахівців–управителів з розгалуженими компетенціями в
сфері інновацій, а по–друге наявна реальна можливість
такої модернізації [5].
За час існування людської цивілізації було
випробувано чимало підходів до управління освітніми
системами та обґрунтовано безліч змістовних схем
навчання. Ці підходи завжди багато в чому залежали від
характеру відносин у суспільстві, від пануючої ідеології,
моделей економіки тощо.
Сучасний етап розвитку вітчизняної та світової
освіти характеризується соціальним замовленням на
гуманізацію стосунків, що зумовлює активну розробку
нової управлінської парадигми, заснованої в першу
чергу на суб’єкт–суб’єктній взаємодії.
Ідеї специфіки педагогічного менеджменту, привне
сені в 80–90–і рр. ХХ ст. у традиційні уявлення про
управління навчальними закладами, у поєднанні з
гострою потребою в оновленні системи освіти, сьогодні
вимагають переосмислення управління та вироблення
теорії освітнього менеджменту, орієнтованого на
досягнення позитивних змін у керованій системі взагалі,
та у інноваційній діяльності підприємства зокрема.
У даному контексті науковий інтерес для даної
статті становили теоретичні положення. Ідеї системного,
комплексного, ситуаційного ін.), антикризового, марке
тингового, бізнесового наукових підходів до управління,
розроблені зарубіжними науковцями І. Ансоффом,
О. Блейком, М. Вудкоком, Ф. Котлером, М. Месконом,
Р. Фішером, Д. Френсісом, М. Фолетт, П. Друкером,
Д. Трейсі, а також вітчизняними дослідниками
Б. Андрушковим, М. Бідняком, В. Бурегою, В. Весніним,
В. Гриньовим, Г. Дмитренко, В. Лукашевичем,
І. Мар’єнком, Е. Уткіним, Ф. Хмілем, А. Шегдою,
Е. Юдіним.
З іншого боку у сучасних вітчизняних дослідженнях
з управління освітою актуалізуються його сутнісні
людиноцентричні та гуманістичні аспекти (В. Бегей,
Н. Бібік, Є. Березняк, Т. Давиденко, Г. Єльникова,
І. Жерносєк, Ю. Конаржевський, М. Красовицький,
С. Крисюк, В. Курило, В. Пікельна, О. Савченко та
ін.), інноваційні стратегії (В. Безпалько, В. Бондар,
А. Бойко, Л. Ващенко, Л. Даниленко, Г. Дмитренко,
В. Луговий, В. Мадзігон, В. Майборода, А. Макаренко,
В. Маслов, В. Олійник, Н. Протасова, Є. Хриков,
О. Цокур, В. Шаркунова, та ін.) та технології підготовки
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управлінських кадрів (Л. Каращук, В. Козаков, В. Криж
ко, Е. Лузік, І. Лікарчук, О. Мармаза, Н. Островерхова,
Є. Павлютенков, М. Сметанський, Т. Сорочан, Г. Ти
мошко та ін.), психологічні основи формування управ
лінських компетенцій (Л. Карамушка, І. Коганець,
Н. Коломінський, В. Моляко, Л. Орбан–Лембрик,
С. Подмазін та ін.). Дані наукові підходи та розробки
постають теоретичною базою вирішення проблеми щодо
сучасної модернізації підготовки менеджерів з іннова
цій в умовах трансформації системи вищої освіти в
Україні.
Тож, метою даного дослідження постає формулю
вання напрямів вдосконалення підготовки професіоналів
з управління інноваціями в умовах реформування
сучасної вищої освіти.
Інноваційний менеджмент – це в першу чергу
«менеджмент змін». До особливостей інноваційного
менеджменту, що визначають зміст освіти за даним
фахом, відносяться:
– позитивне ставлення до нового;
– новизна робіт, що виконуються;
– невизначеність кінцевих результатів, підвищений
ризик ресурсних витрат (практично неможливо наперед
визначити, наскільки отримані результати виправдають
те, що витрачують на їх досягнення – час, сили,
матеріальні засоби тощо);
– підвищене ускладнення визначення параметрів
роботи, процесів, суб’єктів, які залучені в інноваційний
процес (параметрів зовнішнього середовища організації
праці, оцінювання результатів тощо);
– підвищений вплив дестабілізуючих чинників, що
долаються завдяки високій адаптивності управління та
дозволяють урахувати різноманітні, у тому числі й не
передбачені наперед ситуації;
– постійне очікування чогось нового (нових ідей,
результатів розв’язання проблем, конкурентів тощо);
– можливість досягнення школою значно більш
високих результатів, ніж при стабільному функціону
ванні;
– можливість реалізації учасниками інноваційного
процесу особистих потреб вищого рівня (соціальних
потреб, потреб в самоактуалізації, самовираженні,
високому творчому результаті);
– необхідність постійного підвищення професійної
компетентності учасників інноваційного процесу, як
рядових співробітників, так і керівників усіх рівнів
управління;
– розширення діапазону вимог до особистих
якостей учасників інноваційного процесу;
– почастішання кадрових перестановок, підвищення
плинності кадрів [5, с. 288–289].
Все це вимагає в першу чергу ґрунтовних знань
у тій сферою, в якій провадить інновації організація.
Таким чином, можна припустити, що в організації
освіти менеджерів з інновацій сьогодні має проявлятись
тенденція пізньої професійної підготовки в основному
на її післядипломному етапі.
Формування професіонала з менеджменту інновацій
на основі особистісно–соціального, компетентнісного,
особистісно орієнтованого підходів сьогодні реалізується
неповно. Роботи з дослідження питання поетапної про
фесійної підготовки менеджера з інновацій впродовж
життя з урахуванням сучасних освітньо–ринкових
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та інших інноваційних підходів, є принципово
недостатніми.
В даній ситуації на перший план виходить потреба
розробки фундаментальних методолого–аксіологічних
основ неперервної професійної підготовки менеджера на
базі відповідної дослідно–експериментальної діяльності,
поглибленого вивчення та визначення основних педа
гогічних понять професійного менеджменту, створення
нових професійно–педагогічних програм, діагносту
вальних, проектувальних і формувальних методик,
особливо стосовно інноваційної сфери. Це дозволить
якісно підвищити ефективність освітньої підготовки
менеджерів з інновацій [3].
Отже, в першу чергу наукові підґрунтя поетапної
професійної підготовки інноваційного менеджера у
системі неперервної освіти залишаються недостатньо
обґрунтованими філософською та педагогічною наукою
на методолого–теоретичному й організаційно–методич
ному рівнях.
Закономірності, протиріччя, провідні тенденції
суспільного розвитку в умовах модернізації освіти та
ринкових економічних відносин виявляють потребу в
дослідженнях, присвячених проблемі поетапної профе
сійної підготовки менеджера з інновацій на засадах
концентричного формування соціально й особистісно
значущих компетентностей та безперервності профе
сійної освіти менеджера впродовж життя.
Про це свідчить наявність гострих суперечностей
особистісно–соціального, загальнопедагогічного, теоре
тико–змістового, організаційно–технологічного характеру:
– між прискореним розвитком людиноцентричного
суспільства, становленням вітчизняної інтелектуальної
економіки, відповідного ринку освітніх послуг та осо
бистісно й соціально недосконалою, занадто універ
сальною підготовкою управлінських кадрів, орієнтова
них на впровадження інновацій;
– між об’єктивною потребою країни у висококвалі
фікованих інноваційних менеджерах, здатних до осо
бистісного саморозвитку і професійного поступу в
європейську цивілізацію, та незадовільним станом
вітчизняної підготовки керівних кадрів переважно
у системі підвищення кваліфікації з домінуванням
предметної спрямованості і, в зв’язку з цим, неспро
можністю управлінців оперативно реагувати на нові
запити ринку, розробляти та освоювати стабільні конку
рентні стратегії розвитку й модернізації підприємств
усіх типів;
– між глобальними світовими тенденціями нагро
мадження знань, інтеграції бізнесової й освітньої
кон’юнктури, створенням світового рівня наукових
шкіл менеджменту та відсутністю вітчизняної науково
обґрунтованої системи і поетапного цілісного процесу
професійної підготовки менеджерів з інновацій;
– між прийнятим розумінням сутності управління
інноваціями як впливу, що відповідає когнітивно–
маніпулятивній суб’єкт–об’єктній директивній парадигмі
управлінської діяльності, та інноваційним баченням
сутності управління, яке базується на індивідуально–
креативній суб’єкт–суб’єктній гуманістичній парадигмі
доцільної взаємодії і характеризується як інноваційний
менеджмент;
– між загальним універсальним характером підго
товки управлінських кадрів, їхнього вдосконалення
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на засадах інтуїтивного пошуку, несистемного нако
пичення емпіричних зразків лідерських і організатор
ських якостей та потребою у спеціальних сучасних
змістових, організаційних і методичних технологіях
неперервної професійної підготовки менеджера з інно
вацій, цілеспрямованого відбору знань концентрич
ного характеру, які дозволяють по–новому сформувати
комплекс професійних компетентностей, побудувати
систему відносин із споживачами на основі макси
мального задоволення зростаючих особистісних і сус
пільних потреб;
– між досить високим рівнем розробленості у
національній системі освіти теорії і практики ступеневої
(бакалаври, магістри) й післядипломної підготовки
та недостатнім усвідомленням потреби в неперервній
спеціальній фаховій освіті менеджерів як професійних
управлінців на засадах поетапної професіоналізації
впродовж життя [3].
Вирішення суперечностей має забезпечити підго
товку менеджерів з інновацій належного рівня,
готових до здійснення своїх функцій. Менеджер з
інновацій – це в першу чергу фахівець, що професійно
займається управлінською діяльністю в конкретній сфері
функціонування інноваційного процесу і є суб’єктом в
процесі управління.
Менеджеру необхідно вміти визначати сфери
застосування науково–технічних ідей і розробок, оціню
вати комерційний потенціал розробок та технологій
інноваційного проекту, визначати стратегію захисту
інтелектуальної власності, тобто володіти низкою
специфічних навиків управлінської діяльності.
Інноваційні менеджери належать до творчих
менеджерів, фахівців, компетентних в першу чергу в
сфері досліджень. Їх специфіка – це посилена увага
дослідницькому підходу до вирішення всіх проблем.
У них має бути вироблене проблемне бачення світу,
здібність розпізнавати проблеми там, де для інших
все зрозуміло. Уміння превентивно, тобто заздалегідь
формулювати проблеми (коли вони тільки зарод
жуються).
Освіта менеджерів з інновацій має бути спрямована
на формування таких компетенцій:
– уміння сприймати, розуміти і використовувати
антиномічні погляди;
– прагнення бути ініціатором, робити правильні
висновки в умовах дефіциту інформації;
– здатність до імітації функцій різних членів
колективу, інноваційність мислення, здатність вийти за
межі традиційного;
– здатність адаптуватись до змін умов діяльності, до
вирішення нових завдань.
Система підготовки менеджерів з інноваційної
діяльності має широко охоплювати сфери її нормативно–
правового регулювання та ролі держави в ній, чого
наразі зміст освіти не демонструє. Так, менеджер з
інноваційної діяльності має розглядати створення
сприятливого середовища для суб’єктів інноваційної
діяльності та трансферу технологій як провідне завдання
державних інститутів.
Дане завдання має деталізуватись через низку
наступних заходів:
– поліпшення правових умов інноваційної діяль
ності та трансферу технологій;
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– розвиток інноваційної інфраструктури з метою
надання допомоги науковцям, винахідникам та під
приємствам на всьому ланцюжку інноваційної діяль
ності: науково–технічна розробка – інновація – вироб
ництво;
– сприяння комерціалізації об’єктів права інтелек
туальної власності та передачі технологій підприємствам
для створення виробництва конкурентоспроможної
продукції;
– розробку та запровадження ефективних механізмів
державної підтримки та залучення фінансових ресурсів
для реалізації інноваційних проектів [2].
Менеджер з інновацій має розуміти специфіку
і важливість взаємодії з державними інститутами,
вміти її реалізовувати та бути готовим до такої роботи.
Тож, у змісті підготовки менеджерів з інновацій окрім
залучення до діяльності виробничих підприємств та
бізнес–структур, має передбачатись глибоке ознайом
лення з діяльністю апарату державного управління в
сфері інноваційно–технологічного розвитку.
Без обізнаності щодо особливостей, зміст, проблем
та перепон реалізації цих аспектів державного
управління, без вміння взаємодіяти з державними
інститутами менеджера з інноваційної діяльності не
можна вважати підготовленим до ефективної роботи.
Тож, до змісту освіти має бути включений цілий сегмент
практичної підготовки щодо взаємодії з органами
державної влади в сфері інноваційного розвитку.
У навчальному процесі концепція підготовки
майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної
професійної діяльності у вищих навчальних закладах
реалізується через дотримання вимог загально–дидак
тичних та специфічних принципів навчання, що
визначають процес реалізації педагогічних законів і
обумовлюють вимоги до мети, завдань, змісту, форм,
методів і результатів процесу навчання [4].
Принципи підготовки менеджерів визначаються
не тільки власне педагогічними закономірностями,
а й психологічними, соціальними, філософськими,
управлінськими, гносеологічними тощо. Саме тому
при обґрунтуванні принципів підготовки майбутніх
керівників до інноваційної професійної діяльності в
ВНЗ значна увага має приділятись рівню розвитку
управлінської науки, праксеологічної науки, педаго
гічної теорії та практики, основам теорії пізнання,
особливостям засвоєння знань тощо.
Врахування
особливостей
навчально–виховного
процесу у вищих навчальних закладах, аналіз підходів
до обґрунтування системи принципів навчання і
виховання, дослідження практики підготовки майбутніх
фахівців з менеджменту мають забезпечувати можли
вість визначити комплекс принципів формування готов
ності управлінських кадрів до здійснення інноваційної
професійної діяльності [2].
Тож, в основу підготовки майбутніх менеджерів до
досліджуваного виду діяльності в процесі вивчення
професійно спрямованих та педагогічних дисциплін
пропонується покласти такі дидактичні принципи:
– науковість навчання і його соціальна зумовленість;
– принцип практичної спрямованості;
– принцип свідомості та активності студентів;
– принцип системності та послідовності;
– принцип диференціації та індивідуалізації навчання.
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Система цих принципів сприятиме формуванню
у студентів знань щодо сутності інновацій, змісту
та завдань інноваційної професійної діяльності.
Результатом ефективного застосування вищезазначених
принципів навчання постане готовність фахівців з
менеджменту виявляти суб’єктів здатних формувати
інноваційні ідеї; будувати дієві механізми мотивування
працівників, які займаються інноваційною діяльністю;
раціонально розподіляти функції та обов’язки між
працівниками, що розробляють та впроваджують у
виробництво інноваційні проекти [2].
Окремо слід відзначити важливість формування
готовності до роботи з ризиками. Будь–який інно
ваційний проект може виявитися нерентабельним або
невдалим. Інноваційний менеджер повинен розуміти
специфіку прийняття рішень в умовах ризику та мати
навички для здійснення виробу, захистити проекту від
ризиків, складання переліку подій і умов, при настанні
яких проект краще згорнути.
Бізнес–орієнтація освітніх програм може виникати
переважно на рівні короткострокового навчання
(програм з перепідготовки та підвищення кваліфікації),
проте лише за наявності стратегічної потреби бізнесу
(підприємства) або галузі національної економіки,
представленої провідними компаніями, в фахівцях з
інноваційної діяльності певного рівня та кількості.
Такий цільовий спосіб організації навчання, за умов
якого ВНЗ працює в межах договорів зі підприємствами
та орієнтований на підготовку фахівців для визначених
виробництв та організацій, у вітчизняному освітньому
просторі майже відсутній.
В цьому випадку цільовий характер підготовки
має забезпечуватись тим, що вже на першому етапі
навчання виділяються ключові проблеми і розробляється
програма цільової підготовки спільно з керівництвом
підприємства. В цю програму включаються розділи
та технології, необхідні для практичного вирішення
ключових
проблем
з
інноваційного
розвитку
конкретного підприємства. Далі в межах навчальних
занять слухачі мають отримувати знання про досвід
та технології, проходити тренінгові програми та ділові
ігри з набуття навичок використання цих технологій
(переважно командних, групових) для вирішення
проблем з інноваційного розвитку даного підприємства,
отримують
тривалі
(кілька
тижнів)
практичні
завдання для роботі в команді у виробничих умовах.
Цільова аудиторія у такого навчання ширше, оскільки
доповнюється тими, хто вже працює. Проте дисципліни
навчальної програми подібні: теоретична частина
має складатись з курсів економічної теорії, сучасних
проблем менеджменту, маркетингу, фінансів, управління
людськими ресурсами. Спеціалізовані курси мають
бути направлені на вивчення інноваційних аспектів
менеджменту, маркетингу, фінансів, стратегічного
управління, управління персоналом, інформаційних
технологій в управлінні тощо.
Вато також відмітити, що на розробку індиві
дуального
дослідницького
завдання
виділяється
наразі замало часу: від 10% до 20%. У поєднанні з
фактом того, що інтеграція теоретичного матеріалу
та виконуваного дослідження мала, даний показник
системи підготовки фахівців з управління інноваціями
є вкрай незадовільним і потребує значних коректив.
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Зрозуміло, що основна частина проекту є самостійною
роботою, однак розділення освітньої та дослідницької
частин навчання в жодному разі не дозволяє забезпечити
принцип проективного навчання, яких має бути
вихідним для підготовки професіоналів з управління
інноваціями. Відсутність цього принципу як імперативу
навчання фахівців з інновацій гальмуватиме відтворення
інноваційного знання.
Окрім того, варто зауважити з приводу форм
навчання, що необхідність освоювати програму
навчання паралельно з основним видом діяльності
порушить умови для конструювання професійної
ідентичності особистості, оскільки ланцюг «знання –
вміння – навичка – досвід» буде порушуватись. В такому
сенсі модель навчання з відривом від роботи протягом
певного періоду буде більш перспективною.
Ринок короткотермінових освітніх програм з
управління інноваціями в Україні, як це не дивно,
доволі обмежений і представлений поодинокими
навчальними семінарами або тренінгами, спрямованими
на опрацювання локальних питань та проблем
інноваційного менеджменту у вузько виділених сферах –
прямих продажах, обміні інформацією, освіті тощо
(наприклад, «Науково–практичний семінар з питань
інноваційного розвитку керівних, педагогічних та
науково–педагогічних кадрів», 5 днів; «Використання
ІКТ в управлінській діяльності», 5 днів; «Освітній
моніторинг як інструмент управління», 5 днів –
пропозиція Академії інноваційного розвитку освіти) [1].
Цілісного уявлення про методологію управління
проектами з просування нових бізнес–рішень, створення
нововведень в бізнесі, виведення на ринок нових
товарів такі навчальні програми не забезпечують, хоч
їх цільова аудиторія була б найширшою – керівники,
фахівці, підприємці малого і середнього бізнесу тощо.
Звісно короткостроковий характер таких програм не
забезпечив би компетентнісного підходу до освіти, проте
такі програми формували б у слухачів певне базове
уявлення про управлінні інноваціями. Окрім оптимізації
управлінської діяльності, таке уявлення могло б стати
основою для прийняття рішення про поглиблення
подальшої освіти в сфері інновацій на довгостроковій
основі.
Короткострокові програми не можна було б
розглядати як повноцінний спосіб підготовки фахівців
з управління інноваціями, проте суцільний брак таких
програм на вітчизняному ринку освітніх послуг є
недоліком, оскільки цей короткостроковий компонент
в моделі безперервної освіти за напрямом «інновації» є
необхідним.
Таким чином, розглядаючи існуючі системи підго
товки фахівців з інновацій в Україні, можна виділити
такі відхилення від відповідності принципам побу
дови ефективної моделі безперервного навчання які
мають бути усунуті в межах реформування системи
освіти:
– розмиті та надто узагальнені формулювання цілей
освітніх програм, компетенцій, навичок, відсутність
конкретики у зазначенні кінцевого результату;
– порушення міждисциплінарного підходу;
– відсутність злагодженої взаємодії ВНЗ та під
приємств, що для підготовки фахівців з інновацій є
наріжною проблемою;
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– відсутність компетентнісного підходу до навчання,
оскільки під компетенціями розуміється проходження
низки теоретичних дисциплін;
– розділення в часі освітнього та науково–дослід
ницького компонентів навчання, що не дозволяє
реалізувати принцип проективного навчання;
– виділення недостатньої кількості часу на розробку
індивідуальної дослідницької задачі; відсутність можли
вості опрацьовувати цю задачу в групі або команду;
– відсутність інноваційної інфраструктури освіт
нього процесу (бізнес–парків проектів, бізнес–інкуба
торів, технопарків тощо);
– нерозвиненість, вузькість та низька якість серед
ньострокових та короткострокових програм, орієн
тованих на осіб, що вже мають вищу освіту; недостатня
тривалість таких програм для проектування особистісної
ідентичності та їх зверхність;
– неврахування при плануванні середньострокових
та короткострокових програм тих загроз трансформації
сучасного ринкового середовища, що призводять до
деформацій професійної ідентичності менеджера, що діє
в сфері інновацій.
Останнє питання індивідуально–психологічного
характеру є окремо важливим для розгляду, оскільки
часто не враховується. При дослідженні проблем
підготовки фахівців з інноватики першопочатково
розглядаються питання професійних компетенцій,
орієнтації в технологіях, стратегічного мислення,
орієнтованості у ринках тощо. Питання психологічної
готовності особистості до роботи в умовах перманентно
мінливого середовища інноватики на сучасних ринках
майже не зачіпається, хоч можна впевнено заявляти, що
це має бути невід’ємний компонент моделі підготовки
фахівців з інновацій. Тож, дані аспекти можуть і мають
стати тематикою подальших перспективних наукових
розробок.
Реформа вищої освіти в Україні – тривалий і
трудомісткий процес, а бізнесу треба адаптуватися до
змін у реальному часі і просторі. Отримавши доступ
до широкої аудиторії університетської молоді, у
роботодавця з’являється шанс направити професійний
розвиток майбутнього працівника в необхідному напрямі
і з більш ефективним розподілом ресурсів.
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Problems of upgrading training managers of innovation
in the context of reforming the education system in Ukraine
Correlation between the formation of an innovative model of Ukraine’s economy
and the development of systems of professional training to the management of
innovation and increase its efficiency has investigated. It is substantiated that current
innovative modernization strategy depends on management capacity, which is based
on human, organizational and information capital, which depends on management
education. The study appears to reveal major problems upgrading training managers
of innovation in the context of reforming the education system in modern Ukraine. The
main deviation from the principles of effective training, such as: excessive generality
objectives and content of training programs and competency abuse interdisciplinary
approach, the lack of effective and coordinated interaction between education and
business sectors and others.
Keywords: education, training, manager, innovation, management.
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Проблеми інтерпретації категорій знань
та інформації в умовах становлення
знаннєвої економіки
Розкрито інтерпретацію категорій інформація та знання, їх
співвідношення в умовах розвитку інформаційного суспільства, знаннєвої
економіки; проаналізовано класифікацію знань на основі різних ознак;
розглянуто знання як економічну категорію, що виступає товаром, формою
капіталу, освітньою послугою; визначено небезпеки і особливості перетворення
знань в умовах знаннєвої економіки; проаналізовано категорію знань у форматі
когнітивної економіки.
Ключові слова: інформація, знання, знаннєва економіка, інформаційне
суспільство, товар, освітня послуга, когнітивна економіка.

Кардинальні зміни у сучасному суспільстві, що
пов’язані з розвитком інформаційних технологій, глоба
лізацією, формуванням нового світогляду особистості на
основі знаннєвої економіки, зміна парадигми підготовки
фахівців через освіту впродовж життя тощо все
ґрунтовніше входять у повсякденне життя пересічних
громадян у всіх країнах світу. Люди вже сприймають
новинки техніки та розвиток технологій як побутовість,
яка не викликає «перехоплення подиху», сприймається
як явище, яке чекали, як повсякденність. Інформація і
звання перестали бути чимось закритим, притаманним
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тільки певним колам осіб, які не завжди готові ними
ділитися з широким загалом. Сьогодні це речі, які
перетворюються на масові, доступні за допомогою
різних технічних новинок широким групам людей, що
нівелює у суспільстві відмінності між інформацією і
знаннями на побутовому рівні.
У наукових колах вчені, незалежно від їх
галузі досліджень, ведуть палкі дискусії з приводу
співвідношення термінів інформації і знання, що
є основою розвитку інформаційного суспільства,
знаннєвої економіки, суспільства знань тощо, їх
інтерпретації, першочерговості появи, взаємозалежності,
структури та складових, значення для розвитку
суспільства, обґрунтування знання як ресурсу або форми
капіталу та ін., що викликає необхідність означення
їх основи, а саме категорій інформації та знання.
Групуючи наукові дослідження з проблем інтерпретації
цих категорій, можна виділити: прибічників теорії
індустріального та постіндустріального суспільства,
серед родоначальників і послідовників якої були
У. Ростоу, Дж. Гелбрейт, Д. Белл, Г. Кан, які вважали,
що розвиток кожного суспільства визначається
рівнем розвитку промисловості, що виражається
узагальненим показником розміру величини валового
національного продукту [9, с. 101]; прибічників
концепції «суспільства знання» як нової моделі розвитку
планетарного суспільства (П. Дракер, М. Кастелс,
Ж. Дерріда, П. Рікер, А. Турен, Ю. Кристєва та
ін.); дослідження проблеми взаємозв’язку знань
та інновацій, якими займалися такі зарубіжні та
українські вчені, як І. Анчишкін, Д. Белл, П. Друкер,
В. Іноземцев, Р. Кроуфорд, Ф. Махлуп, А. Тоффлер,
Б. Твісс, А. Гальчинський, В. Геєць, А. Максюта,
В. Новицький, І. Федулова та ін. [10, с. 62]; аналіз
концепції інтелектуального капіталу, що є результатом
розвитку суспільства знань та управління цим капіталом
(Т. Бауліна, Г. Беккер, Д. Белл, Е. Брукінг, О. БутнікСіверський, А. Василик, Н. Гавкалова, П. Дракер,
Л. Едвінсон, І. Іванюк, В. Іноземцев, М. Кастельс,
О. Кендюхов, Н. Маркова, М. Мелоун, Р. Райх,
Т. Стюарт, О. Тоффлер, А. Чухна, Ф. Фукуяма та ін.);
дослідження знань як джерела розвитку (У. Петі,
Г. Беккер, М. Блауг, К. Гріффін, Е. Денісон, Р. Кроуфорд,
Ф. Махлуп, Т. Стюарт, У. Хадсон, Т. Шульц, Л. Сміт,
Д. Рікардо, Дж.С. Мілль, К. Маркс та ін.), які у своїх
роботах від розгляду окремих аспектів продуктивних
чинників
працівника,
перейшли
до
цілісного
дослідження та розроблення концепції людського
капіталу, його інтелектуальної складової, а також
виявлення соціально-економічних умов формування і
використання робочої сили [3, с. 6] тощо. Проблемними
і суперечливими у цьому відношенні залишаються
питання співвідношення категорій інформації і знання,
дослідження знань у контексті розвитку світової
спільноти з позиції його капіталізації.
Метою статті є визначення на основі співвідношення
категорій інформації і знання, місця та ролі останнього
у сучасних суспільних процесах, в умовах становлення
знаннєвої економіки.
Перехід до інформаційного суспільства спричинив
появу нових видів та форм носіїв інформації, її передачі
та зберігання, що є взаємозворотнім процесом і в свою
чергу впливає на подальший розвиток інформаційного
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суспільства. Інформація почала поширюватися і вико
ристовуватися швидкими темпами чому сприяла і поява
нових галузей науки – комп’ютерних наук, інфор
маційного менеджменту, різного роду інформаційних
технологій тощо. У цьому відношенні у науковій
літературі категорія інформації набула «технічного»
забарвлення, і її вже досить ґрунтовно дослідили
економісти, інформатики, правознавці, соціологи, філо
софи. «Інформація (від лат. Information, у буквальному
розумінні: знаходження, надання форми тому, що раніше
було невідомим, безформним; новина, повідомлення,
роз’яснення, які знижують невизначеність і ведуть до
зростання обізнаності отримувача) є загальнонауковим,
міждисциплінарним поняттям, що не має однозначного
визначення» [1, с. 405].
Як багатоаспектна загальнонаукова категорія інфор
мація займає вагоме місце у наукових дослідженням
представників як природничих, так і гуманітарних
дисциплін. При цьому звертається увага на єдність двох
відносно самостійних аспектів, що становлять зміст
феномену інформації:
− комунікаційного, пов'язаного з процедурою пере
дачі повідомлення, трансляції відомостей (дослідження
комунікацій, комунікаційних технологій, інформаційних
мереж тощо);
− змістового, пов'язаного з передачею продуктів
інтелектуальної діяльності та їх засвоєнням, спрямо
ваним на зростання обізнаності або зниження невизна
ченості отримувачів.
У сучасній літературі сформувалось два підходи
до визначення сутності інформації: атрибутивний, за
якого інформація кваліфікується як невід’ємна ознака
будь-якого матеріального об’єкта та оцінюється як
міра впорядкованості структур та взаємодій; функціо
нальний, прихильники якого пов’язують інформацію з
функціонуванням та розвитком систем, що самоорга
нізуються. [1, с. 407].
Ю. Мельник [3, с. 15] зосереджуючи увагу на
комунікативному підході до розуміння інформації і її
співвідношення із знаннями наводить їх різні тлумачення,
зокрема: Т. Стюарт пропонує розподіл понять на «дані»,
«інформація» і «знання», які наведені в такій логічній
послідовності: вихідні дані – інформація (контекст, у
якому використані дані) – знання (висновки на основі
даних і інформації). Таким чином, основна відмінність
знання від інформації – у ступені організованості й
свідомості первинних даних; Ф. Махлуп вважає, що
будь-яка інформація у звичайному значенні цього слова є
знання, хоча не всяке знання можна назвати інформацією,
а інформувати – означає передавати знання, що може
бути результатом інформації; М. Пора зазначає, що
інформація є дані, які були організовані й передані;
Т. Ніколаєва дотримується думки, що інформація завжди
пов’язана з рухом, має «транспортний» відтінок, тобто
означає передачу знань по мережах зв’язку [3, с. 15].
На нашу думку, визначення інформації має
поєднувати у собі зазначені вище підходи, і розумітися
як ознака будь-якого матеріального об’єкту, що
оцінюється як міра впорядкованості структур та
взаємодій і передається у вигляді певних даних, що
використовуються у конкретній ситуації.
Звертаючись
до
співвідношення
категорій
інформації і знань необхідно зазначити, що тут теж
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

існує кілька підходів до їх тлумачення, один з яких
практично ототожнює інформацію і знання, а другий
у різних варіаціях позначає їх як різні категорії, що
взаємопов’язані і витікають одна з одної. «Деякі
вчені й філософи науки … виключають людину з
інформаційного процесу і на цій підставі вважають,
що між знанням та інформацією є суттєві відмінності.
Зокрема, наполягають на тому, що різницю між
знанням і інформацією у самому лапідарному
вигляді можна звести до формули: інформація – це
знання мінус людина; інформація – знакова оболонка
знання. У зв’язку з цим вчені вважають, що можна
представити інформацію за допомогою комп’ютера,
оскільки під комп’ютерною репрезентацією знання
розуміють інформацію, яка зберігається у машині.
Вона формалізована відповідно до певних структурних
правил, які комп’ютер може автономно використовувати
при розв’язанні проблем за алгоритмами типу логічного
виведення» [2, с. 164]. Дж. Ходжсон вважає, що: «Між
поняттями «знання» і «інформація» не можна ставити
знак рівності. Доступність інформації не означає
широкого поширення знань. Інформація – сукупність
даних, які вже інтерпретовані, котрим удалося додати
якогось змісту. А знання – продукт використання
інформації. Знання не віддільні від соціального або
іншого контексту. Застосування й поширення знань
істотно залежить не тільки від технології, але й від
соціальних інститутів» [11, с. 34].
Ми підтримуємо думку, що знання – є результатом
пізнавальної
діяльності
людини,
продуктом
використання інформації, її переосмислення, «невід’ємні
від свідомості людини і є продуктом інтелектуальної
діяльності людини в проникненні її в сутність явищ,
фактів і подій оточуючого світу» [6, с. 323].
Як зазначає К. Віг [див. дет.: 13; цит. за 3, с. 15]:
«Знання складаються з істин і уявлень, точок зору й
концепцій, суджень і пропозицій, методологій і ноу-хау.
Ми накопичуємо знання, організуємо їх, інтегруємо
й зберігаємо протягом довгого часу для того, щоб
застосувати їх до конкретних ситуацій або проблем.
Інформація складається з фактів і даних, що описують
окрему ситуацію або проблему. Ми послідовно
застосовуємо знання для інтерпретації наявної
інформації з окремої ситуації й для ухвалення рішення
про те, як до неї підходити».
На відміну від інших ресурсів знання має
сьогодні певні специфічні ознаки. Перша – знання,
по суті, не є конкурентним ресурсом, тобто воно є
загальнодоступним. Тепер ним можуть користуватися
водночас багато людей, а не так, як раніше, коли доступ
до нього був обмежений. Друга ознака – знання як
таке є нематеріальним, а тому вічним, «нетлінним»
(Платон). Третя – для знання немає «прямої» дороги,
воно накопичується нелінійно, тобто завдяки відкриттям
і осяянням воно зростає стрибкоподібно. Четверта
ознака – знання відносне, тобто кожний окремий
фрагмент знання набуває значення лише в системі
інших фрагментів, які утворюють контекст. П’ята –
знання кумулятивне, оскільки може поєднуватися з
іншим знанням. Чим більше знань, тим різноманітніші
й корисніші з них комбінації. Шоста ознака – знання є
найбільш мобільним ресурсом. Сьома – знання можна
«стиснути» до ряду абстракцій і символів (тобто воно
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115

компактне). Восьма ознака – знання невичерпне та
накопичується зі швидкістю, що зростає. Але головна
характеристика знання – воно унікальне, на відміну від
товарів, на які існує ринкова ціна, а також вибіркове.
Останнє означає доступність знання тільки тим, хто
може завдяки своїм здібностям і освіті його засвоїти, а
отже, володіти ним і користуватися. Іншими словами,
знання – елітарний продукт науки і культури, хоча
й доступне сьогодні загальній системі освіти. Проте
знання стає безпосередньою виробничою силою
постіндустріального суспільства [4, с. 25].
Сучасні
знання
різнопланові,
об’єктивовані
знаковими засобами мови, узагальнюються у різні
форми і види в залежності від інтелектуальної
діяльності людини на основі різних ознак. У науковій
літературі виділяють кілька класифікацій знань, які
представлені у таблиці [3, с. 21].
Таблиця
Класифікація знань
Класифікаційна
ознака

Види знань

Автор

За змістом

− know – why,
«знаю, чому»,
− know – how,
«знаю, як»,
− «знаю, що»
(know – what),
− «знаю, хто»
(know – who),

Аристотель
(3 ст.буд.е.)

За характером

− знання про мету,
− систематичні
знання,
− практичні
знання,
− автоматичні
знання.

Е. Брукінг
(2001)

За належністю

− особисте,
− колективне,

М. Поланья
(1966)

За формою
прояву

− явне,
− неявне,

І. Нонака,
Г. Такеучі (1995)

За способом
формування

− рефлексивне,
− інтуїтивне.

В.М. Гуні,
В.П. Устинов,
В.П. Баранчев,
С.Ю. Ляпіна
(2000)

Існують і інші класифікації знань, що пов’язані
більше з визначенням знання як інформаційного ресурсу
чи форми капіталу, зокрема інтелектуального капіталу
особистості. Наприклад, Ф. Махлуп поділив знання,
якими володіє конкретний індивід, на п’ять видів:
1) практичні знання (професійні знання, економічні
знання, політичні знання, знання робітників, знання
в галузі домогосподарства та інші практичні знання);
2) інтелектуальні знання (задовольняють інтелектуальні
потреби і є ознакою широкої гуманітарної і природничонаукової освіти, загальної культури); 3) буденні або
розважальні знання (задовольняють дрібну допитливість,
потребу
в
невибагливих
розвагах,
емоційному
збудженні); 4) духовні знання (спрямовані на пізнання
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Бога, пошук шляхів спасіння душі); 5) непотрібні
знання (набуті випадково, які залишаються поза сферою
інтересів суб’єкта пізнання) [5, с. 50-57].
У сучасній знаннєвій економіці, що активно
формується і активно досліджується як філософами,
так і економістами, знання виступають як нова форма
капіталу, який людина може формувати, накопичувати,
пропонувати і використовувати для своїх потреб. Також
з економічної точки зору знання виступає товаром,
який можна продавати на ринку, що наприклад у
сфері освіти роблять вищі начальні заклади. У межах
знаннєвої економіки знання характеризуються як освітні
послуги, які можна продати, купити, що відповідно
формує ринок освітніх послуг як вітчизняний, так і
міжнародний. На такому ринку знання, перетворені
на освітню послугу, стають економічною категорією,
що включає в себе і ринкову ціну, і якість надання
послуги, гарантує її інновацію тощо. Отримані у
результаті покупки знання перетворюються на частину
інтелектуального капіталу людини, доповнюють її
людський, соціальний, соцієтальний капітали тощо. При
цьому знання постають у двоякій подобі: з одного боку
вони залишаються суспільним благом, яким можуть
користуватися усі бажаючі, маючи доступ до нього, а з
іншого боку, воно є індивідуальним благом, яке через
механізми захисту прав інтелектуальної власності
перетворює конкретного споживача таких знань на їх
власника – потенційного продавця, яким може такі
знання у вигляді інформації передати, подарувати,
продати тощо іншим споживачам. Прикладом таких
процесів виступає науковець, який у ході своєї
дослідницької діяльності досяг певних наукових
здобутків (приміром патенти) через закріплення їх
у праві інтелектуальної власності сам вирішує їх
подальшу долю: продати зацікавленим суб’єктам
економічної діяльності, використовувати їх у процесі
навчання студентів у форму передачі інформації,
що самими студентами буде переосмислюватися і
відповідно перетворюватися на знання, чи зайнятися
благодійною діяльністю у формі дарування цих знань
зацікавленим організаціям тощо.
Формування інтелектуального капіталу особистості,
його постійний розвиток, отримання нових знань,
актуалізація і координація вже отриманих знань
приводить до переосмислення ролі освіти у знаннєвій
економіці, яка вже повинна виступати і виступає
суб’єктом економічних відносин, а вищі навчальні
заклади перетворюються на активних гравців на ринку
освітніх послуг і ринку праці. Саме у межах цих ринків
і циркулює знання. Але ми погоджуємося з думкою
С. Пролеєва, що «Те, що узвичаєно і узагальнено
іменують знанням, насправді в сучасних умовах має
значно складнішу природу і здебільшого являє собою
різноманітні інформаційні та комунікативні практики»;
«універсального значення «знання» досягає не через
зростання ролі власне знання, а через те, що ситуації
життєдіяльності в сучасному світі перетворюються
на переважно когнітивні ситуації» [8, с. 8]. Отже,
сучасні знання як економічна категорія мають форму
не стільки узагальненого суспільного блага, скільки
форму інформаційних і комунікативних практик, що
застосовуються у конкретних ситуаціях. Сучасний
розвиток когнітивістики як філософського напряму,
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активно став поширюватися і на сферу знаннєвої
економіки, і сформував такий напрям як когнітивна
економіка, яка ґрунтується на знаннєвих практиках.
Наприклад, М. Пашкевич та О. Чуріканова, спираючись
на дослідження Н. Абдікеєва визначають когнітивну
економіку, як сферу досліджень і людської діяльності,
що включає в себе три основні області: інтелектуальні
системи в економіці, управління знаннями в економіці
та когнітивні технології в економіці [7, с. 10]. При
поєднанні цих трьох складових і на їх перетині лежать
різні напрями використання когнітивної економіки
в управлінні, теорії прийняття рішень, використанні
відповідних когнітивних практик для впливу на спожи
вачів з метою вибору відповідних товарів і послуг тощо.
Узагальнюючи проблеми інтерпретації категорій
інформації і знання в умовах становлення знанєвої
економіки необхідно зазначити: 1) інформація висту
пає як ознака будь-якого матеріального об’єкту, що
оцінюється як міра впорядкованості структур та
взаємодій і передається у вигляді певних даних, що
використовуються у конкретній ситуації і поєднує у
собі атрибутивну і функціональну сутність; 2) знання
є результатом пізнавальної діяльності людини,
продуктом використання інформації, її переосмислення,
виступають продуктом інтелектуальної діяльності
людини щодо освоєння світу; 3) в умовах знаннєвої
економіки знання перетворюються на товар, форму
капіталу, освітню послугу; 4) у межах знаннєвої
економіки знання перетворюються з універсальної
категорії на комунікативні та інформаційні практики,
що діють у певних когнітивних ситуаціях і стають у
цьому відношенні предметом дослідження когнітивної
економіки.
Аналіз знань в умовах знаннєвої економіки та
інформаційного суспільства сьогодні залишається
ще не достатньо вивченим з позиції визначення
співвідношення цих понять з поняттям суспільства
знань, їх взаємодії, обґрунтуванні спільних ознак та
відмінностей, родовидових зав’язків тощо, що і сформує
напрями наших подальших досліджень.
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Національна ідентичність
мешканців Галичини
Викладено авторський погляд на амбівалентність української національної
ідентичності, особливості національної самоідентифікації галичан у
загальноукраїнському контексті.
Ключові слова: ідентичність, Галичина, регіональні особливості,
пріоритети.

Поступове входження України до європейських
і
євроатлантичних
структур
вимагає
наукового
осмислення власної ідентичності, випрацювання (визна
чення) системи національно–державних інтересів та
геополітичних пріоритетів, що покладаються в основу
української перспективи. Ця перспектива, на нашу
думку, має базуватися, по–перше, на тисячолітній
історико–культурній і господарській традиції, на
тяглості українського державотворення. По–друге,
на усвідомленні історичних, політичних, соціально–
економічних, демографічних, соціокультурних, релі
гійних та інших особливостей різних регіонів країни,
які визначали особливості конструювання ідентичностей
мешканців регіонів, їхньої самоідентифікації, а
отже, й їхню участь і спрямованість дій у процесах
державонацієтворення. По–третє, ця перспектива,
успішність проекту Україна, можлива на засадах чіткого
розуміння того, що являє собою сучасна українська нація
у вузькому значенні слова – етнічно однорідна спільнота
громадян української національності, та в широкому
значенні – як відкрита поліетнічна спільнота, що
історично склалася на території України і яка усвідомлює
себе українським народом. Серед найрізноманітніших
ідентичностей, притаманних жителям України, –
реґіональних, ґендерних, соціальних, конфесійних
тощо – саме національна ідентичність для галичан є
пріоритетною. І під цим оглядом вони не лише істотно
відрізняються від жителів Центральної чи Південно–
Східної України, а й, до певної міри, від найближчих
західноукраїнських сусідів – із Волині, Буковини та
Закарпаття. Галичани, за влучним спостереженням
львівського історика Ярослава Грицака, вважають свою
національну ідентичність найважливішою і дивляться на
світ через «національні окуляри», бути галичанином –
«…означає бути вкрай знаціоналізованим, не лише
свідомим своєї національної ідентичності, але й уважати
її за центральну вісь, навколо якої крутиться весь твій
світ. Галичанин, котрий дивиться на інший світ, міряє
його відповідно до цієї норми» [1, с. 275].
Українська ідентичність у Галичині, як і в
Наддніпрянщині, формувалася протягом ХІХ ст. за
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типовою для всіх бездержавних народів моделлю,
описаною Мирославом Грохом [2], – від суто
академічного зацікавлення жменьки місцевих інтелек
туалів національною спадщиною (фаза А) до поширення
національної самосвідомості через освіту й культуру
(фаза Б) і, врешті, до масової політичної мобілізації
під незалежницькими/автономістськими гаслами (фаза
В). На Наддніпрянщиніцей процес був загальмований
на стадії Б репресивною політикою царського уряду
і практично так і не сягнув фази В (що й обумовило
зокрема поразку української революції 1917–1920 років).
Зауважимо, що й друга спроба завершити цей процес –
у рамках більшовицької політики «українізації» – теж
не увінчалася успіхом. На початку 1930–х майже всі
її активні учасники були знищені, а єдиною офіційно
дозволеною версією української ідентичності став
локальний, «малоросійський» різновид ідентичності
загальнорадянської.
Тим часом процес перетворення галицьких селян
в українців (перефразовуючи назву класичної праці
Юджина Вебера [3]) виявився значно успішнішим
у порівняно невеликій західній частині України,
котрій пощастило після поділів Польщі наприкінці
ХVIII ст. потрапити під австрійське, а не російське
урядування. Тут галицькі русини змогли сповна
скористатися умовами відносно ліберальної, консти
туційної й правової Габсбурзької монархії. До кінця
ХІХ століття формування новочасної української
нації з доволі розвиненими на той час інституціями
громадянського суспільства було в Галичині в
основному завершене, – дарма що розпочалося значно
пізніше, ніж у Наддніпрянщині, великою мірою
саме під наддніпрянським впливом. На відміну від
хорватів, які, попри мовно–культурну спорідненість із
сербами, все ж не стали творити з ними спільної нації,
пріоретизуючи натомість свою конфесійну (і, відтак,
цивілізаційну) відмінність, галицькі русини зробили у
другій половині ХІХ ст. ставку на загальноукраїнський
проект, започаткований у Харкові та Києві, з істотно
багатшими й краще на той час опрацьованими, ніж
у Галичині, символічними ресурсами. Саме звідти,
із Наддніпрянщини вони запозичили (в основному)
стандарт української літературної мови та історичний
канон із почесним місцем у ньому для Київської
Русі та доволі проблематичної для галичан–уніатів
Козаччини. Переломне значення в історії краю
мала діяльність «Руської Трійці» (М. Шашкевич,
І. Вагилевич, Я. Головацький), яка започаткувала
українську орієнтацію в національному відродженні
Галичини. Підготовлений ними та їхніми однодумцями
літературний збірник «Русалка Дністровая» (1837р.)
став маніфестом цього відродження. Написаний
живою народною мовою, він поклав початок нової
літератури в краї. У передмові («Передслів’ї») до
збірника М. Шашкевич розцінив його як явище
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

загальноукраїнського
національно–культурного
від
родження, відзначив велику роль у становленні націо
нальної свідомості творів І. Котляревського, П. Гулака–
Артемовського, Є. Гребінки, фольклорних збірок
М. Цертелєва, М. Максимовича. Наскрізною ідеєю
збірки була думка про єдність українських земель
по обидва боки російсько–австрійського кордону [4].
Конфронтація із поляками у міжвоєнний період
лише поглибила ексклюзивний характер української
національної ідентичності в Галичині та її пов’язаність
із виразними політичними й ідеологічними орієнтаціями
[5, c.483–487].
Українська ідентичність, яка сформувалась у
реґіоні, не відрізнялася сутнісно від ідентичностей
усіх інших європейських народів, призвичаєних теж
дивитись на світ крізь «національні окуляри». Але
вона виразно контрастувала з тим типом ідентичності,
що утвердився в Україні і, ширше, на теренах СРСР
чи принаймні в усіх його трьох східнослов’янських
республіках. Ці два типи української ідентичності
різнились фундаментально за багатьма (якщо не за
більшістю) параметрів. Саме ці принципові відмінності
й створювали (і створюють досі) відчуття інакшості,
ба аномальності Галичини, з погляду Києва, Харкова,
Москви чи Мінська. У радянські часи ця інакшість
окреслювалася як «націоналістичність», – що з погляду
нормативного радянського «інтернаціоналізму» було
безумовною аномалією); сьогодні ж вона дедалі частіше
усвідомлюється як європейська «нормальність», – що
своєю чергою порушує питання про аномальність
радянського й пострадянського «інтернаціоналізму» на
Сході. (Деконструкцію цього феномена, зрештою, ще
півстоліття тому зробив Іван Дзюба в класичній праці
«Інтернаціоналізм чи русифікація?» [6]).
Більшість дослідників відчуває засадничу відмін
ність між двома основними типами української
ідентичності, проте не може знайти для їхнього опису
адекватних термінів. Головна складність полягає в
тому, що стандартний таксономічний підхід – називати
ту чи ту групу так, як вона себе називає сама, – у
даному випадку не спрацьовує, адже носії обох типів
ідентичності називають себе однаково – українцями,
хоча й наповнюють це поняття істотно іншими вагою та
змістом. Пропозиція Юрія Гнаткевича називати одних
«українцями», а других «украінцамі» [7] формально
начебто слушна, проте не враховує іншувального
ефекту, що його дає українська транслітерація
російського слова, (так само, як і навпаки – російська
транслітерація слів українських. А крім того таке
йменування імпліцитно обмежує коло «украінцев»
виключно русофонами й водночас апріорі виключає усіх
їх без винятку з числа «українців», – що суперечить
як нормативним уявленням про політичну націю, так і
реальній мовній практиці багатьох громадян.
Публіцисти доволі часто, ще від часів Євгена
Маланюка [8], називають одну ідентичність «україн
ською», другу – «малоросійською», і тим самим у
привілейовують одну групу (котрасебе саме так називає)
і принижують другу (оскільки термін «малоросійський»
набув в українському дискурсі поза історичним
контекстом ознак пейоративності). Те саме робить і
Тарас Кузьо, тільки він «українській» ідентичності
протиставляє «неорадянську» [9, с. 30]. Не позбавлене
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пейоративності й запропоноване Сергієм Грабовським
окреслення згаданих двох типів ідентичності як
«аборигенної» та «креольської» [10]. Пейоративним,
але в протилежний бік, є й протиставлення однієї іден
тичності другій як «націоналістичної» та «антина
ціоналістичної», як це робить Ендрю Вілсон [11,
с. 149, 152, 191]. Занадто спрощеним видається окрес
лення однієї ідентичності як «етнічної», а другої як
«громадянської» у публіцистиці Володимира Гриньова
[12]. І тим більш безпідставним є їх протиставлення
як «західноукраїнської» й «східноукраїнської», – адже
таке протиставлення іґнорує, по–перше, що так звана
«західноукраїнська» ідентичність є великою мірою
східноукраїнським, харківсько–київським продуктом;
а по–друге – що кожна з цих ідентичностей має
лише певну перевагу у своєму реґіоні, але аж ніяк не
монополію.
Дещо
точнішими
є
означення
Володимира
Кулика, Джона–Пола Химки та Стівена Шульмана.
В. Кулик називає одну українську ідентичність «при
мордіальною», другу – «інституційною» [13, с. 11];
Дж.–П. Химка, відповідно, – «центрально–європейсь
кою» та «пострадянською» [5, с. 483–484]; С. Шуль
ман – «етнонаціональною» та «східнослов’янською»
[14, с. 68–70]. Кожен із цих термінів вказує на
певний аспект явища – історико–генеалогічний, цін
нісно–дискурсивний,
політико–ідеологічний
тощо.
Проте жоден не дає точного визначення і не вичерпує
розмаїття прикмет у носіїв різних типів ідентич
ності. Адже й справді, визнаючи той тип українсь
кої ідентичності, який утвердився в Галичині, у
певному сенсі «націоналістичним», мусимо визнати
водночас наявність у ньому досить значного й
поширеного ліберального компоненту; визнаючи його
«примордіальним» та «етнонаціональним», мусимо
пам’ятати, щовінчасто буває також громадянським та
інклюзивним; визнаючи його типологічно «центрально–
європейським», не сміємо редукувати його тільки до
Галичини, іґноруючи досить тривале й дедалі ширше
побутування цього різновиду української ідентичності
також на Сході.
Йдеться, як слушно зазначає Джон–Пол Химка,
всього лише про ідеальні типи національної іден
тичності, своєрідні абстракції, які практично не зустрі
чаються в «чистому вигляді» у реальному, набагато
складнішому й різноманітнішому житті [5, с. 483]. А
все ж саме завдяки такому таксономічному спрощенню
ми маємо змогу не лише чіткіше простежити історію
формування цих двох «дискурсивних проектів», а й
відзначити ті їхні особливості, які роблять їх навзаєм
суперечливими та важко сумісними. Cтівен Шульман
окреслив п’ять ключових параметрів, за якими два
варіанти
української
ідентичності
(«ідентичнісні
комплекси», в його термінах) принципово один від
одного відрізняються [14, с. 68].
По–перше, це основні риси/чинники, що єднають
спільноту. В одному випадку це – українська етнічність,
мова й культура (те, що Володимир Кулик називає
«примордіальністю»), у другому – східнослов’янська
культурна спадщина (те, що багато хто отожнює з
проросійськістю чи неорадянськістю).
По–друге, це основні риси, які уподібнюють дану
спільноту до інших спільнот чи, навпаки, відрізняють.
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Для однієї з них українська й російська історія та
культура – засадничо різні, а українська та європейська
культура – споріднені; для другої – навпаки.
По–третє, це уявлення про сумісність чи несу
місність української та російської лояльностей/
ідентичностей. В одному випадку наголошується
конкурентність, у другому – взаємодоповнювальність.
(Джон–Пол Химка називає це відповідно ексклю
зивністю та інклюзивністю).
По–четверте, це внутрішньополітичні пріоритети.
Одна група наполягає на преференціях для української
мови, культури, історії, символів; друга обстоює їхнє
формально «рівне» трактування з російськими (що, як
ми розуміємо, апріорі дає перевагу сильнішому гравцеві
завдяки значно кращим стартовим умовам).
І по–п’яте – це пріоритети зовнішньополітичні:
західна, проєвропейська орієнтація однієї спільноти
versus східна, проросійська та панслов’янська орієнтація
другої.
Висновки Стівена Шульмана базувалися на соціо
логічних дослідженнях 2001 року, проте й сьогоднішні
дані великою мірою підтверджують ту саму картину,
причому
«етнокультурний»
(чи
«центрально–
європейський») тип української ідентичності й далі
переважає саме на Заході, а «східнослов’янський»
(«пострадянський») домінує на Півдні та Сході.
Так на Заході значно більше респондентів (37%
у Львівській області, 36% в Іванно–Франківській),
ніж в інших реґіонах України (10–17%), підтримує
мовно–культурне визначення української нації – як
«громадян України (незалежно від етнічної належності),
які спілкуються українською мовою, дотримуються
українських національних традицій, виховують на
них своїх дітей». І дещо менше, ніж у інших реґіонах
(50% versus 52–60%), трактують українську націю
інклюзивно – як «усіх громадян України, незалежно від
їх етнічної належності, мови, якою вони спілкуються,
національних традицій, яких вони дотримуються і на
яких виховують дітей». Слід однак пам’ятати, що й на
Заході громадянське розуміння нації переважає над
мовно–культурним (це стосується навіть Львівської
області, де цей показник найнижчий – 44%); ітим
більше переважає воно над радикально ексклюзивним
розумінням нації у суто етнічних категоріях (як
«громадян України, що є етнічними українцями за
походженням» та як «усіх етнічних українців за
походженням, незалежно від місця їхнього проживання
та громадянства»). На Заході до цього схиляється лише
16% – тобто менше, ніж у будь–якому іншому реґіоні
(17–24%) [15, c.39].
Не менш важливою є й динаміка самоіден
тифікаційних процесів. Якщо зіставити сьогоднішні
дані з даними 2006 року (опитування проводилося тим
самим Центром Разумкова за подібною анкетою), то
легко помітити, що в усіх без винятку реґіонах помітно
зросло громадянське розуміння української нації (від 34
до 50% на Заході, і від 43 до 56% по Україні загалом)
і водночас різко зменшилося розуміння ексклюзивно
етнічне (від 30 до 16% на Заході і від 34 до 19% загалом
по Україні). При цьому мовно–культурне розуміння
суттєво не змінилося: у 2006 році його поділяли 15%
опитаних, у 2016 – 17%. Двовідсотковий приріст
зумовлений, імовірно, тим, що частина прихильників
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суто етнічного розуміння української нації перейшла на
цю, менш ексклюзивну (бо ж відкриту потенційно для
всіх) позицію [16, с. 13].
Дещо складніше оцінити прихильність жителів
різних реґіонів до так званої східнослов’янської куль
турної спадщини. Центр Разумкова в своїх анкетах
запитував респондентів про їхню суб’єктивну принал
ежність до певної культурної традиції, проте «східно
слов’янської» опції серед пропонованих відповідей
не було. Респондентам доводилось вибирати між
традицією українською, європейською, російською та
радянською. Природно, що в умовах війни з Росією
70% задекларували свою прихильність до традиції
української (у 2006 році таких було лише 56%), нато
мість до традицій радянської і російської – відповідно
лише 10% і 3% (у 2006–му – 16% і 11%) [15, с. 36].
Показовішим під цим оглядом є інше опитування, –
проведене в першій половині 2015 року фондом
«Демократичні ініціативи» в усіх реґіонах України
[17]. Там теж не було «східнослов’янської» опції, проте
була її менш ідеологізована версія – «слов’янська»,
і була ідеологічно жорсткіша версія – «Русский
мир». Передбачувано, до культури «Русского мира»
себе зарахували лише жителі Донбасу (19%) та,
меншою мірою, Півдня і Сходу (5%). Тим часом до
«слов’янської» культури зголосилося аж 18% галичан –
реаґуючи, вірогідно,на об’єктивне значення цього
поняття, а не на його історичні російсько–імперські
конотації. Загалом, за культурними самоідентифікаціями
галичани виявили істотну відмінність від жителів
Півдня і Сходу і кардинальну – від жителів Донбасу,
натомість їхні відмінності від жителів інших реґіонів,
зокрема Центральної України, виглядають досить
помірними (табл.1).
Наше припущення щодо різного розуміння
«слов’янськості» галичанами та жителями «Великої
України» можна перевірити відповідями на деякі
інші запитання з тієї ж таки анкети. Насамперед
це стосується запитань «Наскільки вам близькі
російська (та, відповідно, білоруська і польська)
мова й культура?». Категорія «близькості» є тут
досить двозначною. Вона може означати справді
реальну обізнаність з даною мовою і культурою та
практичну зацікавленість ними чи навіть прихильність
і прив’язаність до них; а може бути всього лише
ідеологічною
декларацією,
виразом
символічної
приналежності до певної цивілізаційної матриці,
міфологізованої у російсько–імперському, а згодом і в
радянському та пострадянському дискурсах.
З емпіричного досвіду знаємо, що обізнаність
галичан із російською мовою і культурою є значно
більшою, ніж із польською, а тим паче – з майже
незнаною й неприсутньою в Україні білоруською. Тому
задекларована ними відносно низька «близькість»
російської мови й культури (19%) і відносно висока
близькість польської (25%) та білоруської (22%)
виражає насамперед близькість символічну, а не
реальну, відбиває емоції, а не практику. Відповідно
й «слов’янськість» у цьому символічному просторі
асоціюється більше з поляками–білорусами та іншими
слов’янами, ніж із росіянами [17].
Символічний підхід переважає так само і в інших
реґіонах, – що добре видно знову ж таки з явно
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Таблиця 1

Відповіді жителів різних реґіонів на запитання «До якої культури ви належите?»
До якої
культури
ви належите?

Гали
Волинь
чина

Півд.
Придні Причор
Поділля Полісся Центр Слобож.
Донбас Київ Україна
Захід
пров’я номор’я

Слов’янської

18.5

22.0

38.2

22.7

18.1

18.5

29.7

32.3

31.2

41.9

26.8

27.2

Виключно укр.

45.5

40.3

16.2

44.1

27.9

32.8

13.1

16.8

14.3

1.5

12.3

24.1

Європейської

29.7

21.5

20.7

13.6

24.0

23.5

9.8

15.5

14.6

11.8

35.1

20.0

Радянської

3.5

8.5

5.0

11.6

8.6

6.5

25.7

16.8

16.6

20.1

4.0

11.5

Світової

1.5

3.3

10.2

3.3

5.6

5.2

6.8

5.3

2.5

2.5

7.3

4.9

«Русск. мира»

0.3

0.7

0.2

2.0

3.2

0.0

5.3

4.8

5.3

18.8

0.3

3.7

Азіатської

0.0

0.0

0.0

0.8

1.5

0.5

0.3

0.3

0.5

0.0

0.5

0.4

Важко сказати

1.0

3.7

9.5

2.0

11.0

13.0

9.3

8.3

15.1

3.5

13.8

8.2

Джерело: Національний діалог. Експертні документи [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ndialog.org.ua/ekspertnye–
dokumenty/1

Таблиця 2

Галичина

Захід

Центр

Південь

Схід

Україна в цілому

Українці і росіяни – один народ

16,2

24,9

32,4

51,5

73,1

42,3

Українці і росіяни – два різних народи

77,3

67

58,3

36,9

17,6

48,3

Важко відповісти

6,6

8,1

9,3

11,6

9,3

9,4

завищеної «близькості» білоруської мови й культури
в деклараціях респондентів, тільки тепер уже не
щодо російської мови й культури, а щодо польської.
Найпоказовіший під цим оглядом – приклад Донбасу,
де аж 42% опитаних заявили, що білоруська мова
й культура є для них близькою (32,6%) або й дуже
близькою (9%). Водночас лише 5,3% визнали тут
близькою для себе польську мову й культуру (і нуль
відсотків – «дуже близькою»). Зрозуміло, що ці відповіді
жодною мірою не відбивають реальної обізнаності
респондентів з білоруською мовою й культурою, яку
вони навряд чи знають краще від польської. Зате вони
сповна відбивають уявлення про триєдину православно–
східнослов’янську спільноту («майже один народ»)
і примордіальну приналежність до неї більшості
українців [17].
Переважання
«центральноєвропейського»
типу
української ідентичності в Галичині простежується й
за другим Шульмановим критерієм: лише 3% опитаних
вважають тут російську культуру для себе «дуже
близькою» (на Донбасі, для порівняння, – 60%; по
Україні – 26%). І навпаки, про свою приналежність
до європейської культури в Галичині заявило 30%
опитаних, і ще 46% – «виключно до української»;
тимчасом як на Донбасі – до європейської – 12%,
виключно до української – 1,5%; загалом по Україні –
20% та 24% [17].
Що ж стосується улюбленої тези В.Путіна про
те, що українці і росіяни – це «майже один народ», то
певне уявлення про це дає соціологічне дослідження
«Research&Вranding Group», проведене 2–13 вересня
2016 р. (опитано 1799 респондентів у всіх областях
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України і м. Київ, за винятком АР Крим, м. Севастополь
і непідконтрольні території Донецької і Луганської
областей). Респондентам запропонували дати відповідь
на запитання: «Українці і росіяни – це один народ
чи два різні народи?». У розрізі регіонів відповіді
розподілились наступним чином (див. таблицю 2):
Доля Галичини в загальній вибірці складає 12,7%
(N=229). Помилка вибірки для Галичини складає±5,5%.
Досить високий відсоток відповідей респондентів,
що українці і росіяни – один народ, пояснюється, на
нашу думку, не зовсім чіткою редакцією запитання.
Воно мало б звучати так: «Етнічні українці і етнічні
росіяни – один народ, чи два різни народи?». Адже
не виключено, що частина респондентів, особливо
молодших поколінь, могли зрозуміти запитання як таке,
що стосується українців і росіян України.
Третя істотна прикмета, яка відрізняє «центрально
європейський» тип української ідентичності від
«східнослов’янського»,
стосується
уявлень
про
сумісність чи несумісність української та російської
ідентичностей і, відповідно, лояльностей. Оцінити ці
уявлення ми можемо лише опосередковано, за двома
масивами відповідей. По–перше, за оцінкою гаданої
«близькості» українців до росіян. І, по–друге, за
визнанням Російської держави «близькою» для себе чи,
навпаки, «далекою».
У першому випадку «близькість» оцінювалася
респондентами за п’ятибальною шкалою, у відповідь
на запитання «Наскільки близькі або різні культури,
традиції і погляди таких груп?» (згадка про «погляди»
заслуговує тут на особливу увагу, оскільки виводить
питання за суто етнографічні рамки і надає йому
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певного політико–ідеологічного забарвлення). Отже,
жителі Західної України (окремі результати для
Галичини нам здебільшого недоступні, але можемо
припустити, що вони подібні або й радикальніші)
оцінили означену «близькість» у 2,7 бала, тим часом
як жителі Півдня і Сходу оцінили її значно вище – в
4,1–4,2 бали, жителі Центру – в 3,1 [15, c.37]. Що ж до
ставлення до російської держави, то суть декларованої
«близькості» в цьому запитанні не пояснювалася. Але
оскільки «близькість» російської мови й культури
з’ясовувалася поруч окремим запитанням, то можемо
припустити, що запитання про близькість респондентові
Російської державиякщо й не зводиться виключно
до політико–інституційного значення, то все ж явно
виходить за культурно–етнографічні межі. Отже, в
Галичині таку близькість визнало 15%, зокрема 3%
заявили, що Російська держава їм «дуже близька».
На Донбасі тим часом Російську державу визнало
«близькою» 95% опитаних, у тому числі 53% –
«дуже близькою». (Загалом по Україні цей показник
«близькості» складає 54%, в тому числі для 20%
Російська держава є «дуже близькою») [17].
Четвертий критерій, за Шульманом, стосується
сприйняття громадянами національних символів,
до яких він зараховує не лише герб, прапор чи гімн
(ставлення до яких є приблизно однаково позитивним по
всій Україні) і не лише державні інституції (ставлення
до яких є скрізь приблизно однаково неґативним), а й
знакові явища та постаті культури й історії. До важливих
національних символів він зараховує також українську
мову, причому саме ставлення до неї є важливішим
маркером ідентичності, ніж формальне знання (якого
деколи може й не бути) чи практичне використання.
Під цим оглядом Галичина, знову ж таки, істотно
відрізняється від інших реґіонів. Українською мовою
у сім’ї тут спілкується 93% опитаних, ще 7% – обома
мовами, і нуль відсотків – виключно російською. На
Донбасі ситуація протилежна: виключно українською
у сім’ї тут спілкується 0,3%, виключно російською –
61%. (У Києві виключно українською у сім’ї спілкується
дещо більше – 18%, загалом по Україні – 32%; проте
обидва ці показники ближчі все ж до донбаського,
ніж до галицького) [17]. Практичне використання
мови не тотожне, однак, її символічному значенню
[18, с. 20]. З одного боку, багато хто розмовляє тою чи
тою мовою, не надаючи їй жодної символічної ваги,
просто тому лише, що всі довкола – в даному селі чи
містечку – нею розмовляють. І навпаки, багато хто
вважає мову символічною цінністю, але практично
нею не користується, тому що довкола – в Донецьку,
Харкові чи Торонто – немає просто такої можливості.
Мовна практика в обох випадках лише відбиває певні
життєві обставини, але мало що каже про символічну
вагу (цінність) тої чи тої мови для мовця. Як свідчать
соціологічні опитування, та сама кількість респондентів
спілкується українською вдома і поза домом лише в
Західній Україні. В усіх інших реґіонах українською
поза домом спілкується на 10–15% менше, ніж удома, –
що вочевидь вказує на певну несприятливість (уявну чи
гадану репресивність) зовнішнього середовища щодо
україномовного спілкування [15, с. 33].
Оцінити символічну, тобто ціннісну вагу мови
за наявними соціологічними даними ми можемо
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непрямим чином – із відповідей на запитання «Що для
Вас значить українська мова?» (передбачено кілька
відповідей) та, до певної міри, «Чи має за російською
мовою бути закріплений статус другої державної в
Конституції України?» (тому що таке закріплення у
специфічних українських умовах означає фактично
елімінацію української –як це вже відбулося в подібних
умовах із білоруською в Білорусі). Отже, на перше
запитання 35% галичан відповіли, що це «рідна
мова значної частини громадян України, наряду з
іншими мовами», – цілком слушно з позитивістського
погляду. Та оскільки відповідей могло бути кілька,
то цікавішою виглядає друга опція, котра сигналізує
певну символічну настанову: «єдина державна мова
України», – її обрало 79% респондентів. І саме
цією, символічною настановою відповіді донбасців
кардинально відрізняються від відповідей галичан:
тут лише 9% ствердили, що це «єдина державна мова
України», натомість для 76% – цепросто «рідна мова
значної частини громадян України». (Загалом по
Україні символістська настанова дещо поступається
позитивістській – 44% versus 57%) [17].
Облудне гасло «двох державних мов» (облудне
саме з символістського погляду, не з позитивістського)
в Галичині підтримує лише піввідсотка опитаних, на
Донбасі – 74%. Загалом по Україні цю пропозицію
підтримує 33%, не підтримує 56% (За даними Центру
Разумкова [15, с. 35],державну двомовність підтримує
лише 17%, але це тільки тому, що їхня анкета містить
ще й проміжну опцію російської мови як реґіональної –
вона має 24% прихильників. Тимчасом українську мову
як єдину державну, за їхніми даними, підтримує 56% –
тобто така сама приблизно кількість респондентів, яка
в опитуванні «Демократичних ініціатив»виступає проти
конституційної двомовності). Цікаво, що ця цифра є
досить близькою до кількості громадян, які декларують
українську мову рідною (60%), а проте значно вищою,
ніж кількість тих, хто розмовляє виключно українською
вдома (45%) чи поза домом (40%) [15, с. 33–34].
Тобто декларування української мови «рідною» теж є
насамперед визнанням її символічної цінності і меншою
мірою – її практично–інструментального значення [19,
с. 170].
І все ж, якщо специфічні мовні настанови жителів
Галичини можна великою мірою пояснити специфічною
демографічною ситуацією (чисельність етнічних росіян,
що з’явилися в реґіоні фактично лише в 1939–44 роках,
складає сьогодні у Львівській області 7%, в Івано–
Франківській – 2% й у Тернопільській – 1% населення),
то оцінка ними національних героїв та історичних
подій має куди принциповіше світоглядне підґрунтя.Ця
оцінка виразно націоцентрична, тобто весь історичний
наратив
визначається
насамперед
національно–
визвольною телеологією і, відповідно, весь пантеон
національних героїв саме її відбиває. Нація, її свобода
і незалежність є в цьому наративіголовною цінністю.
Галицька ідентичність під цим оглядом є справді
типово «центральноєвропейською», адже ідентичності
практично
всіх
центральноєвропейських
народів
засновані на подібних наративах і ціннісних ієрархіях. У
цьому ж сенсі вона істотно відрізняється від ідентичності
«східнослов’янської»,
яка
в
багатьох
питаннях
виявляється внутрішньо суперечливою та амбівалентою.
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Найбільші
розбіжності
між
галичанами
та
«східними» українцями стосуються їхніх поглядів
на ОУН, УПА і Степана Бандеру. В обох випадках
і гіперпозитивне, і гіпернеґативне ставлення до
цих організацій та їхнього очільника стосується не
так конкретних, позитивних чи неґативних дій, як
абстрактного уявлення про те, що вони символізують. В
одному випадку – боротьбу з чужоземними окупантами
за національну свободу і незалежність; у другому –
зраду примордіального східнослов’янського братерства і
злочинну колаборацію з його ворогами. В обох випадках
респонденти люблять чи ненавидять ОУН, УПА і
Бандеру не за те, чим вони є насправді, а за те, що вони
символічно уособлюють.
В Галичині заснування Організації українських
націоналістів (ОУН) позитивно оцінює 89%, неґативно –
2%; утворення Української Повстанської Армії (УПА):
позитивно – 92%, неґативно – 1%; Степан Бандера
із рейтинґом 47% опиняється на першому місці у
переліку історичних діячів України, що їх галичани
оцінюють найбільш позитивно. На Донбасі бачимо
діаметрально протилежну картину: до заснування ОУН
неґативно ставиться 68% (позитивно – 6%), до УПА –
70% (позитивно – 8%), а Бандера із рейтинґом 45%
впевнено посідає перше місце у переліку історичних
діячів, оцінюваних найбільш неґативно. Якщо ж
ідеться про Україну загалом, то вона у своїх настановах
перебуває десь посередині між Галичиною й Донбасом:
ОУН позитивно оцінює 40%, неґативно – 28%; УПА,
відповідно, – 43% і 28%; позитивний рейтинґ Бандери –
13% (п’яте місце у списку національних героїв),
неґативний рейтинґ – 17% (теж п’яте місце – у списку
антигероїв) [17]. Російська аґресія зумовила певний зсув
громадської думки в проукраїнський/антиросійський бік
[20], проте ще більшою мірою цей зсув зумовлений суто
демографічними чинниками – втратою приблизно десяти
відсотків населення, переважно радянофільського, в
окупованій частині Донбасу та в Криму.
Ставлення до Росії й основоположного для
«східнослов’янської» ідентичності міфу про одвічну
й
довічну,
примордіальну
російсько–українську
дружбу («майже один народ») є тим лакмусовим
папірцем, який дає змогу визначити не лише тип
української національної ідентичності, а й міру його
поширення та закорінення в тому чи іншому реґіоні.
Показовим під цим оглядом є ставлення не лише до
такої контроверсійної постаті, як Степан Бандера,
та пов’язаних із його ім’ям організацій, а й до подій
глибокої давнини, котрі не повинні, здавалось би,
містити жодної контроверсії. Тим часом лише 23%
галичан вважає, що Київська Русь – це «державне
утворення, що складалося з трьох братських народів:
росіян, українців, білорусів», тим часом як 66%
вважає його державою українців (чи українців і
білорусів). На Донбасі, навпаки, 57% вважає Київську
Русь державою «трьох братських народів» і ще 21%
поділяє вкрай радикальні (й цілковито абсурдні)
погляди російських націоналістів: Київська Русь – це
«державне утворення росіян, що згодом перемістилися
до Московського князівства; українці не брали участі
у цьому утворенні та з’явилися згодом». (В Україні
загалом переважає «братерсько–слов’янське» бачення
Київської Русі, пропаґоване академіком П. Толочком, –
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його дотримується 43% опитаних, тим часом як
україноцентричне бачення притаманне 36%) [17].
Дуже цікавим є ставлення галичан до Берестейської
церковної унії 1596 року, тобто заснування греко–
католицької церкви. Позитивно цю подію оцінює 68%
опитаних, неґативно – 0,7%, байдуже – 11,5%, нічого
про це знає 20%. Високий рівень позитивних оцінок не є
дивним для реґіону, де 67% опитаних зараховують себе
до вірних греко–католицької церкви. Дивним натомість
є відсутність неґативних оцінок – при тому, що 30%
опитаних зараховує себе до православних церков
(зокрема 28% – до Київського патріархату) [17]. Для
того, щоб православний оцінив позитивно фактичний
(і вкрай драматичний на ті часи) розкол у своїй церкві,
він мусить мислити насамперед у національних/
націоцентричних категоріях, а не конфесійних. Тому що
лише з точки зору українського націєтворення, причому
не історичної точки зору, а саме сьогоднішньої, той
розкол мав справді позитивне значення. Але це погляд
не християнський, а суто національний.
Саме з національного погляду для галичан цілком
очевидними є неґативні наслідки Переяславської ради
(65% versus 12%), перемоги Петра І над шведами та
військами Мазепи (41% versus 16%) та проголошення
Російської імперії (53% versus 6%). На Донбасі так
само очевидними є наслідки цих подій, тільки з цілком
протилежною, позитивною оцінкою. Тобто тут теж
домінує національний погляд, тільки відбиває він цілком
інший тип ідентичності та інший різновид націоналізму.
Що ж до України в цілому, між галицьким та донецьким
полюсом, то тут, схоже, змагаються два різні погляди,
дві ідентичності і два націоналізми. Переяславську раду
тут позитивно оцінює 32%, неґативно – 26%; перемогу
Петра І, відповідно, – 39% і 17%; проголошення
Російської імперії – 26% і 24%) [17].
Для галичан, зрозуміло, УНР не є настільки
близькою як ЗУНР (особливо враховуючи, що Петлюра
фактично здав Західну Україну Пілсудському), а
все ж її проголошення позитивно оцінює 46%,
неґативно – 19%, решта не має чіткої думки. Натомість
проголошення УРСР позитивно оцінює лише 18%,
неґативно 55%. На Донбасі тим часом ставлення
до обох цих утворень однаково позитивне: 60%
versus 4% – до УНР, і 66% versus 1,5% – до УРСР.
По Україні ставлення загалом подібне: до УНР –
49% versus 14%, до УРСР – 45% versus 21% [17].
Багато кому таке ставлення може видатись виявом
шизофренії чи, принаймні, інфантильності. Адже
різниця між історичними УНР та УРСР приблизно
така ж, як і між сьогоднішньою Україною та ЛНР–
ДНР. Витлумачити цю амбівалентність з погляду
ексклюзивної «центральноєвропейської» ідентичності
неможливо. А проте вона легко витлумачується з
погляду інклюзивної«східнослов’янської» ідентичності
та пов’язаних із нею ціннісних орієнтацій. Адже саме
вони чверть століття тому визначали характернезалежної
української державиі великою мірою обумовлюють
його й досі – як своєрідний симбіоз УНР та УРСР.
Та за будь–яких умов незалежна Українська держава
є пріоритетною засадничою цінністю мешканців
Галичини. На запитання «Якою мірою Вам близька
Українська держава?» 91,7% з них відповіли «дуже
близька» та ще 8% – «значною мірою близька» [17].
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Така символістська настанова галичан є найвищою
серед респондентів усіх інших регіонів України.
Амбівалентність превалює так само і в зовнішньо
політичних орієнтаціях українців, хоча й зменшилась
дещо під впливом війни та пов’язаних із нею
психологічних і демографічних змін. Тут так само
спостерігаємо істотну відмінність між галичанами та
жителями більшості реґіонів. Причому стосується вона,
як і у випадку орієнтацій внутрішньополітичних, не так
їхнього загального напрямку, як їхньої загальної чіткості
та послідовності, тобто внутрішньої (не)суперечливості.
Так, наприклад, для галичан їхня прозахідна,
проєвропейська орієнтація завжди була апріорі
несумісною з орієнтацією східною, проросійською.
Сьогодні вступ до ЄС тут підтримує 84% опитаних,
натомість вступ до Митного союзу – лише 1%, і
неприєднання ні до кого – 6% [17]. Проте й у жовтні
2013 року, тобто ще до Євромайдану та російської
інтервенції,прозахідні настанови тут були подібними:
інтеґрацію до ЄС підтримувало 84% західних українців
(включно з галичанами), не підтримувало 10% [21,
с. 7]. Тим часом настанови по Україні в цілому –
набагато амбівалентніші. Сьогодні вступ до ЄС тут
підтримує 50%, вступ до Митного союзу – 12%,
неприєднання ні до кого – 21% [17]. У жовтні–2013,
перед Євромайданом, співвідношення прихильників і
противників ЄС було приблизно тим самим – 53% versus
35% [21, с. 6].
Те саме можна сказати й про однозначно позитивне
ставлення галичан до НАТО – на відміну від вкрай
амбівалентного ставлення до цієї організації більшості
незахідних українців. Вступ до НАТО в Галичині
сьогодні підтримує 78% опитаних, не підтримує – 8%
[17]. Перед Євромайданом і російською інтервенцією
(березень 2013) цифри були помірнішими – 52% проти
23% [21, дані з непублікованого архіву]. Тим часом по
Україні прихильність до НАТО завжди була на рівні
кільканадцяти відсотків (20% проти 65% у жовтні 2013)
[21, с. 25]і лише тепер, в умовах війни з Росією, сягнула
скромних 39% проти 32%. Причому 65% галичан
висловились за відміну положення в Конституції
України про позаблоковий статус України [22, с. 8].
Та найхарактерніший, здається, приклад української
амбівалентності – одночасна підтримка державної
незалежності і жалкування за розпадом СРСР. А
також – геть курйозне декларування більшістю українців
упродовж 1990–2000–х років бажання об’єднатися
в одну державу з Росією та Білоруссю (найвища
підтримка для цієї ідеї була зафіксована 2009 року,
наприкінці президентства Віктора Ющенка: за
об’єднання – 67%, проти – 24%) [23, с. 8]. В усі ці роки
понад половина громадян України висловлювалася, з
одного боку, на підтримку державної незалежності [24],а
з іншого– жалкувала за Радянським Союзом. Кількість
тих, хто жалкує і хто не жалкує за СРСР,зрівнялася
допіру у 2013–му, на 22–му році незалежності. Сьогодні
це співвідношення по Україні становить помірних 49%
проти 33% (у Західній Україні – 84% проти 8%) [25,
с. 5].
Російська аґресія, отже, суттєво не вплинула ані
на виразно прозахідні та антирадянські (а сьогодні
й антиросійські) орієнтації галичан, ані на помірно
амбівалентні погляди «незахідних» українців. Війна
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справді помітно зменшила серед них прихильність
до Митного союзу з Росією та Білоруссю, проте на
практиці це означає радше усвідомлення нереальності
такого проекту в даних умовах тайого тимчасове «замо
рожування», ніж принципову відмову від «східно
слов’янської» ідентичнісної матриці та відповідних
ціннісних настанов й ідеологем. Це підтверджує зокрема
й березневе 2015 року опитування КМІСу, в якому
питання про східну/західну орієнтацію формулювалося
в абстрактнішій формі – як гіпотетичне побажання, а
не як спонука до конкретного інституційного вибору:
«З ким Україні слід підтримувати тісніші взаємини?»
47% відповіли, що з Євросоюзом, 13% – з Росією, а
34% висловилися за«однаково тісні» взаємини з обома
партнерами [26, с. 6].
В умовах неоголошеної російсько–української
війни бажання підтримувати «однаково тісні» взаємини
і з країною–агресором, і з країнами–союзницями є
відбиттям того самого психологічного комплексу,
що й бажання «не приєднуватись ні до кого» чи не
менш популярна в усіх опитуваннях позиція «не можу
визначитись».В обох випадках маємо компромісну
реакцію на об’єктивну неможливість в умовах війни
інтеґруватись у східному напрямку і водночас – суб’єк
тивну нездатність прийняти інтеґрацію західну, несу
місну з самою суттю «східнослов’янської» ідентичності,
її підставових міфологем та ціннісних орієнтацій.
Для галичан і, взагалі, для носіїв «центрально
європейської» ідентичності ця нездатність багатьох
українців
виокремитися
з
білорусько–російської
матриці виглядає незбагненною і неймовірною. Але
так само неймовірним і неможливим для носіїв
«східнослов’янської» ідентичності є погляд на росіян
як на агресора та смертельного ворога. Те, що для
західних українців є цілком очевидним: що конфлікт на
Сході – це «загарбницька війна Росії проти України»
(75% згодні з цією думкою), для жителів Сходу це
насамперед «громадянський конфлікт між проукраїнськи
і проросійськи налаштованими жителями України»
(20%) або ж і зовсім параноїдальна «боротьба між
Росією і США за сфери впливу, що ведеться на території
України» (30%). (Ще 18% не змогли відповісти, хоча в
умовах зовнішньої агресії така позиція є всього лише
ухилянням від неприємної правди, руйнівної для
самих підвалин «східнослов’янської» ідентичності, у
якій міфологізованій Росії відведено роль головного
«Свого»). Відповідно й відповідальність за російсько–
український конфлікт лише третина жителів Сходу
готова покласти передусім на Росію, тимчасом як 17%
вважають винною передусім Україну і ще 36% – «обидві
країни однаковою мірою» [15, с. 50–51]. На Заході
вважають винною передусім Росію (68%), хоча й на
обидві країни покладає вину досить велика кількість
опитаних (22%), – що потребувало б докладнішого
вивчення мотивацій, зокрема щодо Галичини.
Наведені дані показують, що й після Євромайдану
та російської аґресії у Криму й на Донбасі погляди
більшості галичан і більшості незахідних українців
на принципові внутрішньо– й зовнішньополітичні
питання залишаються досить різними. При цьому
найбільша відмінність помітна саме у тих питаннях, які
пов’язані з певним типом національної ідентичності –
«центральноєвропейським», що домінує в Галичині й
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переважає на Заході України, та «східнослов’янським»,
що переважає у Центрі і домінує на Півдні та Сході.
Ця відмінність, однак, полягає не в кардинально інших
поглядах, а насамперед у кардинально іншому рівні
амбівалентності – мінімальному в Галичині і дедалі
вищому у міру просування від Центру на Південь і Схід,
аж до Донбасу, де погляди стають справді кардинально
протилежними. Це підтверджує гіпотезу С. Шульмана
та інших дослідників про існування в Україні двох
різних типів української національної ідентичності, але
не дає підстав вважати їх двома різними і окремими
національними ідентичностями, оскільки в обох
випадках український патріотизм, українська нація та
держава залишаються підставовими цінностями для
абсолютної більшості респондентів у всіх регіонах та
мовно–етнічних групах [27, с. 7–8, 11, 13, 17].
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Громадянське суспільство України:
потенціал волонтерства
Досліджено причини, чинники та особливості прискореного розвитку
громадянського суспільства України в його волонтерських виявах від кінця
2013 – початку 2014 рр. За результатами аналізу волонтерських практик
виокремлено новітні види і напрями масової громадянської активності в секторі
забезпечення потреб захисників суверенітету і цілісності держави, а також
цивільних осіб, постраждалих від збройного протистояння, спричиненого
агресією Росії та діями проросійських сепаратистів Донбасі: військовий;
високотехнологічний; медичний та реабілітаційний; ремонтний; продовольчого
забезпечення; пошуку зниклих безвісти та організації обміну полонених;
віднаходження та поховання тіл загиблих; організація вшанування пам’яті
захисників України; допомога переселенцям (внутрішньо переміщеним особам);
гуманітарна допомога цивільному населенню в зоні антитерористичної
операції; правозахисна діяльність; громадський контроль за роботою
державних структур та співпраця з ними; участь у розробленні програм
електронного урядування; інформаційні та креативні активності; створення
кіно– та телепродукції; антикорупційні ініціативи. Обґрунтовано висновок
про необхідність удосконалення правових засад функціонування громадського
сектора та змін в організації роботи влади, щоб громадяни отримали реальні
інституційні важелі впливу на формування кадрової, бюджетної, нормативно–
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правової та іншої державної політики на центральному, регіональних і місцевих
рівнях, могли реально контролювати реалізацією цієї політики.
Ключові слова: волонтерських рух, громадянське суспільство, громадянські
ініціативи, Україна.

Масові протестні акції зими 2013–2014 років,
Революція Гідності, безпрецедентна самомобілізація
людей на захист свого громадянського достоїнства,
державного суверенітету та територіальної цілісності
України кардинально змінили відносини громадянського
суспільства і держави та уявлення про ці відносини. До
того в офіційному й широкому суспільному дискурсі
переважала державно–патерналістська риторика, відпо
відно до якої розвиток громадянського суспільства
узалежнювався з рівнем його підтримки з боку держави.
Свідчень такого узалежнення вистачало.
При Президентові України традиційно утворювалися
громадські ради з різних суспільно значущих питань.
До їх складу, окрім посадовців, включали «за згодою»
представників громадських організацій, експертів,
науковців та інших. Подібні ради організовувалися
при Урядові, окремих міністерствах, управлінських
структурах Автономної республіки Крим, обласних
і районних державних адміністраціях. Регулювання
окремих складових державної політики сприяння
розвитку громадянського суспільства забезпечувалося
ухваленням законів України, президентських указів і
урядових постанов. Серед них закони «Про об’єднання
громадян», «Про соціальний діалог в Україні», «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію»,
«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,
«Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про
організації роботодавців», «Про органи самоорганізації
населення», «Про професійних творчих працівників
та творчі спілки», «Про благодійництво та благодійні
організації», «Про волонтерську діяльність», «Про
свободу совісті та релігійні організації», «Про соціальні
послуги», «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», «Про
засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про
доступ до публічної інформації», «Про безоплатну
правову допомогу», «Про Основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України на період
до 2020 року», «Про інформацію». Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року
було схвалено Концепцію сприяння органами вико
навчої влади розвитку громадянського суспільства.
3 листопада 2010 року Уряд видав постанову «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики», якою затвердив Порядок
проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики. 2012 року
президентським Указом було затверджено Стратегію
державної політики сприяння розвитку громадянського
суспільства та створено Координаційну раду з питань
розвитку громадянського суспільства.
Так формувалися правові регулятори функціону
вання громадянського суспільства та інфраструктура
його взаємодії з державою і, по суті, під контролем
держави. Про розвинуте, ініціативне й авторитетне
громадянське суспільство тоді йшлося, переважно,
на вербальному, а не реальному рівні. Бо з тріади
«громадянин – суспільство – держава» випадала
його системоутворююча базова складова – «людина–
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громадянин» з активною життєвою позицією, готов
ністю і здатністю до суспільно значущої дії – особистої
та колективної. Після двох не надто тривалих
періодів піднесення громадянської самосвідомості
й активності – на рубежі 1980–1990–х років та у
2004–2005 роках – такий громадянин заявив про себе
зимою 2013–2014–го. То був тільки початок.
Люди повстали проти безчинств державного
режиму, виявили неочікувану силу самоорганізації для
протидії репресіям державної машини на столичному
й регіональних майданах, у формуванні загонів
самооборони на рівні будинків, вулиць, міських
мікрорайонів, районів тощо. Потім – організація
добровольчих батальйонів і волонтерського руху,
матеріально–технічного та іншого забезпечення сил
протидії зовнішній агресії і тероризму, допомога
особам тимчасово переміщеним з окупованих територій
і місцевостей, де відбувалися воєнні дії. Українські
волонтери налагодили співпрацю з організаціями та
окремими активістами української діаспори на різних
континентах, з зарубіжними благодійними фондами.
Громадянське
суспільство
самореалізовувалося
в
доброчинних, антикорупційних, люстраційних і багатьох
інших суспільно значущих діях. У тому числі в акціях
тиску вже на постмайданівську владу з вимогами
проведення реальних реформ в інтересах людей, а не
їх імітації. Цей стрімкий злет громадянської ініціативи
й самоорганізації починався й розвивався не завдяки
підтримці структур держави, а, скоріше, всупереч їм.
Нерідко нововиниклі громадянські утворення брали
на себе функції окремих державних інституцій, що
перебували в стані дезорганізації й недієздатності.
Про ці нові для українського суспільства процеси і
явища існують тисячі повідомлень, аналітичних текстів
і відеоматеріалів у мережі та на ресурсах Інтернет,
в засобах масової інформації. Серед перших спроб
їх наукового аналізу – підготовлені в Національному
інституті стратегічних досліджень аналітичні доповіді:
«Волонтерський рух: світовий досвід та українські
громадянські практики» та «Розвиток громадянського
суспільства в Україні» [1]. Цей текст – ще одна версія
осмислення сучасної динаміки вітчизняного грома
дянського суспільства в його волонтерських виявах.
Новопосталий український волонтерський рух –
явище беззаперечно позитивне. І водночас супереч
ливе й неоднозначне. Серед його негативів – випадки
зловживання волонтерським статусом, у тому числі
непрозора бухгалтерія, випадки перепродажу та при
власнення благодійної допомоги і спроб протизаконного
вивезення зброї та боєприпасів з території проведення
антитерористичної операції, оприлюднення в матеріалах
публічних звітів та на фотографіях місць розташування
військових підрозділів, наявної в них зброї та техніки,
прізвищ і обличь бійців. Великої шкоди репутації
волонтерського руху завдають псевдоволонтерські
утворення, організатори яких використовують у
власних інтересах доброчинність і довірливість людей.
Неоднозначне ставлення в суспільстві і до так званого
«олігархічного волонтерства» – утворених українськими
олігархами благодійних організацій і фондів, до
діяльності яких висловлюються підозри й звинувачення
стосовно їх політичної заангажованості, чистоти джерел
фінансування, способів розпорядження ресурсами та ін.
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Однак, попри названі та інші негативи, в суспільстві
зберігається високий рівень довіри до волонтерського
руху і готовності брати в ньому участь. На запитання,
як Ви оцінюєте (за п’ятибальною шкалою) ефектив
ність роботи певних структур у протидії загрозам
національній безпеці, найвищу оцінку – 3,98 – респон
денти поставили саме волонтерським організаціям.
Діяльність добровольчих батальйонів була оцінена в
3,69 бала, Національної гвардії – 3,36, Збройних сил –
3,25, Держприкордонслужби – 3,00, СБУ – 2,68. 27,5%
відсотків українських громадян готові захищати країну і
підтримувати армію участю у волонтерському русі. Таке
ставлення до ролі волонтерства як однієї з провідних
активностей сучасного громадянського суспільства
України показало опитування 2008 респондентів,
проведене соціологічною службою Центру Разумкова
6–12 листопада 2015 року в усіх регіонах держави, крім
окупованого Криму та підконтрольних проросійським
бойовикам місцевостей Донецької і Луганської
областей, з теоретичною похибкою вибірки не вище
2,3% [2]. У грудні 2015 р. волонтерам довіряло більше
половини українців [3]. У лютому 2016 р. соціоло
гічне дослідження, проведене Інститутом Горшеніна,
показало 71,3% довіри населення до волонтерів
[4]. Травневе дослідження Фонду «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної
служби Центру Разумкова виокремило цікавий нюанс:
щодо рушіїв реформ українці найбільше покладаються
на президента (28%), уряд (25%), населення (22%),
країни Заходу (22%), громадські організації та
волонтерів (19%) [5] Коментуючи дані масових
опитувань громадян, відомий український соціолог
Є. Головаха акцентує, що волонтерство – «такий
соціальний інститут, до якого найбільше довіри серед
усіх інших» [6].
Упродовж 2014–2015 років феномен волонтерства
створив довкола себе масштабне символічне поле, в
межах якого не тільки власне волонтерські, а й інші
громадські практики в різних сферах життєдіяльності
суспільства стали асоціюватися з цим рухом. Ці практики
швидко й органічно увійшли в українське повсякдення
і викликали серйозні суспільні зміни в сприйнятті
суспільством громадянських ініціатив. Їх масштаб і
багатовекторність стали прямим свідченням і водночас
наслідком системних змін в суспільстві. Публічністю
своєї діяльності, веденням постійного діалогу з
громадою, ефективністю своє роботи волонтери та інші
громадські активісти закріплюють у масовій свідомості
цінності відповідальності, важливості особистої участі в
суспільних змінах.
Події на столичному Майдані зимою 2013–2014 рр.
дали поштовх формуванню суспільного руху «небай
дужих громадян», метою активності яких, окрім
особистої участі в масових акціях протесту, стала
безпосередня різнобічна підтримка протестувальників
найнеобхіднішим і найпотрібнішим – їжею, водою,
ліками, засобами гігієни та індивідуального захисту,
теплими речами, грошима тощо. Використовуючи кому
нікаційний потенціал соціальних мереж і «сотового»
зв’язку кияни швидко організували мобільні команди
підтримки. І вже скоро словосполучення «небайдужі
громадяни» набуло широкого поширення та символіч
ного значення й змісту.
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Періодичні загострення ситуації, загальна атмо
сфера всепроникної напруженості і тривожності
посилювали потребу в згуртованості, логічно вивівши
її на граничний рівень – рівень існування й виживання
спочатку Майдану, а відтак – і всієї країни. Зв’язки, які
швидко встановлювалися і напрацьовувалися в перші
тижні–місяці кризи, розвинулися тривалу організовану
співпрацю. Головною спонукою цього стали події в
Автономній республіці Крим та на Донбасі, що виявили
низьку дієздатність українського війська, силових та всіх
інших інституцій держави.
Уявлення про особливості становлення нових форм
громадянської активності можна скласти за розповідями
відомих активістів. Серед них – засновниця Фонду
Оперативної Національної Допомоги (Ф.О.Н.Д) Діана
Макарова. Днем утворення Ф.О.Н.Д. вона називає
«кривавий День Соборності» на вул. Грушевського в
Києві, коли з’явились перші загиблі, хоча є чимало
відомостей, що Діана разом з близькими та друзями
надавала допомогу сотням самооборони Майдану з
перших днів Євромайдану [7].
На ті само витоки ще однієї організації
волонтерської організації «Крылья Феникса» вказує її
засновник Юрій Бірюков. Він згадував, що, вирішивши
допомагати українській армії після Євромайдану,
«просто переключився з одного завдання на інше» [8].
Діяльність організації швидко здобула довіру людей.
Вже до 28 квітня 2014 р. організація зібрала понад
2 млн. гривень для реалізації своїх проектів [9]. Станом
на 7 жовтня 2015 р. оприлюднена на сайті організації
сума внесків вже сягнула шестидесяти мільйонів
гривень [10]. 13 серпня 2014 року указом Президента
України Ю.Бірюков був призначений радником
Президента України [11]. Це призначення, попри
всю неоднозначність його сприйняття суспільством
і, зокрема, волонтерською спільнотою, засвідчило
готовність до співпраці громадянського активу з вищою
державною владою.
Ще один відомий волонтер – харківський активіст
Роман Донік також пов’язує становлення і розвиток
громадянських ініціатив із зимовими протестами 2013–
2014 років: «Практически все, кто сейчас волонтёрят,–
это люди активные на Майдане или около Майдана.
Я четко понимаю, что сегодняшняя война – это
продолжение революции. То, что происходит сейчас –
это то же, что было на Майдане: та же борьба за
независимость» [12].
В своєму пості від 5 липня 2015 р. в соціальній
мережі Фейсбук Р.Донік представив «фейсбучній»
спільноті отриману ним грамоту–подяку від влади і так
описав зміни в поведінці знайомих йому «небайдужих
харків’ян» після так званого кримського референдуму:
«Это подяка за весну прошлого года. Она по большому
счету ко мне не имеет практически никакого отношения.
Тогда не было ни волонтерской, ни тем более группы.
Были только Харьковчане, которые не хотели больше
видеть над ОДА триколор. Все мы с трудом понимали,
что происходит сейчас и совсем не понимали, что
будет завтра. «Ягуар» это наши первенцы, это первые
подшефные на востоке после крымского перешейка.
Они спали на картонках и ходили в дырявых берцах,
в которых отстояли майдан. Я никогда не забуду
слова «Ромчик, не переживай, мы ж спецназ, мы ж
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не сдадимся». И мы не переживали. Мы просто тогда
делали то, что должны были делать.
Спасибо всем Небайдужим Харків’янам» [13].
Подальший розвиток громадського руху підтримки
армії стимулювали події в АР Крим та проведення на
Сході України антитерористичної операції. 18 березня
2014 року на харківському сайті «glavnoe.ua» з’являється
публікація під назвою «Как жители Харькова помогают
украинским военным» [14]. В ній, зокрема, зазначалося:
«Харьковчанеактивно
помогают
военнослужащим,
которые уже третью неделю пребывают в полной
боевой готовности и не выходят за пределы воинских
частей. На днях в соцсетях стартовала акция по сбору
аккумуляторов, шин и дизтоплива..., которая, по
словам организаторов, поможет укрепить украинскую
армию». «У нас есть знакомые в воинских частях
области, которые рассказали, что необходимо и в
каком количестве. Уже откликнулось много людей. То,
что закупят, мы отвезем военнослужащим, которые
примут эти вещи на баланс части. А для отчета сделаем
фотографии», – обещает активистка Татьяна Бедняк.
За тиждень–два до того забили на сполох дружини
харківських солдат та офіцерів, які потерпали від
нестачі продуктів харчування: «Как рассказала
«Сегодня» жена офицера воинской части, которая
находится за пос. Рогань, в конце прошлой недели
военнослужащие были вынуждены ограничиваться лишь
завтраком и обедом, ведь запасы продовольствия были
практически на исходе… Харьковчане отреагировали
мгновенно: уже на следующий день в часть привезли
пять мешков картошки, десятки упаковок с крупами,
сто банок тушенки, ящик мыла и несколько раций. «На
тысячу гривен я купил гречки и консервов – получилось
около 300 килограммов. Военнослужащие сказали, что
им этого хватит на неделю», – рассказывает бизнесмен
Олег Котляр. Не остались равнодушными и супруги
харьковских милиционеров. «Я с маленьким ребенком и
моя подруга, которая находится в положении, заполнили
автомобиль мясом, макаронами, упаковками чая,
печенья, бутылками подсолнечного масла и поехали
в часть. Военные стояли, потупив взгляд от того, что
вынуждены просить. Но мы понимаем, что ребята –
заложники ситуации», – рассказывает Яна Кайдалова»
[14]. Загалом же впродовж нетривалого часу харків’янам
тоді вдалося зібрати близько 200 тис. грн. Серед
найзапитаніших потреб кінця лютого – початку березня
2014 року для харківських військових, окрім харчування
та одягу, були акумулятори, колеса, шини, радіостанції
для патрулів, дизельне паливо та бензин.
Але сама допомога харків’ян армії почалася задовго
до публікації згаданої статті. Так, 17 березня 2014 року
активісти «розбиралися» на популярному в місті
«Харьков–форуме», чому закрили «вчорашню» тему, де
були виписані і потреби солдат, і контакти активістів,
і вже навіть були представлені звіти про поїздки
«до границы». Тема називалася «Реальная помощь
военным». А її ключовий заклик на момент підготовки
статті був такий: «Давайте защитим наш город вместе!»
[15, с. 1]. Так розвивалася ситуація в місті, де на той
час агресивно заявило про себе чимало жителів з
проросійською орієнтацією.
Навесні 2014 р. взяло почин і одне з найвідоміших
українських волонтерських об’єднань – «Народний
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тил», у структурі якого в процесі роботи виокремилися
спеціалізовані підрозділи: «Медицина Народного тилу»,
«Колеса Народного тилу», «Крила Народного тилу»
та інші. У липні 2015 року одного із засновників–
керівників об’єднання Георгія Туку було призначено
керівником Луганської обласної військово–цивільної
адміністрації.
У травні 2014 р. на забезпечення потреб армії
почав працювати волонтерський проект «Повернись
живим»
(координатор
Віталій
Дейнега).
Його
завданням стала допомога підрозділам Збройних Сил
України, Нацгвардії, МВС, СБУ, прикордонних військ
та добровольчим батальйонам. Через рік, у травні
2015 року, було офіційно засновано «Міжнародний
благодійний фонд «Повернись живим» [16], активісти
якого розповідали про свою роботу так: «Ми вибираємо
військових, які виконують найскладніші завдання і
знаходяться в зоні максимального ризику (на даний
момент: позиції під Щастям, Станицею Луганською,
Артемівськом, Горлівкою, Донецьком, Авдіївкою,
Волновахою, Маріуполем), працюємо з тими, кому
наші тепловізори врятують життя вже в найближчу
ніч». Фонд спеціалізувався на забезпеченні силовиків
тепловізорами та приладами нічного бачення, ремонті
техніки, обладнанні для реанімобілів та польових
шпиталів, на військових освітніх програмах.
Загалом же зимово–весняний 2014 року період
становлення й розвитку волонтерства охопив всі
регіони України – столицю, західні і центральні
області, Схід і Південь країни. До нього долучилися
українські патріоти всіх національностей і мовних
переваг.
Регіональні
відмінності
волонтерських
ініціатив стосувалися хіба що вибору «об’єктів
допомоги». Якщо для Ф.О.Н.Д.–у Діани Макарової
першими і головними підопічними стали добровольчі
батальйони, сформовані з колишніх сотень самооборони
Майдану, то для харківських волонтерів – загони
спецназу «Ягуар» і «Беркут», ставлення до яких
серед частини суспільства стало відверто негативним
після розстрілу Небесної сотні на Майдані в Києві.
Волонтери Дніпропетровщини щільно співпрацювали
з добровольчими підрозділами, сформованими насам
перед з жителів Дніпропетровської, Донецької та
Луганської областей, а також з «Правим сектором»,
до якого найбільше тяжіли жителі Західного регіону.
Населення західноукраїнських областей допомагало
фронту, збираючи і надсилаючи продукти харчування
та іншу допомогу цілими селами і районами. У містах
активісти масово утворювали волонтерські осередки.
Нерідко з порушенням митних процедур і валютного
законодавства вони закуповували й переправляли через
кордон та передавали бійцям бронежилети, каски та
інші обладунки й військове спорядження. Подібні
порушення законодавства в перші місяці збройного
протистояння були доволі поширеними. Але без цього
оперативне вирішення проблем армійців та бійців
Нацгвардії і добровольчих батальйонів було б украй
утрудненим або й взагалі неможливим.
Організаційне становлення волонтерського руху
продовжилося й активізувалося влітку 2014 р., коли,
за словами самих волонтерів, «стало зрозуміло, що
війна скоро не закінчиться». Так постала волонтерська
група «Добровоз», серед лідерів якої найвідомішим
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був автогонщик і авто спортивний журналіст Олексій
Мочанов. Девіз групи: «Добро робите ви – ми тільки
возимо». На офіційному сайті організації група
представляє себе так: «Волонтерская группа «Добровоз»
основана летом 2014. Делаем доставки нашим
десантникам, разведчикам, гвардейцам, пограничникам,
медикам в районы Славянска, Дебальцево, Беловодска.
В группе порядка 30 человек. Есть долгосрочное
сотрудничество с благотворительными организациями
в Европе, Америке, ОАЭ и Новой Зеландии. Чаще
всего на блок–постах нас зовут «волонтеры, везущие
гуманитарку». Поэтому наш проект – гуманитарный
волонтерский проект. С горизонтальной моделью: все
рядовые. Каждый на своем месте. Каждый с мечтой о
будущей процветающей Украине – стране героев, стране
волонтеров, стране силы и правды» [17].
Вже в липні 2014 р. деякі волонтери Києва,
Харкова, Дніпропетровська та інших регіонів активно
«запасалися» зимовими теплими речами для бійців,
прогнозуючи невідворотність продовження воєнних дій
щонайменше до весни 2015 р. Насправді ж проблема
забезпечення воїнів теплим одягом і взуттям та іншим
не втратила актуальності й під час другої зими воєнної
кампанії, про що свідчать звіти волонтерів у соціальних
мережах. Фейсбуківські пости одеського волонтера
Наталії Пранжі кінця жовтня та листопада–грудня
2015 р. містять дані про кількість отриманих светрів,
назви бригад їх майбутніх власників, а також прохання
допомоги в придбанні теплих речей. Вирішенням цієї
проблеми зимою 2015 – 2016 рр. опікувалися фонди
Р. Доніка, Д. Макарової та інші.
Тим часом розвиток волонтерського руху і ріст
симпатій до нього з боку громадянського загалу почали
використовувати в меркантильних цілях різного штибу
шахраї. Відтак гостро постало питання створення єдиної
бази та координації зусиль справжніх волонтерських
організацій. Задля цього громадянські активісти
створили сайт «4army.com.ua», визначивши його метою
«зібрати базу перевірених волонтерів та максимально
поширити інформацію про них(виділено на сайті). Це
допоможе залучити більше коштів для оперативної
допомоги нашій армії, добровольцям та всім тим, хто
так чи інакше постраждав від бойових дій на Донбасі…
Немає ніякої таємниці в тому, що величезна державна
машина, при всій своїй потужності, менш ефективна,
ніж сотня волонтерів, які за кілька місяців зробили те,
що чиновники не змогли за 20 років. Тому підтримка
волонтерів і допомога їм – надважливе завдання для
всіх нас. Чим більше людей дізнається про існування
волонтерів і чимось допоможе, тим ближче та легше
стане наша перемога» [18].
Можна припустити, що сайт створено не раніше
осені 2014 р., оскільки його найдавніші новини датовані
початком грудня. Термін «перевірені волонтери» на
ресурсі вжито як протиставлення вже непоодиноким
на той час випадкам зловмисництва під виглядом
волонтерства. Приблизно на тому ж відтинку часу
з’явився і термін «прикормлені волонтери». Ним
означували учасників волонтерського руху, які
працювали в тісному зв’язку з владними структурами.
До останніх у волонтерському середовищі існувала
певна упередженість, незважаючи на те, що суспільна
ситуація диктувала необхідність об’єднання потенціалів
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громадянського суспільства і влади. Зокрема, для
введення волонтерського руху в правове поле та
нейтралізації шкоди, якої шахраї завдавали суспільству й
авторитету «перевірених волонтерів».
Сайт «4army.com.ua» має логічну впорядковану
структуру і подає інформацію за окремо виділеними
напрямами волонтерської діяльності (медична допо
мога, військова допомога, допомога біженцям,
пошук зниклих безвісти). На сайті 6 розділів. Один
з них – «Оголошення» – містить пряме посилання
на ще один волонтерський проект, створений для
координації зусиль, часу і грошей, – «Волонтерську
дошку оголошень» [19]. Всього на ресурсі (станом на
10 жовтня 2015 р.) містилися відомості про роботу
тридцяти «перевірених» волонтерських об’єднань.
Простежуються певні відмінності виниклого на
хвилі національно–патріотичного піднесення «переві
реного волонтерства» з волонтерською діяльністю в
його до того традиційних форматах, таких, приміром,
як Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» [20].
На головній інтернет–сторінці цього утворення станом
на 12 серпня 2015 р. найсвіжіші новини стосувалися
попередніх років: 15 січня 2015 р. було розміщене
повідомлення про зустріч з батьками неповнолітніх
засуджених, що відбулася 13 листопада 2012 р. Ще
однією «свіжою новиною» була інформація про участь
ВГЦ «Волонтер» у традиційній акції «Юнь Києва», що
відбулася в Центральному парку культури та відпочинку
«Маріїнський» 27 вересня 2014 р. [21].
Під волонтерською діяльністю світові гуманітарні
практики зазвичай розуміють безоплатну участь
добровольців у вирішенні конкретних соціальних
завдань без повного відриву від основної роботи
активіста. Натомість багато учасників волонтерського
руху в Україні багато місяців працювали й працюють
у форматі 24/7 (24 години на добу 7 днів на тиждень).
Про це пишуть у соціальних мережах та виголошують в
інтерв’ю відомі активісти, для яких волонтерство стало
не тільки способом самореалізації, а й основним місцем
роботи, професією і способом життя.
У цьому контексті актуалізується питання мотива
ційної складової волонтерства. В ньому вочевиднюються
кілька аспектів – аспект публічних декларацій, аспект
особистісної самореалізації, аспект реалізації здорових
і не завжди таких владних чи політичних амбіцій,
аспект значущості для особи брати безпосередню
участь в епохальних (без перебільшення) суспільних
процесах тощо. І якщо публічні декларації доволі
просто проаналізувати й узагальнити, то глибинні
мотиви громадської участі потребують спеціальних
досліджень соціальних психологів та інших фахівців.
Можна лише припустити (хоча це й виглядатиме певним
мірою ідеалістичним), що всебічна й повна віддача
себе волонтерському руху в сучасних українських
реаліях, з огляду на його насиченість, завантаженість та
тривалість, не в останню чергу потребує від активістів
слідування високим гуманістичним ідеалам.
Види і напрями сучасної волонтерської та іншої
громадянської активності є вельми різноманітними.
Найважливіші серед них такі:
військовий (який, у свою чергу, розділяється на
кілька напрямів: допомога конкретним військовим
частинам; закупівля та передача в зону проведення
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АТО автомобілів, у т.ч. придбаних за кордоном;
переобладнання й бронювання автомобілів та іншої
техніки під бойові вимоги; плетіння маскувальних
сіток та кікімор, пошиття обмундирування, солдатських
черевиків, спідньої білизни, балаклав, рукавиць, виго
товлення і закупівля бронежилетів, засобів для обігріву
наметів та приміщень тощо);
діяльність так званої «картографічної сотні»
(створення волонтерами сучасних мап для військо
вих, на меті – повне оновлення застарілого картогра
фічного забезпечення ЗСУ в співпраці з військовими
картографами, закупівля і доставка дронів, високовар
тісного електронного обладнання для забезпечення
швидкості й точності артилерійського та інших видів
бою тощо);
високотехнологічний (серед прикладів – геоінфор
маційна система «АРТА» – унікальний інноваційний
продукт групи підприємців, які спеціалізуються на
розробленні й виготовленні високотехнологічних систем
для артилерії та розвідки (включно з безпілотними
літальними апаратами), а також на екіпіруванні для
солдатів [22];
медичний та реабілітаційний (забезпечення бійців
персональними аптечками з якісними кровоспинними та
іншими препаратами; допомога пораненим учасникам
АТО та збір коштів на їх реабілітацію; організація
Психологічної кризової служби для відповідної роботи з
бійцями, в тому числі пораненими, та членами їх родин,
проектування та виготовлення «народних польових
лазаретів», ремонт військових шпиталів, організація
безкоштовних курсів перекваліфікації для солдат–
інвалідів);
ремонтне волонтерство (відновлення військової
техніки – літаків, танків, автомобілів, бронетранспор
терів);
забезпечення воїнів якісним харчуванням (діюча по
всій Україні так звана «кулінарна сотня» – розроблення
рецептур, виготовлення порційних наборів суміші
висушених в домашніх умовах овочів для швидкого
приготування перших страв – супів та борщу, збирання
та передача бійцям харчових продуктів тривалого
зберігання);
пошук зниклих безвісти бійців та організація
обміну полоненими й звільнення заручників;
«чорний тюльпан» (віднаходження тіл загиблих
учасників АТО, в тому числі на підконтрольних
бойовикам територіях, та їх перевезення до місць
поховання);
організація вшанування пам’яті воїнів, які
загинули в АТО, (встановлення їм меморіальних дошок
та облаштування куточків слави на їхню честь в школах;
створення «Книги пам’яті полеглих за Україну»);
переселенський напрям (створення електронної бази
даних вимушених переселенців; вивезення цивільного
населення із фронтової та прифронтової зони,
організація центрів допомоги вимушено переміщеним
особам та центрів їх психологічної і соціальної
реабілітації та адаптації до нових умов; допомога
з пошуком та придбанням житла; збір гуманітарної
допомоги – харчів, одягу, предметів домашнього
вжитку; організація безкоштовних курсів з підготовки
до зовнішнього незалежного оцінювання дітей–пере
селенців);
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надання гуманітарної допомоги цивільному насе
ленню, яке проживає на території проведення АТО;
правозахисна діяльність (допомога учасникам АТО
та вимушено переміщеним особам в забезпеченні їх
законних прав та юридичний супровід волонтерських
проектів);
громадський контроль за роботою державний
структур та співпраця з ними (супроводження про
цесів розмитнення зарубіжної гуманітарної допомоги,
«волонтерський десант» в Міністерстві оборони України
та ін.);
електронне (програмне) волонтерство (участь
у впровадженні провідної світової моделі державних
електронних закупівель Pro Zorro та сучасного порталу
державних послуг i Gov);
інформаційні [23, с. 251–263] та креативні
активності (громадські платформи, які об’єднують
неурядові організації та експертів з усієї України, що
напрацьовують стратегії і проекти реформ, готують
пропозиції до нормативно–правових актів, роблять
експертні оцінки розвитку ситуації в країні в цілому
та в окремих сферах життєдіяльності суспільства,
аналізують ситуацію з проведенням реформ, створюють
майданчики для взаємодії громадських ініціатив,
бізнесу та влади; серед таких – Реанімаційний Пакет
Реформ, Громадянська Платформа Нова Країна,
Центр економічної стратегії, Громадська спілка Фонд
підтримки реформ в Україні, Громадська ініціатива Vox
Ukraine);
антикорупційні ініціативи (інформування суспіль
ства про стан корупції в країні; звернення до право
охоронних органів з описанням та вимогами ліквідації
корупційних схем і притягнення до відповідальності
їх учасників; кампанії з контролю за фінансуванням
політичних партій та кандидатів у депутати; ство
рення порталів, де у зручній для аналізу формі опри
люднюються відомості декларацій чиновників; зокрема,
так чинять Центр Протидії Корупції, Transparency
International Ukraine, Рух ЧЕСНО та деякі ін.);
створення кіно– та телепродукції власним
коштом
(акція
«Кіноволонтери»,
започаткована
українськими акторами, митцями та режисерами, яку
один з її організаторів – О. Мірошніченко описав
так: «Ми правомірно прибираємо з ефіру російський
телепродукт, але не маємо жодної заміни для нього.
З іншого боку, згортаються спільні проекти з Росією.
Отже, і якихось перспектив (у тому числі й фінансових)
українські митці не мають. Усі покладаються на
державну підтримку, нові закони та якесь нове міфічне
фінансування. Це, в принципі, непогано, але давайте
будемо реалістами» [24]);
Перелічені види і напрями громадянської активності,
звісно не є вичерпними. Окрім того, кожен з них має
власні варіанти і версії реалізації. Так, збір коштів для
благодійної допомоги відбувається багатьма способами,
серед яких:
– продуктові ярмарки;
– інтерактивні ярмарки сувенірної та іншої
продукції (зокрема, 3 травня 2015 року волонтерська
організація «Народний тил» провела ярмарок, на
якому демонструвалися машини з проекту «Колеса
Народного тилу» та фотографії з зони АТО, відбувалося
живе спілкування волонтерів з відвідувачами та було
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організовано телемости з передовою, виступали май
данні барди);
– комплексний інформаційний проект «Український
простір», ініційований видавцем та волонтером
В. Карпенком (проведення 15–16 листопада 2014 року
благодійної книжкової виставки–ярмарку за участю
40 видавництв, передача літератури жителям звільнених
від терористів районів Донбасу та бійцям АТО);
– спортивні та мистецькі акції,
– аукціони (наприклад, збір коштів на тепловізори
через аукціон побачень під девізом «АТО закінчиться
і я тебе поцілую», благодійний аукціон на підтримку
армії «Свій за свого», на якому за понад 2 роки його
функціонування виставлено (і переважно продано)
більше 4000 лотів; численні он–лайн аукціони з продажу
прикрас, біжутерії та предметів домашнього інтер’єру у
стилі hand madе тощо).
Різні види активності представлені в медичному
волонтерстві. Зокрема, функціонують благодійні та ніші
організації, орієнтовані суто на професійну медичну
допомогу пораненим. Серед них благодійна організація
«Біотех–реабілітація поранених/Biotech–rehabilitation of
injured people» і медична компанія ilaya, яка застосовує
сучасні інноваційні технології. Суть лікування –
подолання наслідків поранень у бійців та підготовка
місць травм для відновлення клітин за допомогою
клітинних технологій. Джерело фінансування – кошти
меценатів і благодійників. Суми переказів різні – від
50 грн. до десятків і сотень тисяч грн. Інформація про
надходження коштів та роботу – у відкритому доступі
на офіційній веб–сторінці організації та в соціальних
мережах. Організатор благодійного проекту «Біотех–
реабілітація поранених» – засновник та генеральний
директор компанії ilaya О. Шершньов [25]. Партнери
проекту – медична компанія ilaya (виконання операцій з
використанням клітинних технологій), портал narodniy.
org.ua (залучення коштів для фінансування операцій),
об’єднання матерів та дружин військовослужбовців
«Оберіг» (збір інформації про поранених, які потре
бують допомоги в рамках проекту). Допомога надається
всім постраждалим на війні – і військовим, і мирним
мешканцям із зони бойових дій. Якщо людина бажає
отримати таку допомогу, вона заповнює онлайн–анкету,
лікарі медичного центру ilaya визначають доцільність
проведення реабілітації саме за допомогою ilaya.
regeneration. У випадку позитивного рішення лікарів
організатори збирають необхідні кошти і проводять
лікування в цьому медичному центрі. При цьому клініка
надає бійцям спеціальні знижки. Станом на 8 вересня
2015 р. кількість пацієнтів клініки, яким було надано
допомогу відповідно до проекту, становила 33 особи,
розпочато лікування ще 29 осіб.
Волонтери та меценати також опікуються реабі
літаційними центрами для поранених. Один з таких було
розміщено в готелі профспілок у Луцьку. Спеціалізація
Луцького центру – лікування воїнів від болю будь–
якої локалізації і характеру, спазмів, порізів, наслідків
контузій та ін. Оплату проживання в трьохмісних
номерах і триразове харчування взяв на себе місцевий
меценат В. Янковий. Організація прийому і розміщення
воїнів – відповідальність волонтерів.
Догляд за пораненими бійцями – окремий вид
медичного волонтерства. Він включає забезпечення
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шпиталів та окремих поранених ліками та препаратами,
моральну і психологічну підтримку воїнів, обов’язкові
їх відвідини, піклування, привітання зі святами
тощо. Також нерідко волонтери виступають у ролі
психологів та психотерапевтів. Серед нетрадиційних
прикладів такої їх діяльності – акція івано–франківчан
з виготовлення для поранених лялькових ангелів–
охоронців. Уявлення про неї можна скласти за одним
з описів у соцмережах: «Координатор розміщує в
соціальній мережі прохання (наприклад, потрібна
лляна тканина та мереживо, по можливості, порізані
квадратами 10х10 см). Далі воно розповсюджується
через підписки і партнерів: «Друзі, нам знову треба
створити нових ангеликів–охоронців для наших
поранених бійців в госпіталях, щоб вони пам’ятали
і відчували нашу любов і підтримку!!!! Хто має
лляну тканину або кружевце і може подарувати (при
можливості можете порізати квадратами 10х10 см,
+/–) і заносити в офіс ?#? Поранені SOS? м. Івано–
Франківськ, вул. Незалежності, 4» [26]. Практики
виготовлення
ляльок–оберегів,
ангелів–охоронців,
браслетів–амулетів – плетених чи шитих власноруч для
поранених, а також для мобілізованих та добровольців
більш поширені в Західній Україні.
Важливий напрям медичного волонтерства –
виготовлення та придбання медичного обладнанням і
наметів для зони проведення бойових дій та навчальних
полігонів. Один з його прикладів описаний 5 липня
2015 року користувачем ФБ під ніком Kastor Fedor. Під
час поїздки на Широколанівський полігон він побував
у медичному пункті морських піхотинців, роль якого
виконував армійський брезентовий намет УСБ–56
(уніфікований санітарно–барачний зразка 1956 року).
Командування та медичний персонал підрозділу
звернулися з проханням про допомогу в придбанні
сучасного намету, який би відповідав усім медичним
вимогам. Були обговорені всі побажання і вимоги
до необхідної конструкції, і протягом місяця завдяки
«Всеукраїнському центру волонтерів People’s Project,
українському народу» у морських піхотинців з’явився
народний польовий лазарет [27].
Велика потреба в зоні конфлікту – спеціальні
машини швидкої допомоги – реанімобілі, наявність яких
значно підвищує шанси врятувати життя поранених.
Тим часом нестача необхідного медичного обладнання
через його високу вартість є загальною проблемою
українського війська, а швидка зношуваність машин
в зоні ведення бойових дій ще більш загострює цю
проблему, до вирішення якої також долучаються
волонтери.
«Груз–200». За підтримки Національного військово–
історичного музею України та громадсько–правового
тижневика «Іменем Закону» в 2014 р. було створено
«Книгу пам’яті полеглих за Україну». Станом на
7 листопада 2015 р. вона містила 2680 прізвищ.
Засновник та редактор книги Максим Попов зазначає,
що книга не є офіційним джерелом підтвердження втрат,
а лише книгою пам’яті. І в ній через брак офіційної
інформації трапляються помилки і вона не є повною.
Зокрема, до книги, за проханнями родичів, не внесено
прізвища безвісти зниклих [28]. Однак і офіційні
відомості не вирізняються точністю. За даними одного
з джерел, з початку антитерористичної операції, тобто
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з середини квітня 2014 р. до 2 березня 2015 р., загинув
1541 військовослужбовець [29]. 28 липня 2015 р. інші
відомості оприлюднив начальник Управління цивільно–
військового співробітництва ЗСУ полковник Олексій
Ноздрачов – 2 300 загиблих [30]. 24 серпня 2015 р. в
промові з нагоди найвищого державного свята – Дня
Незалежності – Президент України П. Порошенко
повідомив про близько 2 100 загиблих.
Роботи з пошуку, ексгумації та вивезення тіл
українських воїнів, загиблих в зоні АТО – окремий
напрям роботи українських волонтерів. Її проводить,
зокрема, пошукова група Місія «Евакуація–200»
(«Чорний тюльпан»), починаючи з вересня 2014 р.
До складу групи ввійшли представники ГО «Пошук–
Захід» та Всеукраїнської громадської організації
«Союз Народна Пам’ять». Діє вона за підтримки і
під керівництвом Міністерства Оборони України в
рамках проекту цивільно–військового співробітництва,
спільного з Національним військово–історичним музеєм
України. Станом на вересень 2015 р., за інформацією
голови правління ВГО «Союз Народна Пам’ять»
Я.Жилкіна, до пошукових робіт долучилися близько
півсотні волонтерів [31].
Обов’язкова складова волонтерської роботи –
сувора звітність. Волонтери самі на своїх сторінках
у ФБ характеризують її як «скучну, але обов’язкову
звітність». Оприлюднюються як конкретні суми, зібрані
в рамках певного проекту, так і окремі підвиди робіт,
на які волонтери отримували кошти. Так, активістка
О. Гальченко в своєму фейсбуківському пості 1 липня
2015 р. розмістила інформацію про завершення збору
коштів на реанімобіль для мобільного шпиталю
ім. Пирогова в рамках проведеного благодійного
українсько–білоруського концерту. Концерт мав назву
«Від Сябра до брата» і відбувся 4 червня в київському
клубі «Атлас». Участь у ньому взяли гурти з України –
«Гайдамаки» та «Роллікс», а також з Білорусі –
«Trubetskoy» і «Дай дарогу». Концерт організували
дівчата–волонтерки, що вже понад рік допомагають
в оснащенні Першого добровольчого мобільного
госпіталю ім. Пирогова. Залучивши до співпраці
друзів–музикантів, вони утворили об’єднання «Музичні
волонтери» і планують продовжити організацію подіб
них акцій. О. Гальченко також повідомила про джерела
надходження коштів: продаж білетів (всю виручку
артисти і клуб передали волонтерам), проведення
аукціону, збір коштів в бокси, які активісти носили по
залу, грошові пожертви від людей, які не змогли прийти,
але захотіли долучитися матеріально. На аукціоні були
продані підписаний захисниками Донецького аеропорту
прапор України (за 280 євро) та футболка від гравців
збірної України з футболу (за 100 доларів). У підсумку
було зібрано 4000 доларів, що, за словами активісток,
«перевищило всі їхні найсміливіші очікування» [32].
Залишилася друга частина проекту – доставка та
оформлення реанімобіля.
Проект набув розголосу в інформаційному просторі
не тільки України, а й Білорусі. Зокрема, 15 квітня
2015 р. сайт білоруської «Нашої ніви» повідомив:
«Машина уже доставлена в город Артемовск Донецкой
области. Она будет обслуживать Первый добровольный
госпиталь имени Пирогова. Стоимость ее 5500 евро.
Правда, собрать столько средств, чтобы полностью
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оборудовать машину всем необходимым для настоящего
реанимобиля, не удалось. Это сделают уже сами
украинцы.... Вместе с машиной из Гомеля в Чернигов
отправили помощь, которую собрали жители Минска и
Гомеля в рамках гуманитарной инициативы «Беларусь–
АТО», для беженцев с оккупированных территорий
Донбасса и для семей раненых и убитых бойцов
Украинской армии» [33].
За даними соціологічних досліджень, результати
яких репрезентативні щодо загалу населення України
(крім частини, що проживає на тимчасово окупованих
територіях), у 2014 р. 32,5% українців повідомили, що
протягом травня–вересня переказали кошти на рахунки
української армії. Ще 23% громадян скористалися
допомогою благодійних фондів та волонтерських
організацій, передавши через них кошти, речі та
продукти, а 9% взяли участь у магазинних акціях:
купили товари за списками для потреб армії та передали
їх волонтерам. Особисто допомагали вимушеним
переселенцям речами та грошима 7% громадян. Власне
збором коштів, ліків, речей та доставкою їх у гарячі
точки, займалися 3% українців. Такі дані соцопитування,
проведеного 12 – 21 вересня 2014 року, оприлюднили
Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва»
спільно з КМІС [34]. Керівник Фонду І. Бекешкіна
так описала ситуацію в динаміці: під час опитування
у 2012–му 23% українців відповіли, що жертвували
кошти на суспільно корисні справи, в 2014–му таких
налічувалося вже 41%, у 2015 р. (зауважте, коли
добробут населення рухнув) цей показник збільшився
до 47%. Середній річний чек допомоги становив
300 гривень. Більшість людей (65%) віддає кошти на
потреби АТО та соціально вразливих груп [35].
Інформація
про
загальний
обсяг
коштів,
перерахованих українцями на потреби збройних сил,
зі зрозумілих причин, оприлюднюється нечасто. У
соціальних мережах та на власних сайтах деяких
організацій наводяться певні відомості. Однак вони не
дають уявлення про всю суму зібраних коштів. Тим не
менш, відомий волонтер Віталій Дейнега на початку
лютого 2015 р. оцінив її величину приблизно в 700 млн.
грн., а з урахуванням коштів маленьких волонтерських
груп сума пожертв на потреби армії, на його думку,
становить близько 1 млрд. грн. [36].
Тим часом, за інформацією офіційного веб–сайту
Міністерства оборони України від 7 жовтня 2015 р.,
в рамках «телефонного» проекту «565» («Підтримай
українську армію»), що передбачав перерахування
5 грн. через телефонний дзвінок або смс–повідомлення,
від громадян надійшло майже 160 млн. гривень. З них
лише 6 млн. 501 тис. – у 2015 р. [37]. Така незначна
сума переказів за 2015 рік, порівняно з 2014 роком,
найвірогідніше засвідчила недовіру, що виникла до
проекту після інформаційного скандалу, коли в 2014 р.
Міністерство оборони України не спромоглося надати
суспільству оперативну й чітку відповідь на запитання,
як було витрачено зібрані кошти. Ця ситуація черговий
раз засвідчила досі низький рівень спроможності
державних структур взаємодіяти з суспільством на
засадах відкритості й діалогу.
Тим часом запит громадян на інформацію, особливо
воєнного характеру, в тому числі щодо ситуації в
зоні воєнних дій, значно сильніший і глибший, аніж
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сухі відомості офіційних брифінгів та новини у
засобах масової інформації. Відповідь на цей запит
громадяни – і не тільки вони, а й чимало ЗМІ – стали
знаходити саме в волонтерському середовищі та інших
сегментах громадянського суспільства, яке чим далі
більше й ефективніше використовує комунікативні
можливості інтернет–ресурсів і соціальних мереж.
Зокрема, про проблеми функціонування Збройних Сил
і можливі способи їх вирішення багато інформації
надходить від активістів так званого «волонтерського
десанту» в Міністерстві оборони. Саме волонтери були
першими, хто публічно заявив про факти корупції в
зоні проведення АТО – від «вартості» пропуску фур до
«ціни» за переходи людей через блокпости. Подібним
чином громадянськими активістами було оприлюднено
факти незаконного «бурштинового промислу» в лісах
Житомирщини та Рівненщини, організованого під
«дахом» корумпованих міліцейських та інших чинов
ників. Після цього влада мусила вжити заходів для
виправлення ситуації.
Аналіз сучасної громадянської активності, в тому
числі волонтерської, свідчить, що вона має загально
державний характер, поширена по всій території
України і практично в усіх соціальних групах. Нею
захопилися навіть діти. Так, школярі беруть участь у
загальноукраїнських акціях «Напиши листа солдату»
та «Намалюй малюнок солдату», плетуть маскувальні
сітки, влаштовують благодійні ярмарки власноруч
виготовлених поробок і печива з подальшою передачею
зібраних грошей волонтерам або самостійною
закупівлею товарів на потреби учасників АТО.
Українське волонтерство стало унікальним виявом
солідарності і патріотизму людей, способом налагодження
міцних, аж до, буквально, скріплених кров’ю зв’язків між
громадянами та ними і армією. Для волонтерів і не тільки
для них війна на Сході персоніфікована, це – конкретні
бійці конкретних підрозділів, їх обличчя, імена, позивні.
Неодноразово волонтери, особливо жінки, в своїх постах
у соцмережах пишуть про «особистий рахунок війні» –
про бійців, замовлення яких вони не встигли виконати.
Час покаже, наскільки тривалими й сталими будуть ці
патріотично–солідаристські вияви і процеси. Особливо
з огляду на погіршення соціально–економічної ситуації,
загальні життєві труднощі та природну психологічну
втому людей від загроз їх життю, життю й здоров’ю
рідних і близьких та долі країни. Слід очікувати
загострення проблеми соціально–психологічної адап
тації до мирного життя не тільки воїнів, а й волон
терів, насамперед «польових» («фронтових»). У декого
з них з’являються психологічні розлади, виникають
складнощі в особистісних відносинах, підвищується
рівень агресії та нетерпимості. Почастішали випадки їх
публічних зізнань у втомі.
Наростає розчарування й серед інших громадянських
активістів, які після перемоги на Майдані повірили в
можливість швидких позитивних змін і включилися
в роботу з їх прискорення. Але не бачать реального
покращення ситуації ані в економіці, ані в інших сферах
життєдіяльності суспільства. Водночас в їх середовищі,
як і в соціумі в цілому, наростають протестні настрої,
тепер вже в ставленні до післямайданівської влади –
як до її певних рішень і дій, так і до бездіяльності та
малоефективності.
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Кількість протестних акцій в Україні, починаючи
з осені 2014 р. і в 2015 р. перевищила відповідні
домайданівські показники 2013 р. в усіх регіонах, крім
Києва та західних областей. Найбільше протестів,
переважно соціальних, на Сході і Півдні країни
(без урахування ситуації на тимчасово окупованих
територіях). У них брали участь менша кількість людей,
ніж це було до Революції Гідності, але рівень насильства
при їх проведенні був помітно вищим. 2016 р. кількість
масових акцій значно збільшилася. Вірогідно, що
масштаби протестної поведінки, зумовленої передовсім
соціально–економічними
проблемами,
збільшенням
безробіття та падінням рівня життя людей, будуть тільки
наростати. Такі висновки випливають з результатів
дослідження, проведеного авторами вже згадуваної
аналітичної доповіді «Розвиток громадянського суспіль
ства в Україні».
І все ж, попри неминучі труднощі, суспільна
динаміка дає підстави й для оптимістичних очікувань.
Високий рівень довіри суспільства до волонтерів
та інших громадянських активістівможе стати
дієвим чинником їх інкорпорації в політикум та
просування в структури державної влади і місцевого
самоврядування. Відповідні зміни в персональному
складі правлячого класу України можуть стимулювати
його оздоровлення. Це оздоровлення обов’язково відбу
деться, якщо ті громадянські активісти, хто до цього
класу ввійде, пройдуть випробування владою й грошима.
Не можна зневажувати імовірністю не завжди
доброчесних спроб отримання політичного зиску від
довіри людей до волонтерського руху. Як показала
виборча кампанія до органів місцевого самоврядування
2015 р., «волонтерський бренд» вже активно
використовується в електоральних технологіях. Так, у
Харкові пробувала силу новостворена «Волонтерська
партія України». Вона позиціонувала себе як політична
організація, що протистоїть основним партіям в місті
й орієнтована на розвиток демократичного руху та
посилення волонтерських позицій[38]. У Києві в
змагання за депутатські мандати в столичній міськраді
пробувала включитися громадська організація «Поруч»
та політична партія з такою ж назвою. ГО «Поруч»
позиціонувала себе як «спільнота волонтерів, які
об’єдналися з метою реалізації благочинних проектів».
В серпневому 2015 р. номері «інформаційної брошури
про волонтерство в Україні» ГО «Поруч» розмістила
відомості про центри фізичної реабілітації поранених
військовослужбовців, вітання волонтера Г. Туки з
нагоди його призначення на посаду голови Луганської
обласної військово–цивільної адміністрації та звернення
з приводу місцевих виборів у жовтні. В рекламному
буклеті організації активно пропагувалася необхідність
волонтерам «йти у владу», а виборцям голосувати за
них як за «кровоносну систему» виживання нашої
держави». При цьому в інформаційних матеріалах від
«Поруч» не було жодних відомостей про волонтерів,
котрі є її лідерами та активістами. Натомість наводилися
прізвища Ю. Бірюкова, Н. Стельмах і Т. Ричкової
(з відомого «волонтерського десанту в Міністерстві
оборони України»), а також Г. Туки. Якщо це не спроба
політичної спекуляції на довірі до волонтерства, тоді
що? Вірогідно, що відповідь на це запитання дадуть
наступні вибори.
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Наприкінці 2015 р. у волонтерському середовищі
почали з’являтися нові тенденції. З одного боку,
економічна ситуація в країні все більше обмежує
можливості населення щодо фінансової підтримки
волонтерських практик, результатом чого стало помітне
зменшення сум грошових надходжень. Тим не менш
саме упродовж 2015 р. українці завдяки волонтерам
реалізували кілька потужних проектів, пов’язаних з
фізичним, психологічним, медичним відновленням
та реабілітацією поранених військовослужбовців та
мирних жителів. Має місце також певний відхід людей
від волонтерської діяльності, з огляду на зменшення
інтенсивності збройного конфлікту на Донбасі. Частина
волонтерів підписали контракти зі ЗСУ України,
приєднавшись до лав захисників вітчизни. Дехто
переорієнтувався на діяльність в інших площинах
громадянської активності – започаткували нові креативні
суспільно значущі проекти, у тому числі такі, що
фінансуються на грантових засадах.
Волонтерів та інших громадянських активістів нині
знають за мас–медійними новинами і програмами та
соціальними мережами, вони є в органах державної
влади, місцевого самоврядування, у політичних партіях,
у Міністерстві оборони України і на передовій, у
списках нагороджених орденами, офіційними грамотами
та подяками і в списках полонених, поранених та
загиблих.
Для позитивних змін не тільки в зоні АТО, а й
в Україні в цілому важливо зберегти й примножити
волонтерський потенціал громадянського суспільства.
Для цього необхідно активізувати роботу з удоско
налення правових засад функціонування громадського
сектора, у тому числі для ефективнішої реалізації
ініціатив «небайдужих громадян», їх залучення у
процеси державного управління та місцевого само
врядування. Потребує змін Стратегія державної полі
тики сприяння розвитку громадянського суспільства
відповідно до європейських стандартів. Оновлений
документ має врахувати зміни останнього часу і
передбачити завдання і заходи з організації взаємодії
держави та громадянського суспільства в безпековій
сфері, проведенні соціально–економічних, політичних і
гуманітарних реформ, протидії корупції та забезпеченні
прав людини, в тому числі на тимчасово окупованих
українських територіях; створенні більш сприятливих
податкових та інших умов для волонтерського руху і
благодійництва за одночасного формування механізмів
запобігання зловживанням у їх функціонуванні; роз
робленні порядку соціального захисту волонтерів,
передовсім постраждалих через бойові дії.
Потребують оновлення й організаційні форми
співпраці держави і громадянського суспільства.
Створена в попередні роки Координаційна рада з питань
розвитку громадянського суспільства при Президентові
України та інші консультативні й дорадчі інституції
за участю громадськості при органах влади різного
рівня фактично перестали функціонувати на початку –
в середині 2014 року, а пізніше були ліквідовані.
Натомість було утворено нові консультативно–дорадчі
структури: Конституційна комісія – спеціальний допо
міжний орган при Президентові України, Експертна рада
з питань дотримання прав людини та реформування
органів внутрішніх справ при МВС України, Громадська
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рада з питань люстрації при Міністерстві юстиції,
Громадська рада з питань оновлення та очищення
влади при СБУ, Рада волонтерів при Міністерстві
оборони України, інститут Уповноваженого Уряду
з питань антикорупційної політики, Громадський
люстраційний комітет та інші, в тому числі на
регіональних рівнях. Про ефективність роботи
більшості цих інституцій робити висновки зарано.
Однак очевидною є необхідність змін в організації
роботи влади, щоб громадськість отримала реальні
інституційні важелі впливу на формування кадрової,
бюджетної, нормативно–правової та іншої державної
політики на центральному, регіональних і місцевих
рівнях та могла реально контролювати реалізацією
цієї політики. У низці випадків, коли такий вплив
виявляється суттєвим, він не стільки є наслідком змін у
способах функціонування влади і формах її співпраці з
громадянським суспільством, скільки результат є поза
інституціональну активність громадянського суспільства,
яка нерідко реалізується способами, що виходять за
межі правового поля країни.
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Civil society of Ukraine: the potential of volunteers
There analyzed reasons, factors and peculiarities of accelerated development
of the civil society of Ukraine in its volunteers’ display from the end of the 2013–
beginning of the 2014. According to the results of the analysis of the volunteers’
practice there singled out new types and tendencies of the civil activity in the sphere
of guaranteeing of needs of the defenders of the sovereignty and integrity of the
state, also civilians, who suffered from armed confrontation, which was caused by
the Russian Federation and actions of the pro–Russian separatists in the Donbass:
armed, high–technological, medical and rehabilitation, repair, food supply; search
for missing in action and organization of the exchange of the prisoners; searching
and funerals of the dead; organization of the honoring of the defenders of Ukraine;
the help to the migrants; humanitarian aid to the civil inhabitants onto the territory
of antiterrorist operation; human rights activity, civil control over the work of the
state structures and the cooperation with them; the participation in working out the
programs of e–administration; informational and creative activities; creating films
and TV programs; anticorruption initiatives. There grounded the conclusion about
the necessity of the improvement of legal principals of functioning of the civil sector
and changes in the organization of the state power, so that citizens could get real
institutional leverage to influence stuffing policy, budget, normative and legal and
other state policy onto the main, regional and local levels and could really control the
realization of this policy.
Keywords: volunteerism, civil society, social initiatives, Ukraine.
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Перспективи реінтеграції
тимчасово окупованої території АР Крим
шляхом забезпечення прав і свобод
громадян України
Наголошується, що своєчасне та ефективне забезпечення Україною прав
і свобод своїх громадян є одним з доступних механізмів реінтеграції населення
тимчасово окупованої території АР Крим. Надаються пропозиції щодо
проведення такої політики.
Сучасну ситуацію щодо забезпечення прав і свобод громадян України в
окупованому Криму проаналізовано на основі матеріалів доповідей Управління
Верховного комісара ООН з прав людини щодо становища у галузі прав
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Freedom House; звітів ОБСЄ; доповідей про становище прав людини Бюро з
питань демократії, прав людини і праці Держдепартаменту США; доповідей
Української Гельсінської спілки (УГСПЛ); щорічних доповідей Уповноваженого
ВРУ з прав людини; моніторингів Кримської польової місії з прав людини, «Крим
SOS», Кримської правозахисної групи, Ініціативної групи з прав людини в Криму;
соціологічних опитувань Київського міжнародного інституту соціології,
Міжнародного центру перспективних досліджень та інших.
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Своєчасне та ефективне забезпечення Україною прав
і свобод своїх громадян є одним з доступних механізмів
реінтеграції населення тимчасово окупованої території
АР Крим. Окупація АР Крим Росією, яка розпочалася
2014 року, призвела до грубих порушень РФ прав і
свобод громадян України. 15 листопада 2016 року
Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв
анексію Криму Росією до міжнародного збройного
конфлікту [1], про що йдеться в щорічному звіті
попереднього розслідування прокурора Фату Бенсуда,
оприлюдненому 14 листопада 2016 року. 16 листопада
2016 року у Нью–Йорку Генеральна асамблея ООН
ухвалила резолюцію [2] про права людини в Криму і
визнала Росію окупантом.
Внаслідок окупації громадяни України – мешканці
Криму були позбавлені права на волевиявлення та
права на керування державними справами. Відповідно
до норм міжнародного права жодна особа не може
в примусовому або автоматичному порядку змінити
своє громадянство. Відповідно, права і свободи
мешканців окупованого Криму, незалежно від «фактич
ного тимчасового громадянства», мають де–юре
бути забезпеченими відповідно до українського
законодавства. Таким чином, Росія порушила положення
Конституції України та низки міжнародно–правових
актів: Загальної декларації прав людини 1948 року [3]
щодо права брати участь у керуванні своєю країною
безпосередньо або через вільно обраних представників,
Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права 1966 року щодо права голосувати і бути обраним,
Протоколу №1 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод 1950 року [4] щодо права на
вільні вибори. Зокрема, населення окупованого Криму
не змогло взяти участь у президентських виборах
25 травня 2014 року, парламентських виборах 26 жовтня
2014 року та місцевих виборів в Україні 25 жовтня
2015 року [5].
Водночас імітація процедур проведення місцевого
референдуму 16 березня 2014 року, вибори до «Дер
жавної ради республіки» Крим і «місцевих органів»
Криму 14 вересня 2014 року були системним пору
шенням демократичних принципів. Так, у подальшому
сформовані у нелегітимний спосіб ці представницькі
органи стали прикриттям для вчинення окупаційними
органами російської влади дій масових порушень прав
людини і громадянина.
Доступним механізмом впливу на процес забезпе
чення прав і свобод громадян України на теренах
окупованого Криму є здійснення постійного політичного
тиску на агресора та формування міжнародної коаліції
на підтримку процесу деокупації Криму, створення
міжнародних механізмів захисту прав та посередництва
між Україною та РФ у гуманітарних питаннях. Це
можливо, зокрема, шляхом звернення України [6]
до міжнародної спільноти (ОБСЄ, ООН, ПАРЕ та
ін.) із пропозиціями щодо створення міжнародного
переговорного механізму для врегулювання наслідків
агресії РФ проти України та її громадян. Так, ще
на початку 2016 року у резолюції Європейського
Парламенту «Ситуація з правами людини в Криму,
зокрема кримських татар» підтримується ідея Прези
дента України щодо впровадження такого міжнародного
механізму переговорів у форматі «Женева плюс», а
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систематичного моніторингу дотримання прав людини
в Криму незалежними спостерігачами міжнародних
організацій, членом яких залишається Росія.
Масові порушення прав людини і основоположних
свобод щодо життя, свободи, безпеки, особистої
недоторканості є найбільшою категорію. Так, численні
міжнародні та національні звіти та моніторинги
з прав людини щодо дотримання прав людини в
Криму вказують на те, що кримські татари, українці,
кримчаки, караїми постійно зазнають тиску з боку
окупаційної влади, який виявляється у їх переслідуванні,
застосуванні насильства та жорстокого поводження.
Порушення прав людини здійснюється за підтримки
та схвалення вищого керівництва Російської Федерації.
Так, «Крим SOS» [7] створила інтерактивну мапу
правопорушень в Криму відповідно до повідомлень
у ЗМІ та звітів міжнародних і національних право
захисних організацій. Станом на грудень 2016 року
зафіксовано 269 правопорушень [8], більшість з яких є
порушення прав на життя, свободу, безпеку та особисту
недоторканність.
Серед резонансних випадків варто згадати справу
Ахтема Чийгоза та «26 лютого» [9]. Міжнародний
розголос здобула справа українського кінорежисера
О. Сенцова, якого разом з проукраїнськими активістами
О. Кольченком та О. Чернієм ФСБ РФ затримало
10 травня 2014 року. В лютому 2015 року в Криму
був затриманий, а в подальшому підданий тортурам,
заарештований, притягнений до кримінальної відпові
дальності та засуджений до 4,2 років позбавлення
волі проукраїнський активіст громадянин України
О. Костенко. Мустафа Джемілєв 5 травня 2016 року
оприлюднив список незаконно утримуваних в окупо
ваному Криму 14 кримських татар [10].
Окупація РФ Криму, призвела до релігійно–вмоти
вованих переслідувань священнослужителів, окремих
віруючих та цілих релігійних громад на півострові.
Це є категорією порушення прав мешканців Криму
на свободу совісті, релігії та віросповідання. Утисків
зазнають громадяни, що сприймаються російською
окупаційною владою як загроза для реалізації
плану захоплення півострова через їхню особисту
проукраїнську позицію чи відкриту антиокупаційну
позицію конфесій, до яких вони належать: Українська
православна церква Київського Патріархату, Українська
греко–католицька церква, протестантські церкви,
мусульмани–суніти.
Поширеними стали незаконні обшуки, накладення
штрафів, вилучення обладнання та релігійної літератури,
що відбувається на підставі звинувачень в екстремізмі
чи тероризмі, проблеми перереєстрації згідно вимог
законодавства РФ [11].
Переслідування за ознакою віросповідання громадян
України в Криму є противоправними діями, що,
відповідно до міжнародного права, є злочином проти
людяності.
Одним з ключових інструментів закріплення наслід
ків окупації Криму став наступ російських спецслужб
на місцеві ЗМІ та журналістів. На порушення свободи
слова припадає близько 20% з 269 правопорушень [8],
зафіксованих «Крим SOS» станом на грудень 2016 року.
Журналісти зазнають утисків у вигляді обшуків,
допитів, переслідувань, криміналізації висловлювань.
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Під таким тиском велика кількість журналістів, не
згодних з окупаційною політикою російської влади, були
вимушені залишити територію півострова.
Так само, як і на російській території в окупованому
Криму знищуються незалежні ЗМІ. Зокрема, інфор
маційне агентство «Крымские новости QHA» отримало
відмову в реєстрації, припинило свою діяльність на
території Криму і переїхало до Києва. ФСБ Росії
неодноразово перевіряла кримськотатарську газету
«Авдет». 1 квітня 2015 року припинили своє мовлення
телеканал АТR та інші ЗМІ однойменного медіа
холдингу (телеканал Lale, радіостанції «Мейдан» і
«Лідер»), які не пройшли перереєстрацію відповідно
до російського законодавства через відмову в ліцензіях
від Роскомнагляду. ATR розпочав свою роботу в Києві і
транслює мовлення на Крим через супутник. У лютому
2016 року канал ініціював кампанію «Врятуй ATR»
щодо припинення роботи каналу вже в Україні через
фінансові проблеми та відсутність належної підтримки
з боку Кабінету міністрів України [12]. Постановою
Кабінету Міністрів України [13] №303 від 20 квітня
2016 року про фінансову підтримку ТОВ «Телевізійна
компанія «Атлант–СВ» (юридична особа телеканалу
ATR), досягнуті домовленості про реструктуризацію
боргу за супутникове мовлення та питання його
погашення. А 17 листопада 2016 року [14] були ухвалені
зміни до Бюджетного кодексу України щодо надання
фінансової підтримки телеканалу за рахунок коштів,
передбачених за бюджетною програмою 2501120
«Розселення та облаштування депортованих кримських
татар та осіб інших національностей, які були
депортовані з території України».
Реакцією на обшуки у незалежних журналістів,
які почалися зранку 19 квітня 2016 року стало
відкрите звернення від представників експертного та
правозахисного середовища [15] до Президента України,
ВРУ, МЗСУ, силових структур АР Крим на теренах
України з вимогою озвучити офіційну позицію держави
щодо кожного конкретного випадку порушення прав
людини на тимчасово окупованій територій АР Крим,
фіксувати та розслідувати ці злочини.
Зважаючи на велику роль незалежних ЗМІ у
інформаційній протидії окупації, доречно надати
державну підтримку існуючим медіа–структурам
та сприяння у заснуванні нових медіа–проектів
журналістами – вихідцями з Криму на базі заснованого
Суспільного мовлення України.
Найпоширенішим правопорушенням з боку Росії
став адміністративно–правовий тиск на громадян
окупованих територій щодо відмови від українського
громадянства. Згідно з нормами міжнародного
гуманітарного
права
[16],
таке
примушування
громадян
окупованого
Криму
щодо
набуття
російського громадянства [17] є протиправною дією.
Проте Росія не приховує, що дії її органів влади та
посадових осіб є прямим наслідком анексії. Адже
політика нав’язування населенню Криму російського
громадянства здійснюється на підставі ФКЗ РФ №6
«Про прийняття в Російську Федерацію Республіки
Крим та утворення у складі Російської Федерації нових
суб’єктів – Республіки Крим та міста федерального
значення Севастополя» [18]. Закон, який набув
чинності у 2015 році, фактично створив систему, яка
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примушує кримчан визнати себе лише громадянами РФ
відповідно до ФКЗ РФ №19 від 29 грудня 2014 року.
На теренах Криму без російського паспорту громадяни
фактично позбавлені важливих соціальних прав на
працю, освіту, отримання медичних послуг, пенсійних
виплат тощо. Окрім того, наслідком нав’язування
громадянства в умовах тотальної мілітаризації Криму є
примус мешканців окупованого півострова до служби
в збройних силах ворожої держави. Підтвердженням
вчинення даного злочину є проведення окупаційною
владою на території АР Крим і міста Севастополя
призовної кампанії (восени 2015 року – 842 людини,
навесні 2016 року – 1,5 тисячі осіб) [19].
Примушування до зміни громадянства, на думку
експертів НІСД [20], здійснювалося окупаційною
владою також через примус незгодних до «добро
вільної» депортації. Причинами «добровільної» депор
тації стали: атмосфера залякування і насильства,
посилення нетерпимості і дискримінації, політика
посиленої мілітаризації.
Антидискримінаційна експертиза національного
законодавства та підзаконних актів з метою запобігання
різних форм дискримінації внутрішньо переміщених
осіб є одним з доступних інструментів для української
влади. Правозахисні організації України вже мають
певні напрацювання у цій сфері. В умовах фактичної
відсутності доступу до окупованої території АР Крим
необхідно виробити систему всебічної державної
підтримки громадських правозахисних організацій та
волонтерів, які відіграють значну роль у донесенні
достовірної інформації про дотримання прав кримських
татар, українців та інших етнічних груп на півострові, а
також забезпечують правову допомогу як в Криму, так і
на материковій Україні.
Порушення прав кримськотатарського народу
відбувається лавиноподібно на території АР Крим.
Починаючи з березня 2014 року, зокрема через незгоду
визнати «референдум» 16 березня, кримські татари
стали об’єктом репресій з боку РФ. Попри зростаючий
тиск, у вересні 2014 року кримські татари ухвалили
рішення не брати участь у виборах органів окупаційної
влади.
Протягом 2014–2016 р. дії Російської Федерації
були спрямовані на ліквідацію політичної та
інтелектуальної еліти кримськотатарського народу та
провокування внутрішнього розколу шляхом підкупу,
залякувань, в тому числі фізичного знищення. Зокрема,
3 травня 2014 року М. Джемілєва не впустили на
територію Криму і заборонили в’їзд на півострів.
5 липня 2014 року Р. Чубарову було заборонено в’їзд
до Криму на п’ять років. 9 серпня 2014 року таке ж
рішення було ухвалене щодо радника голови Меджлісу
кримськотатарського народу з питань взаємовідносин
з Туреччиною І. Юкселя. Всього за два роки окупації,
за
даними
лідера
кримськотатарського
народу
М. Джемілєва, зникло 22 кримських татарина [21].
Окремим проявом порушення прав кримських
татар є руйнування колективних форм самоорганізації
кримських татар [5]. Відбувається порушення не лише
індивідуальних, а й колективних прав кримських
татар як корінного народу Криму, на які кримські
татари претендують згідно з Декларацією ООН
про права корінних народів 2007 року та іншими
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міжнародними документами. Зокрема, у 2015–2016 рр.
продовжувалася політика окупаційної «влади» щодо
придушення політичної діяльності кримських татар.
15 лютого 2016 року прокуратура Криму подала позов
у Верховний Суд Криму [22] щодо визнання Меджлісу
екстремістською організацією з метою заборони
його діяльності на території РФ. 13 квітня 2016 року
«прокурор Криму» Наталія Поклонська заявила, що
діяльність Меджлісу кримськотатарського народу
в Криму «припинена», і це рішення буде діяти до
винесення «Верховним судом Криму» вердикту у даній
справі. 15 квітня суд у справі «про заборону Меджлісу
кримськотатарського народу» перенесли на 25 квітня.
Проте вже 18 квітня 2016 року Міністерство юстиції РФ
внесло Меджліс кримських татар до списку громадських
і релігійних об’єднань, діяльність яких припинена у
зв’язку зі здійсненням ними екстремістської діяль
ності [23]. 26 квітня 2016 р. підконтрольний Росії
«Верховний суд» Криму ухвалив рішення заборонити
діяльність Меджлісу кримських татар на території
анексованого півострова як екстремістської організації
[24]. У резолюції від 16 листопада 2016 року ГА ООН
йдеться, що необхідно скасувати рішення про заборону
діяльності Меджлісу кримськотатарського народу і
звільнити незаконно затриманих громадян Украйни
[25, с. 4–5].
Такі дії спрямовані на створення видимості
«законного» відкритого кримінального переслідування
членів Меджлісу кримськотатарського народу, які не
визнають анексії Криму та відстоюють національні
пріоритети та своє законне право корінного народу на
безпечне проживання на території Криму.
Сьогодні, у відповідь на утиски кримських
татар – громадян України, українська держава має
вдатися до таких заходів: врегулювати у законо
давчому порядку особливості статусу кримських
татар як корінного народу Криму та створити на
території України правовий механізм оскарження
дій окупаційної влади щодо дискримінації та
переслідування
кримських
татар
із
наступним
зверненням до міжнародних судових інстанцій;
врегулювати порядок захисту кримськими татарами
своїх прав у спосіб, що не суперечить Конституції
України, в тому числі, дозволити за умов раннього
попередження правоохоронних органів проведення
акцій громадянської непокори на адміністративному
кордоні Херсонської області та АР Крим; ухвалити
закон про Меджліс кримськотатарського народу як
єдиний представницький орган кримськотатарського
народу, що має формуватися на демократичних засадах
на вільних та чесних виборах і представляти інтереси
кримськотатарського народу у стосунках з державною
владою, мати право направляти своїх представників у
складі дипломатичних представництв України в інших
державах та міжнародних організаціях, користуючись
дипломатичним імунітетом (особливо на території РФ).
Після окупації освітня система Криму, створена
українською державою, переводиться на стандарти
Російської Федерації. Таким чином, змінюючи зміст
освіти, окупаційна «влада» намагається створити
передумови для формування у нових поколінь
мешканців Криму свідомості та світогляду, притаманних
для громадян РФ, ворожого ставлення до України
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та неросійського населення півострова. Незаконною
постановою №651 самопроголошеної Ради Міністрів
Криму 30 грудня 2014 року було затверджено «державну
програму розвитку освіти і науки в Криму на 2015–
2017 рр.». Цей документ не передбачає забезпечення
доступу до навчання рідною мовою або хоча б про
реалізацію права вивчення рідної мови [25, с. 10].
До окупації Криму 8,2% учнів у середніх навчальних
закладах навчалися українською мовою, працювало
7 україномовних шкіл у містах, українська мова була
загальнообов’язковою для вивчення у всіх школах
Криму [26]. Після окупації не залишилось жодної школи
з українською мовою навчання (для порівняння: у
Словаччині шкіл з українською мовою навчання – 150,
у Австралії – 15, в Аргентині – 73, у Бразилії – 12).
Сьогодні продовжує діяти 15 шкіл з кримськотатарською
мовою навчання, але з істотними змінами у структурі
навчальних планів і предметів, особливо в гуманітарній
сфері. З переліку гуманітарних предметів у навчальних
закладах вилучено історію України, українську літе
ратуру.
З метою часткової компенсації порушених прав
громадян – мешканців Криму на освіту, українська
влада поступово створює нові можливості для їх
освіти в Україні. 4 квітня 2016 року Президент України
Петро Порошенко підписав закон про внесення зміни до
статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України». Він закладає правову основу для
розробки та використання он–лайн платформ щодо
надання рівного доступу до здобуття освіти, надання
квот для здобуття вищої освіти мешканцям окупованих
територій; запроваджує процедуру атестації для
визнання кваліфікацій, здобутих громадянами України та
іноземцями в процесі навчання на тимчасово окупованій
території [27].
У рамках ініціатив громадянського суспільства щодо
забезпечення прав на освіту мешканцям Криму доречно
згадати про проект «Українська освіта для Криму» за
підтримки громадської організації «Кримський центр
ділового та культурного співробітництва «Український
Дім» та фінансової підтримки Міжнародного фонду
«Відродження». У межах проекту створено сайт «Освіта
для Криму» [28].
Роль освіти в питанні реінтеграції Криму ілюст
рують соціологічні опитування щодо ставлення
населення України до тимчасової окупації Криму [29].
Так, з квітня 2015 р. до середини 2016 р. зросла частка
респондентів, які не підтримують приєднання Криму
до РФ, що можна розглядати як наслідок інформаційної
та освітньої політики України (міжнародні форуми,
конференції, інформаційно–просвітницькі виступи і
лекції з кримської тематики, інформаційна кампанія
«Крим – це Україна» [30], ініціативи української
влади щодо створення нових можливостей для освіти
мешканців Криму в Україні [26]). Абсолютна більшість
населення України – 69% – переконана в тому, що Крим
повинен входити до складу України, 12% підтримують
ідею того, щоб Крим мав статус незалежного
державного утворення, і лише 7% опитаних готові
погодитись на те, щоб Крим входив до складу Росії [31].
Сьогодні саме кібер–простір може стати майдан
чиком для поширення знань та навиків із забезпечення
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прав і свобод громадян України на тимчасово
окупованих територіях України. Тому уряду, зокрема,
Міністерству освіти і науки України варто ухвалити
рішення про підтримку та заохочення науково–освітньої
спільноти України до участі у процесі освоєння
можливостей
кібер–простору
для
інформування
та просвітництва громадян України на тимчасово
окупованих територіях України. На міжнародному
рівні варто включити заходи з поширення інформації
про просвітницький громадський та державний вплив
на окупованих територіях у завдання дипломатичних
установ України.
Російська окупація призвела до системних порушень
у сфері майнових прав і прав власності. Реальні збитки
України було оцінено у розмірі 1 трлн грн. [32, с. 5],
однак ці дані не враховують втрачену вигоду і вартість
корисних копалин, а також ресурсів морського шельфу.
Відповідно до результатів роботи міжвідомчої робочої
групи з питань стягнення збитків, завданих окупацією
Криму при Міністерстві юстиції України, сума збитків
буде збільшена вдвічі і становитиме 2,4 трлн. гривень
[33]. Це: втрати від державної і приватної власності,
малого і середнього бізнесу, культурних спадщини,
власності релігійних організацій.
Необхідно якнайшвидше завершити оцінку втрат
України в Криму та провести зовнішню незалежну
аудиторську перевірку такої оцінки. В такому разі
український уряд матиме право посилатися на ці
втрати для обґрунтування майбутніх двосторонніх та
багатосторонніх програм міжнародної допомоги, в
тому числі, у переговорах з МВФ, Світовим банком та
фінансовими інституціями Європейського Союзу.
Окупація Російською Федерацією АР Крим призвела
до системних порушень фундаментальних прав людини:
зокрема, позбавлення громадян України – мешканців
Криму права на волевиявлення та права на керування
державними справами; права на життя, свободу, безпеку,
особисту недоторканність; свободи совісті, релігії та
віросповідання; відкритого переслідування ЗМІ та
журналістів; примусу громадян України до набуття
російського громадянства чи депортації; порушення
прав кримськотатарського народу; порушення права
власності; обмеження права на освіту.
Політика реінтеграції, яка є логічним послідовним
етапом деокупації, має спиратися на комплекс
політичних, соціально–економічних, гуманітарних заходів
по відновленню мирного життя на знову приєднаних
територіях.
На даний момент найважливішим завданням реінтег
рації є підтримка та відновлення почуття громадянської
лояльності мешканців тимчасово окупованих територій
до української держави. В умовах окупації Криму
втілення такого завдання вимагає своєчасного та ефек
тивного забезпечення прав і свобод громадян, прове
дення заходів з національного порозуміння і примирення,
а також боротьби з російським інформаційним впливом.
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The prospective of reintegration of a temporally occupied territory
of the Crimea by means of guarantee of rights and liberties
of Ukrainian citizens
The article stresses that timely and effectively guarantees by Ukraine the
rights and liberties of its citizens is one of accessible mechanisms of reintegration
of the population of the temporally occupied territory of the Crimea. There are given
propositions for providing such policy.
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There analyzed modern situation concerning guarantees of the rights and
liberties of Ukrainian citizens in the occupied Crimea on the basis of the reports as
far as the situation with human rights in Ukraine of the Administration of the Supreme
Commissioner in human rights of the UNO; information of Human Rights Watch,
Amnesty International and Freedom House; reports of the OSCE; reports about the
situation with human rights of the Office in Democracy Questions, human rights and
works of the State Department of the USA; reports of the Ukrainian Helsinki Union;
annual repots of the Attorney of the Supreme Council of Ukraine in human rights
questions; monitorings of the Crimean field mission in human rights; «The Crimea
SOS»; the Crimean Human Rights Group; the Initiative Group in Human Rights
in the Crimea; sociological polls of the International Sociology Institute in Kiev;
International center of the prospective researches and so on.
Keywords: reintegration, temporally occupied territory, Crimea, guarantee of
rights and liberties, Ukrainian citizens
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Wojna na Ukrainie
jako pole realizacji niemieckiej polityki
na rzecz zapobiegania konfliktom
Z punktu widzenia RFN, proces rozbudowy mechanizmów zapobiegania
konfliktów służy wzmocnieniu dotychczasowych instrumentów oddziaływania na
konflikty zbrojne. Pozwalają one uelastycznić niemiecką politykę bezpieczeństwa.
Dają możliwość wyjść jej poza dotychczasowe ramy jej realizacji, określone z
jednej strony przywiązaniem do instrumentów klasycznej dyplomacji, z drugiej
zaś «samoograniczeniem» i lękiem przed stosowaniem środków militarnych. W
konsekwencji w niemieckiej polityce działań prewencyjnych decydującą rolę odgrywają
środki polityczne, dyplomatyczne, finansowe, wzmocnione przez odpowiedni system
kształcenia i transfer wiedzy do państw objętych konfliktami («mechanizmy cywilne»).
Odzwierciedla to idea «prymatu środków cywilnych nad militarnymi». W przypadku
konfliktu rosyjsko–ukraińskiego, polityka niemiecka spotkała się jednak z problemem,
który z punktu widzenia funkcjonowania ładu międzynarodowego wydaje się być nie
do przezwyciężenia, a mianowicie z agresywną, neoimperialną polityką Rosji. Fakt ten
zdecydowanie ogranicza możliwości skutecznego oddziaływania Berlina na sytuację
na Ukrainie. W konsekwencji można stwierdzić, iż konflikt rosyjsko–ukraiński stawia
przed niemiecką polityką bezpieczeństwa nowe wyzwania, których podjęcie może
zaowocować z jednej strony zwiększeniem zdolności prewencyjnych RFN, z drugiej
zaś załamaniem dotychczasowego przekonania o realnej skuteczności dotychczas
stosowanych środków.
Sіowa kluczowe: Republika Federalna Niemiec (RFN), dyplomacja prewencyjna,
zapobieganie konfliktom, konflikt rosyjsko–ukraiński, reagowanie kryzysowe, Ukraina,
Federacja Rosyjska, polityka bezpieczeństwa, stosunki niemiecko–rosyjskie, Format
Normandzki, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

(стаття друкується мовою оригіналу)
Z punktu widzenia prowadzonych rozważań na temat
niemieckiej polityki prewencyjnej (działania prewencyjne,
zapobieganie konfliktom) [1], jak również w kontekście
analizy wypowiedzi poszczególnych polityków, można
stwierdzić, iż obecnie najważniejszym wyzwaniem przed
nią stojącym jest przezwyciężenie sytuacji kryzysowych
i konfliktowych na obszarze Ukrainy, Sudanu, Sudanu
Południowego i w Syrii. Przy czym, nie ulga wątpliwości,
iż to jednak konflikty na Ukrainie oraz na szeroko
rozumianym Bliskim Wschodzie (gł. Syria) odzwierciedlają
zasadnicze dylematy Berlina w sferze bezpieczeństwa.
W obliczu wydarzeń zachodzących na tych obszarach
działania prewencyjne znalazły się na granicy możliwości
i zasadności ich stosowania [2]. Pomijając intensywność
tych konfliktów oraz złożoność ich uwarunkowań, można
stwierdzić, iż stawiają one przed niemiecką polityką w
obszarze przezwyciężania konfliktów nowe wyzwania,
których podjęcie zaowocować może z jednej strony
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zwiększeniem zdolności prewencyjnych Niemiec, z drugiej
zaś załamaniem dotychczasowego przekonania o realnej
skuteczności tego rodzaju środków.
Wśród problemów, z którymi musi zmierzyć się
niemiecka polityka prewencyjna na pierwszym miejscu
znajduje się problem Rosji i podwójnej roli jaką ona
odgrywa w procesie przezwyciężania konfliktów,
rozpatrywanych zarówno w sposób ogólny, z punktu
widzenia funkcjonowania systemu międzynarodowego
bezpieczeństwa, jak i szczegółowy, w kontekście założeń
niemieckiej polityki bezpieczeństwa. W obecnej sytuacji
istnieje potrzeba określenia strategii poradzenia sobie ze
zjawiskiem, w którym FR występuje z jednej strony jako
agresor lub przynajmniej generator konfliktów zbrojnych,
umiejętnie
potrafiący
«zarządzać»
destrukcyjnym
potencjałem tkwiącym w systemie międzynarodowego
bezpieczeństwa, z drugiej zaś strony o ile nie jako
sojusznik, to przynajmniej jako niezbędny element
dla powodzenia procesów transformacji konfliktów od
Bałkanów po Półwysep Koreański [3].
Drugi dylemat niemieckiej polityki prewencyjnej
dotyczy konieczności odpowiedzi na pytanie, w jakim
stopniu jest możliwe i skuteczne stosowanie «cywilnych»
mechanizmów, szczególności w sytuacji «powrotu» do
nadmiernego stosowania siły i środków militarnych, w myśl
zasady hard power, w coraz bardziej zanarchizowanym
środowisku międzynarodowym. W tym kontekście rodzi
się też kolejna kwestia: w jakim zakresie Niemcy są
gotowe do poszerzenia swojego prewencyjnego arsenału
instrumentów o kolejne środki wojskowe (m.in. dla
zmniejszenia swojej podatności na militarne naciski innych
państw w procesie przezwyciężania konfliktów [4]) lub też
przynajmniej, w jakim stopniu są one gotowe zaakceptować
wzrost znaczenia środków wojskowych w działaniach
prewencyjnych, realizowanych być może także kosztem
możliwości stosowania mechanizmów «cywilnych».
Kolejny dylemat dotyczy poszukiwania odpowiedzi na
pytanie, co stanowi główny cel działań prewencyjnych –
czy tylko stan pokoju negatywnego, rozumiany jako
doprowadzenie do sytuacji, nawet chwilowej, wolnej
od przemocy, czy też szeroko rozumiana transformacja
poszczególnych pól konfliktów, obliczona w dużej mierze na
ochronę praw człowieka i wprowadzanie zasad demokracji,
a przede wszystkim przywrócenie i ugruntowanie
określonych zasad porządku międzynarodowego.
Czwarte zagadnienie, odnoszące się dzisiaj bardziej do
potencjalnego niż realnego problemu, dotyczy zdolności
Niemiec do wyjścia poza «multilateralny wymiar» działań
prewencyjnych. Co prawda kwestia ta nie posiada na
dzień dzisiejszy charakteru priorytetowego, to jednak,
jak pokazuje konflikt rosyjsko–ukraiński wokół Krymu
i Donbasu, gdzie RFN pełni rolę głównego – jeżeli
tak naprawdę nie jedynego – negocjatora w procesie
jego transformacji, dość szybko stanąć może ona na
agendzie. Mimo formalnego wpisywania swoich działań
w ogólną politykę UE (tzw. europejskie reguły) oraz
uczestnictwa Francji w bezpośrednich negocjacjach, nie
ulga wątpliwości, iż to Niemcy odgrywają w procesie
przezwyciężania konfliktu na Ukrainie decydującą rolę
[5]. Co więcej, z czasem szczególnie w sytuacji dość
słabego zaangażowania się w rozwiązanie konfliktu USA
lub też – z drugiej strony – w kontekście pewnych sporów
niemiecko–amerykańskich, jak na przykład wokół kwestii
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przekazania Ukrainie broni defensywnej, tego rodzaju
dylematy mogą się nasilać [6]. Oznacza to, iż być może
władze niemieckie w niedługim czasie staną nie tylko przed
problemem wyboru sposobu działania: «indywidualnie»
(bazując na własnym potencjale, także rozumianym jako
specjalne, indywidualne relacje między sobą głównych
polityków rosyjskich i niemieckich) czy też «wspólnie»
(bazując teoretycznie na synergicznym wysiłku wspólnoty
międzynarodowej), ale również będą musiały zmierzyć się –
w pewnej określonej sytuacji, tak jak w przypadku konfliktu
na Ukrainie – z pytaniem dotyczącym skuteczności
własnych działań prewencyjnych, lub też jej braku, w
zależności od wyboru jednego lub drugiego z wymienionych
rozwiązań.
Strategia rozwiązania konfliktu
Jak już wspomniano, w sposób niepodważalny to
Niemcy odgrywają w procesie przezwyciężania konfliktu
na Ukrainie dominującą rolę. Jest to nie tylko konsekwencja
wciąż istniejących «specjalnych stosunków» pomiędzy
Rosją i RFN, czy też bezpośredniego zaangażowania w
rozwiązywanie konfliktu kanclerz A. Merkel i ministra
F.–W. Steinmeiera, ale również akceptacji tego rodzaju
aktywności przez państwa europejskie, z Ukrainą włącznie.
Sam konflikt na Ukrainie w całej swojej rozciągłości
odzwierciedla również główne problemy i dylematy stojące
przed niemiecką polityką w zakresie działań prewencyjnych.
Dlatego też punkt ciężkości rozważań na temat skuteczności
i możliwości ich realizacji przez RFN skupia się wokół
kwestii Rosji i jej swoistej podwójnej roli, jaką odgrywa
ona w sferze międzynarodowego bezpieczeństwa. Z
jednej strony jest ona bowiem siłą generującą konflikty
(a nawet mniej lub bardziej otwarte wojny), przyjmującą
rolę uczestniczącej w niej strony (przy czym oficjalnie
nie potwierdza tego rodzaju stanu rzeczy), z drugiej zaś
stanowi podmiot nieodzowny dla ich rozwiązania. Tego
rodzaju sytuacja jest powszechnie znana, ale realnie nie
ma możliwości jej zmiany, co w dużej mierze wiąże
się zarówno z silną pozycją międzynarodową Rosji, ale
także zdolnością władz rosyjskich do «elastycznego» i
zarazem «twardego» zarządzania konfliktami, odpowiednio
do swoich trwałych interesów. W konsekwencji,
nie tylko Niemcy, ale także większość społeczności
międzynarodowej, pozostaje w sytuacji ograniczonej
możliwości oddziaływania na Moskwę, a przez to
skutecznej realizacji działań prewencyjnych o charakterze
następczym. W tym kontekście warto również przypomnieć,
iż FR pozostaje stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa
ONZ, a więc organizacji, która w zgodnej opinii władz
niemieckich stanowi główną płaszczyznę rozwijania
międzynarodowych «strategii prewencyjnych». Całościowo
skutkuje to przekonaniem, iż niezależnie od stanu konfliktu
na Ukrainie i roli jaką odgrywa w nim Rosja, budowanie
długotrwałego, stabilnego ładu europejskiego może być
realizowane zawsze z udziałem Moskwy, nigdy zaś przeciw
niej. Przy czym stawia się tu pewien warunek. Także
sama FR musi zdefiniować swoje interesy wobec Europy,
wyzbyć się traktowania jej w kategoriach przeciwnika czy
nawet wroga, i wreszcie określić w jakim stopniu chce
uczestniczyć wspólnie z innymi krajami w budowaniu
systemu europejskiego bezpieczeństwa [7].
Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, iż
niemiecka polityka wobec FR realizowana jest w formule:
«angażowania», w oparciu o instrumenty składające się na
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działania stricte prewencyjne, oraz «powstrzymywania»,
w oparciu o mechanizm sankcji [8]. Odpowiednio do
tego, działania niemieckie bazują na instrumentach
głównie dyplomatycznych, a dopiero w przypadku braku
ich skuteczności, spowodowanej taką czy inną postawą
Moskwy, stosowane są sankcje. Warto jednak przy tym
zwrócić uwagę na fakt, iż tej sytuacji nawet proces
nakładania na państwo rosyjskie różnego rodzaju sankcji nie
jest traktowany jako cel sam w sobie [9]. Co więcej uznaje
się, że ewentualne destabilizacja gospodarki rosyjskiej za
pomocą zbyt daleko idących sankcji, może doprowadzić
wyłącznie do pogłębienia deficytu bezpieczeństwa na
obszarze Europy Środkowej i Wschodniej [10].
Patrząc na dotychczasowe działania władz niemieckich,
podejmowane w obszarze prewencji konfliktu ukraińskiego,
można stwierdzić, iż ich aktywność ukierunkowana jest
przede wszystkim na utrzymanie pola dialogu z Rosją.
Biorąc pod uwagę strukturę i dynamikę konfliktu rosyjsko–
ukraińskiego, głównym celem polityki niemieckiej
jest realizacja działań w formule prewencji następczej,
obliczonej na ograniczenie zakresu konfliktu, zarówno w
wymiarze jego dynamiki, jak i zasięgu terytorialnego, a
następnie jego stopniowe wygaszenie. Dopiero później
możliwe jest – przynajmniej teoretycznie – osiągnięcie
drugiego celu, a mianowicie powrotu do starych zasad i
norm funkcjonowania ładu międzynarodowego, istniejących
przed wybuchem konfliktu. Precyzując, oznacza to,
iż niemiecka strategia wobec konfliktu na Ukrainie z
założenia obliczona jest na osiągniecie dwóch celów.
Pierwszym z nich, rozpatrywanym w krótkim i średnim
horyzoncie czasowym, jest transformacja konfliktu (jego
deeskalacja i rozwiązanie) oraz zminimalizowanie i
neutralizacja (bądź wygaszenie) «agresywnego» potencjału
Rosji, wymierzonego w państwo ukraińskie. Drugim zaś,
rozpatrywanym długofalowo, jest zintegrowanie Moskwy
w ramach europejskiej architektury bezpieczeństwa, a w
konsekwencji doprowadzenie do odbudowy i wzmocnienia
ładu międzynarodowego, m.in. poprzez wzmocnienie
pozycji ONZ [11].
Zgodnie z założeniami władz niemieckich, pierwszy cel
ma zostać osiągnięty w czterech etapach, które poniekąd
odpowiadają strukturze działań prewencyjnych:
– Etap pierwszy: ograniczenie dynamiki i zakresu
konfliktu w oparciu o środki dyplomatyczne;
– Etap drugi: wygaszenie konfliktu;
– Etap trzeci: określenie płaszczyzny dialogu;
– Etap czwarty: polityczne rozwiązanie konfliktu [12].
Instrumenty oddziaływania na konflikt
Jak pokazuje jednak rzeczywistość, RFN w swoich
działaniach musi liczyć się z wieloma przeszkodami, które
w sposób bezpośredni rzutują nie tylko na skuteczność
stosowanych środków (dotyczy to zarówno mechanizmów
prewencyjnych, jak i samych sankcji), ale przede wszystkim
na ich ograniczoną ilość.
Obecnie można wymienić dwa główne mechanizmy
oddziaływania Berlina na konflikt na wschodzie Ukrainy,
a
mianowicie:
Format
«Normandzki»
(«Czwórka
Normandzka») oraz system OBWE.
«Format Normandzki» został powołany w dniu 6 VI
2014 r., a w jego skład wchodzą przedstawiciele Francji,
Niemiec, Rosji i Ukrainy (ministrowie spraw zagranicznych
lub głowy państw). Stanowi on główną płaszczyznę
oddziaływania niemieckiej dyplomacji na konflikt, co
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odzwierciedla poniekąd wzrastającą potęgę [13] Niemiec,
które w jego ramach działają praktycznie poza systemem
UE. Przyjęte rozwiązanie ogranicza również możliwości
włączenia się w proces negocjacyjny USA, jak również
innych państw europejskich, dzięki czemu spada ryzyko
blokowania lub też ograniczania decyzji niemieckich. Z
drugiej strony ilustruje również oczekiwania rosyjskie i
ukraińskie. W pierwszym przypadku chodzi o możność
spełnienia od dawna wysuwanego postulatu strony
rosyjskiej, dotyczącego prowadzenia bezpośredniego
dialogu tylko z najważniejszymi państwami UE (także w
systemie bilateralnym), nie zaś z Unią jako całością. W
drugiej sytuacji, strona ukraińska uzyskuje sposobność
pozostawania w bezpośrednim, długotrwałym kontakcie
z najsilniejszymi, decyzyjnymi krajami UE, mającymi
realny wpływ zarówno na proces eurointegracyjny, jak i na
przyszłość relacji rosyjsko–ukraińskich.
Drugim
mechanizmem,
który
może
być
wykorzystywany przez dyplomację niemiecką jest OBWE.
Z organizacją tą Berlin wiąże w ostatnim czasie duże
nadzieje, co jest poniekąd konsekwencją zarówno faktu
objęcia w niej przewodnictwa przez Niemcy w 2016 r., jak
również planowanego wzmocnienia niemieckiego udziału
osobowego i finansowego oraz zaangażowania się w
rozbudowę jej zdolności prewencyjnych i antykryzysowych
[14]. Najbardziej widocznym przejawem aktywności tej
organizacji, obliczonym na deeskalację konfliktu jest licząca
ok. 500 osób Specjalna Misja Monitorująca, która działa
na Ukrainie od marca 2014 r. Jej głównym celem jest
stała obserwacja sytuacji (przede wszystkim przestrzegania
zawieszenia
broni)
oraz
regularne
raportowanie.
Jednocześnie, na terenie konfliktu realizowana jest od lipca
2014 r. jeszcze jedna misja OBWE (o bardzo ograniczonym
składzie osobowym), a mianowicie Misja Obserwacyjna na
rosyjskich przejściach granicznych Donieck i Gukowo [15].
Ponadto przedstawiciele OBWE, podobnie jak Rosji i
Ukrainy, wchodzą w skład Trójstronnej Grupy Kontaktowej
ds. konfliktu na Ukrainie, która stanowi główny, bezpośredni
mechanizm prowadzenia negocjacji pomiędzy Moskwą i
Kijowem, uwzględniający również pozycję i stanowisko
władz tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej oraz Donieckiej
Republiki Ludowej. Efektem ich działań jest m.in.
podpisanie porozumień określających zarówno warunki, jak
i ustanawiających stan zawieszenia broni między stronami
konfliktu (Mińsk I –19 IX 2014 oraz Mińsk II – 12 II
2015). Samo powołanie grupy jest efektem porozumienia
wypracowanego 2 VII 2014 r. przez uczestników «Formatu
Normandzkiego». Grupa Normandzka pełni w stosunku do
Trójstronnej Grupy Kontaktowej funkcję wspierającą oraz
kontrolującą wdrażanie wypracowanych przez tą ostatnią
porozumień.
Pozostałe mechanizmy mają znaczenie drugorzędne i są
w większości nastawione na wsparcie procesu budowania
systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy. Składają
się na nie m.in. następujące instrumenty, w większości
o charakterze multilateralnym: obserwacja sytuacji
mniejszości narodowych na obszarze Ukrainy, podnoszenie
poziomu świadomości społecznej w zakresie ochrony praw
człowieka, wsparcie finansowe i konsultacyjne dla reformy
sektora bezpieczeństwa cywilnego Ukrainy, reforma policji
i służb specjalnych (m.in. The European Union Advisory
Mission for Civilian Security Sector Reform Ukraine,
EUAM Ukraine).
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Do
wymienionych
instrumentów
oddziaływania
na konflikt można zaliczyć wspomniany już wcześniej
mechanizm sankcji, który jednak jako taki wykracza poza
klasycznie rozumiane środki działań prewencyjnych.
Ograniczone możliwości kreowania i stosowania
mechanizmów prewencyjnych w warunkach konfliktu
rosyjsko–ukraińskiego, są wynikiem bardzo złożonych i
skomplikowanych uwarunkowań, zarówno politycznych, jak
i ekonomicznych, do których należy zaliczyć:
– ograniczone spektrum mechanizmów politycznego i
pozapolitycznego oddziaływania na Rosję (praktycznie tylko
pewnego typu sankcje polityczne i gospodarcze);
– podatność Niemiec na «argumenty siły» [16];
– określony przez Moskwę wysoki próg osiągania
kompromisu (określa małą podatność strony rosyjskiej na
kompromis, czy też poszukiwanie wartości dodanej, przy
jednoczesnym wysokim poziomie żądań wystosowanych w
trakcie negocjacji);
– brak możliwości pełnego, międzynarodowego
izolowania Rosji (potrzebna do rozwiązywania innych
konfliktów);
– różnice w łonie UE co do głównych założeń polityki
wobec FR, a przede wszystkim zakresu uwzględniania jej
politycznych interesów w Europie;
– wyraźnie pro rosyjska postawa części niemieckich
elit politycznych i gospodarczych, reprezentowanych przede
wszystkim przez współrządzącą SPD oraz Wschodnią
Komisję Niemieckiej Gospodarki (Ost–Ausschus der
Deutschen Wirtschaft, OADW) [17], które domagają się
wprost, o ile nie pełnego zniesienia, to przynajmniej daleko
idącego ograniczenia sankcji wobec Rosji i zaniechania prób
jej międzynarodowego izolowania [18].
Dodatkowym problemem dla niemieckiej dyplomacji jest
konieczność unikania jednoznacznego zdefiniowania Rosji
jako agresora, przy jednoczesnym uwzględnianiu jej pozycji
jako czynnego uczestnika procesu negocjacyjnego. Jest to
sytuacja o wiele trudniejsza z punktu widzenia stosowania
środków przezwyciężania kryzysu niż w przypadku konfliktu
w Naddniestrzu czy też nawet wojny rosyjsko – gruzińskiej
(sierpień 2008 r.). W pierwszym przypadku, poza samym
początkiem konfrontacji, wojska rosyjskie nie angażowały
się w sposób bezpośredni i otwarty w działania militarne, co
było również konsekwencją dość szybkiego «zamrożenia»
konfliktu. W konsekwencji, od samego początku Rosja
traktowana była jako gwarant stabilności sytuacji, czynnie
uczestnicząc w procesie pokojowym w formacie 5+2
(obserwatorzy: UE, USA; mediatorzy: Federacja Rosyjska,
Ukraina, OBWE oraz strony konfliktu: Mołdawia,
Naddniestrze). Proces ten od 2006 r. był zawieszony, po
czym od 2011 r. został ponownie wprowadzony w życie
w efekcie ustaleń na spotkaniu Dmitrija Medwiedjewa
i kanclerz Angeli Merkel w Mesebergu (memorandum z
Mesebergu, 4–5 VI 2010 r.), co zaowocowało czynnym
zaangażowaniem się Niemiec w proces pokojowy. W
drugim przypadku Rosja została od samego początku
zdefiniowana jako strona w krótkotrwałym konflikcie
zbrojnym (wojna ograniczona w sensie czasu, celu oraz
zakresu stosowanych sił i środków), który usankcjonował
stan faktyczny (oderwanie się Abchazji i Południowej Osetii
od Gruzji). Moskwa dość szybko wycofała się z niego, w
dużej mierze pod wpływem zachodnioeuropejskich mediacji,
przede wszystkim francuskich, ale prowadzonych przy
dyplomatycznym wsparciu Niemiec [19].
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Jeszcze innym problemem jest kwestia uniknięcia
przez RFN swoistych politycznych «pułapek», kreowanych
intensywnie przez stronę rosyjską. Tego rodzaju przykładem
jest choćby próba przedstawienia «konfliktu o Ukrainę» jako
przejawu rywalizacji, czy też bezpośrednio konfliktu na linii
USA–Europa. W tym kontekście Ukraina prezentowana
jest przez władze w Moskwie jako państwo pozostające
pod pełnym wpływem i kontrolą Stanów Zjednoczonych,
które poprzez swoje działania, przy poparciu niektórych
krajów UE, jak np. Polski i Litwy, może doprowadzić do
podziału kontynentu europejskiego i jego destabilizacji[20].
Różnice zdań między RFN i USA, istniejące i narosłe wokół
kwestii wsparcia Ukrainy bronią defensywną, pokazują,
iż pojawienie się na tym tle ewentualnych głębszych
podziałów w Europie nie jest do końca niemożliwe [21].
Także wspomniana wyżej podatność Niemiec na
argumenty «siły» nie jest zjawiskiem sprzyjającym
skutecznemu osiąganiu określonych przez Berlin celów.
W tego rodzaju sytuacji każdorazowo, gdy dochodzi
do ponownego wybuchu lub zaostrzenia konfrontacji,
zmniejsza się «twardość» władz niemieckich w stosunku
do Rosji i zwiększa gotowość do kompromisu lub ustępstw.
Potęguje się również strach przed podejmowaniem działań
mogących zakłócić dotychczasowy proces «wygaszenia»
konfliktu. Konsekwencją tego rodzaju podejścia jest
m.in. sprzeciw władz niemieckich wobec możliwości
dostarczenia na Ukrainę broni defensywnej lub też naciski
na Ukrainę w sprawie jak najszybszego wprowadzenia
zmian w konstytucji oraz przyjęcia ustawy o specjalnym
statusie dla «niektórych rejonów obwodów donieckiego
i ługańskiego», nawet przed formalnym wypełnieniem
zobowiązań, wynikających z porozumienia Mińsk II, przez
«separatystów» i Rosję [22].
Jak widać, środowisko, w którym realizowane są
działania prewencyjne Niemiec, z punktu widzenia ich
skuteczności oraz możliwości pełnej realizacji jest skrajnie
nieprzyjazne. Tym samym, ramy dla aktywności Berlina są
realnie dość ograniczone. Dodatkowo, biorąc pod uwagę
fakt, iż sankcje nałożone na Rosję również nie przynoszą
spodziewanych rezultatów w obszarze oddziaływania
na konflikt, można dojść do wniosku, że możliwość
jednoczesnego osiągnięcia obu celów postawionych sobie
przez władze niemieckie są raczej nikłe. W konsekwencji
może się okazać, iż permanentny stan zawieszenia broni,
który ma miejsce na obszarze wschodniej Ukrainy,
rozumiany jako praktyczny przejaw deeskalacji konfliktu,
stanie się jedynym, aczkolwiek niekonieczne długotrwałym
osiągnięciem
niemieckiej
dyplomacji
prewencyjnej.
Sukcesem połowicznym, sam stan przerwania walk
bowiem nie świadczy o «wygaszeniu» konfliktu czy też
jego trwałej transformacji. Oznacza to, że drugi cel, jakim
jest przywrócenie i wzmocnienie stabilności oraz porządku
międzynarodowego sprzed konfliktu rosyjsko–ukraińskie,
nie będzie miał szans na urzeczywistnienie.
Wnioski. Dla Berlina proces rozbudowy i wzmacniania
mechanizmów prewencyjnych jest próbą wyznaczenia
«trzeciej drogi» w polityce bezpieczeństwa. Jest wyborem
pomiędzy dwoma dominującymi dotychczas sposobami
rozwiązywania kryzysów międzynarodowych, pomiędzy
pasywnością klasycznej dyplomacji a radykalnością
rozwiązań militarnych. Co ważne jednak, w żadnym
wypadku wybór ten nie stanowi formy zerwania z
dotychczasowymi
instrumentami
pozostającymi
w
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dyspozycji niemieckiej polityki bezpieczeństwa. Jest to
raczej proces racjonalnego wzmacniania dotychczasowych
mechanizmów i jednocześnie uzupełniania brakujących
zasobów. Istotne jest również to, iż obecnie niemieckie
władze i elity polityczne – w przeciwieństwie do swoich
poprzedników z lat 90. XX w. – posiadają dużą świadomość
własnych ograniczeń, wynikających z kultury strategicznej
[23] RFN, kształtu sceny politycznej, dominujących
w społeczeństwie poglądów, a przede wszystkim z
uwarunkowań międzynarodowych, czego najlepszym
przykładem jest kwestia konfliktu rosyjsko–ukraińskiego.
Z punktu widzenia analizy całości niemieckiej polityki
bezpieczeństwa można uznać, iż działania prewencyjne
pozwalają utrzymywać ją w ramach wyznaczonych
przez zmienioną, ale nadal dość «pacyfistyczną» kulturę
strategiczną [24]. Są one sprawnym mechanizmem
przezwyciężania «samoograniczenia», który pozwala Berli
nowi na wykorzystywanie swojej potęgi do kształtowania
rzeczywistości międzynarodowej. Są więc instrumentem
służącym przekształceniu potęgi biernej (potencjał) w
potęgę czynną (zdolność wykorzystania potencjału), a
tym samym zaspakajaniu naturalnych interesów państwa
i budowaniu jego pozycji międzynarodowej, nie rzadko
odpowiednio do oczekiwań sojuszników.
Działania prewencyjne odpowiadają również nowej
tendencji w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa
Niemiec, która zakłada odejście od narracji historycznej
oraz przezwyciężenie «samoograniczenia», zarówno w
sferze politycznej, ideologicznej, jak i prawnej. Poprzez
swoją specyfikę wpisują się one w przyświecającą
niemieckiej aktywności ideę «odpowiedzialności za
działania», prowadząc tym samym do dalszej modyfikacji i
racjonalizacji strategii Berlina.
W przypadku konfliktu na Ukrainie, działania władz
niemieckich napotykają jednak na problemem, który
z punktu widzenia funkcjonowania dzisiejszego ładu
międzynarodowego wydaje się być nie do przezwyciężenia.
Z wyzwaniem, które rozpatrywane przez pryzmat
racjonalnych zachowań politycznych wydaje się nie
do podjęcia. Chodzi o specyficzną politykę FR, którą
najprościej nazwać «neoimperialną». Środowisko, w którym
realizowane są działania prewencyjne Niemiec jest skrajnie
trudne i nieprzyjazne, a liczba mechanizmów oddziaływania
na strony konfliktu raczej niewielka. Tym samym ramy dla
aktywności Berlina są realnie dość ograniczone, podobnie
jak wiara w możliwość całościowego rozwiązania tego
kryzysu. Odnosząc się do specyfiki i złożoności konfliktu
rosyjsko–ukraińskiego, można stwierdzić, iż stawiają one
przed niemiecką polityką bezpieczeństwa nowe wyzwania,
których podjęcie zaowocować może z jednej strony
zwiększeniem zdolności prewencyjnych RFN, z drugiej
zaś załamaniem dotychczasowego przekonania o realnej
skuteczności tego rodzaju środków.
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The war in Ukraine, as the implementation of German policy
on conflict prevention
From a German perspective, the process of developing mechanisms for conflict
prevention is the strengthening of existing tools of influence on armed conflicts. They
allow German security policy to be more flexible. The authors make an attempt to
explore the mechanisms that go beyond the existing framework of the implementation
of the German Security Policy, due, on the one hand, the classical tools of diplomacy,
on the other hand, the fear of the use of military means. As a result of the German
policy of preventive diplomacy techniques play a crucial role political, diplomatic,
financial, in the countries involved in the conflict (civil mechanisms). This reflects the
idea of the «primacy of civil over the military». However, in the Russian–Ukrainian
conflict, the German security policy has met with the problem from the point of view
of the functioning of international order, it seems insurmountable, namely: aggressive,
neo–imperialist policy of Russia. This fact greatly reduces the possibility of effective
Berlin to influence the situation in Ukraine. The authors conclude that the Russian–
Ukrainian conflict poses new challenges to the German security policy that can lead,
on the one hand, to improve the effectiveness of mechanisms for conflict prevention,
on the other hand – to the collapse of the existing ideas about the real effectiveness of
activities that existed before time.
Keywords: Federal Republic of Germany (FRG), preventive diplomacy, conflict
prevention, the Russian–Ukrainian conflict, Ukraine, Russia, the security policy, the
German–Russian relations, Norman format for Security and Cooperation in Europe
(OSCE).

Лавриненко В., професор, Національний педагогічний університет
ім. М. Драгоманова (Україна, Київ), lvg2008@ukr.net
Джевіцкі А., д–р, Інститут міжнародних досліджень
Вроцлавського університету (Польща, Вроцлав), lvg2008@ukr.net
Війна в Україні як поле реалізації німецької політики
запобігання конфліктів
З точки зору Німеччини, процес розробки механізмів щодо запобігання
конфліктів служить зміцненню існуючих інструментів впливу на збройні
конфлікти. Вони дозволяють німецькій політиці безпеки бути більш

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115

гнучкішою. Автори статті роблять спробу дослідити механізми, які дають
можливість вийти за межі існуючих рамок реалізації німецької політики
безпеки, що обумовлені, з одного боку, інструментами класичної дипломатії,
а з іншого боку, страхом використання військових засобів. В результаті в
німецькій політиці превентивної дипломатії вирішальну роль грають методи
політичні, дипломатичні, фінансові в країнах, які втягнуті в конфлікт (цивільні
механізми). Це відображає ідею «примату цивільного над військовим». Однак
у російсько–українського конфлікту німецька політика безпеки зустрілася з
проблемою, яка з точки зору функціонування міжнародного порядку, видається
нездоланною, а саме: агресивна, неоімперіалістична політика Росії. Цей факт
значно знижує можливості ефективного впливу Берліна на ситуацію в Україні.
Автори приходять до висновку, що російсько–український конфлікт ставить
нові виклики німецькій політиці безпеки, які можуть призвести, з одного боку,
до підвищення ефективності механізмів щодо запобігання конфліктів, з іншого
боку – до краху існуючих уявлень про реальну ефективність заходів, які існували
до цього часу.
Ключові слова: Федеративна Республіка Німеччина (ФРН), превентивна
дипломатія, запобігання конфліктів, російсько–український конфлікт, Україна,
Росія, політика безпеки, німецько–російські відносини, Нормандський формат,
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
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Історико–філософські передумови
формування дискурсу політичної ідентичності
Досліджено історико–філософські передумови формування дискурсу
політичної ідентичності у класичний період. На основі аналізу філософських
джерел з’ясовано, що наукове осмислення поняття «ідентичність»,
започатковане в античній філософії, здійснювалося в контексті проблеми
тотожності як основної характеристики буття, вияву цілісності і неподільної
сутності людини в умовах зовнішніх змін. Дослідження ідентичності у класичній
філософії пов’язані також з розвитком понять «індивідуальність», «суб’єкт»,
«самосвідомість», «самість». Суспільними передумовами субстанціональної
інтерпретації ідентичності була її однозначна і жорстка приписаність в
соціально–становій структурі; відтак проблема ідентичності для людини
мала метафізичний, а не суспільно–політичний характер. З початком процесів
модернізації відбувається зміна ідентифікаційних координат з релігійних на
соціокультурні й історичні, досліджуються колективні форми ідентичності
(народ, нація), хоча домінування субстанціональної інтерпретації індивідуальної
тотожності переносилось на її колективні форми.
Ключові слова: ідентичність, тотожність, самість, самосвідомість,
субстанціональність, суб’єкт, індивідуальність.

Поняття «ідентичність» стало невід’ємним еле
ментом сучасного політологічного дискурсу. Більшість
вчених, навіть попри критичне сприйняття поняття
чи концепту ідентичності, наголошують на його
поширеності й вагомості для розуміння суспільно–
політичних процесів. Р. Брубейкер, критикуючи саме
використання поняття, назвав ідентичність «ключовим
терміном у загальновживаній ідіомі сучасної політики»
[4, с. 61], без якого, «ключові питання не можуть бути
помислені» [21, р. 2].
Інтерес до ідентичності, яка стала важливою
«категорією практики і категорією аналізу» [4, с. 68],
плюралізм теоретичних підходів, міждисциплінарність
поняття зумовили і багатозначність його інтерпретацій,
і вживання як поняття, яке «само собою розуміється».
Численні визначення (соціальна, культурна, національна,
і т.п.) і прикметники (гібридна, множинна, плинна і
т.п.), максимальне розширення змісту, яке вкладається
в поняття «ідентичність», створюють труднощі в
дотриманні рамок предметного поля його аналізу в
межах соціальних наук. Ідентичність загалом постає
проблематичним і незавершеним концептом, а спроби
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«вхопити» зміст поняття ідентичність становлять окрему
епістемологічну проблему [6, с. 121]. Незавершеність
і
відкритість
дискурсу
ідентичності,
потреба
концептуалізації ідентичності в межах предметного
поля політичної науки, зумовлює необхідність з’ясувати
особливості становлення поняття, його історико–
філософські витоки. За твердженням Ч. Тейлора, ми не
зможемо збагнути складність і багатство модерної (в
розумінні сучасної) ідентичності, поки не усвідомимо,
як воно «розвинулось з більш ранніх способів бачення
людської ідентичності» [18, с. 9].
В контексті дослідження колективних форм ідентич
ності, підкреслимо думку І. Нойманна, що «майже всі
роботи по соціальній теорії про формування колективної
ідентичності
опираються
на
антропоморфізацію
людських колективів» [13, с. 26]. Причому моделлю
виступає європейський індивід, який «народився і ріс
одночасно з модерною державою» Рінгмар [21, с. 459].
Вплив європейської спадщини на світовий розвиток
зумовлює релевантність «європейської концепції інди
віда» для розуміння генези дискурсу ідентичності.
Ця
проблематика
недостатньо
відображена
у вітчизняних політологічних дослідженнях, що
зумовлено передовсім пізньою (кінець 90–х рр. ХХ ст.)
інтеграцією поняття «ідентичність» у пострадянську
гуманітарну науку і зосередженості на її філософських
та антропологічних аспектах. В цьому контексті
важливими є праці В. Абушенко, О. Галазюка,
В. Даренської, М. Кармазіної, Н. Кравченко, С. Куцепал,
Т. Подольської, В. Попова, О. Попової, М. Сусоєва,
В. Шереметьєвої та ін., в яких досліджуються історичні
та філософські аспекти концептуалізації ідентичності
переважно в її індивідуальному, людському вимірі.
Отже, метою статті є визначення витоків й передумов
формування сучасного дискурсу ідентичності.
Наукова рефлексія проблем ідентифікації і на
рівні індивіда, і на рівні спільнот започаткована
у часи Античності. Етимологічну основу поняття
«ідентичність» також пов’язують з двома латинськими
словами idem – той самий та ipse – сам. Вони, за
словами П. Рікера, зумовили «семантичну двозначність,
яка загрожує поняттю ідентичність». Перше idem і
похідне від нього identitas – з лат. тотожність – вказує
на подібність суб’єкта з кимось або чимось і «містить
у собі певну форму незмінності у часі». У другому
значенні (ipse) поняття ідентичність пов’язане з
поняттям «самості» (ipseite, англ. – self) – індивід
тотожній самому собі. Ідентичності у розумінні
«самості» відповідають зміни, протилежністю виступає
поняття «Інший» [16, с. 19–38]. Отже, у понятті
ідентичність «накладаються» два значення: ідентичність
з самим собою (самість) та ідентичність «того самого»
(тотожність), які й формують дихотомію постійності та
змінності феномену.
Філософське обґрунтування тотожності знаходимо
в античних мислителів Парменіда, Сократа, Платона,
Арістотеля та ін. З цього часу і впродовж століть
ідентичність осмислюється у контексті проблеми
тотожності як основної характеристики буття. У їхніх
працях тотожність розглядалась фундаментальною
ознакою буття, єдністю, у якій відсутні розбіжності.
В інтерпретації Платона тотожність є первинна
і рівноцінна буттю. У «Тімеї» мислитель описує
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«тотожне» як коло нерухомих зірок, а «Інше» – як коло
планет [14, с. 457]. Ідентичність тут розглядається як
тотожність Космосу та людської душі, непохитність
якої повинна відповідати нерухомості зоряних світил.
Відмінності, множинність у такому контексті ставили
під сумнів можливість буття взагалі; його запорукою
античні філософи бачили єдність та цілісність.
Тотожність індивіда визначалась його внутрішньою
самістю – якостями душі й тіла, які первісно закладені
в ньому; людина мислилась як «тотожна сама собі»
цілісність. Попри визнання множинності досвіду
та релятивності буття, тотожність розглядалась
незмінною субстанцією. Джерелом її постійності
для стародавніх греків була душа («певним чином
душа є все суще» [2, с. 439]), невіддільна від тіла, що,
навпаки, сприймалось джерелом змін. На переконання
Платона, у світі речей, які постійно змінюються,
усталеною і самототожньою для людини залишається
її розумна душа. У трактаті «Про душу» Арістотель
обґрунтував тезу про невіддільність душі і тіла – душа
не може існувати без тіла, а тіло не може виконати своє
призначення без душі, вона надає тілу енергії, сприймає
світ; їй «властиво пізнавати, відчувати і думати»
[2, с. 392]. Щоб стати собою, пізнати себе індивід
повинен пізнати те, що було в його душі завжди –
істину. Отже, ідентичність в античній філософії
сприймалась субстанціонально – виявом цілісності
і неподільної сутності людини, яка здатна була
залишатися тотожною собі у процесі зовнішніх змін.
Тотожність в контексті викладеного конституювалася
«зсередини», власною самістю індивіда; на неї не
впливали зовнішні чинники.
Розуміння ідентичності як тотожності в античну
епоху пояснюється відсутністю уявлень про індивідів
як
унікальних
особистостей,
що
принципово
відрізнялися від інших. В. Ф. Лосєв зазначав, що
«людське в античності є тілесно людським, але аж
ніяк особистісно людським» [12, с. 72]. В античний
період не існувало і поняття еквівалентного сучасному
поняттю «індивід». Н. Еліас пояснив це тим, що
групова ідентичність окремої людини «відігравала у
суспільній практиці античного світу надто важливу роль
порівняно з Я–ідентичністю, аби назріла потреба у появі
універсального поняття для позначення окремої людини
як квазінегрупової істоти» [20, с. 218–219]. На рівні
суспільних практик для античного індивіда важливою
була приналежність до полісної спільноти, виражена
в арістотелівському терміні «політична тварина», й
ототожнення зі загальним благом. Політичне (тотожне
соціальному) пронизує все життя індивіда, стає його
мірилом та формує певний порядок (ієрархію), в якому
роль людини зводилася до життєдіяльності на підставі
розумних дій з метою збереження єдності й цілісності
спільноти. А стан тотожності розглядався результатом
людських зусиль, спрямованих на реалізацію загального
блага й підтримання розумного порядку. Таким
чином субстанціональна інтерпретація індивідуальної
тотожності переносилась на її колективні форми.
Традиція ідентифікації індивіда як члена певної
спільноти характерна і для Стародавнього Риму. Усві
домлення себе громадянином Риму базувалось передовсім
на традиціях предків, які розглядалися моральними
регуляторами індивідуальної і колективної поведінки.
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Отже, в Античності прослідковується дослідницький
інтерес до проблеми ідентичності, яку давньогрецькі
філософи розуміли як проблему тотожності, хоча вона й
не була концептуалізована відповідним чином.
Категорія тотожного (idem) стає однією з найваж
ливіших у латиномовній схоластиці Середньовіччя.
На основі давньогрецької філософської спадщини в
межах християнської доктрини було обґрунтовано,
що сутністю світу і буття є діалектика самототожної
відмінності, тобто «формальної тотожності, яка не
знімає реальної відмінності кінцевих речей» (Е. Корет).
В її основі – сталість і плинність, спокій і рух, буття
та тотожність. Використовуючи її, Тома Аквінський
остаточно затверджує основний принцип середньовічної
філософії: «Благо й буття в дійсності є ідентичними»
[1, с. 133]. У такий спосіб термін «idem» і похідний від
нього «identitas» починають активно використовувати у
схоластичному лексиконі. Наприклад, Тома Аквінський
писав: «Там, де є єдність субстанції, там не може
бути й мови про подібність або рівність, але тільки
про тотожність (identitas)» [1, с. 112]. М. Кузанський
у трактаті «Про вчене незнання» сформулював серед
ньовічну теологічну парадигму розуміння ідентичності
(identitas) як діалектичної тотожності та відмінності
Бога та створених ним світу і людини. Середньовічні
філософи
співвідносили
принцип
ідентичності/
тотожності передусім з Богом.
Викладене дає змогу дійти висновку, що за часів
Античності і Середньовіччя тотожність сприймалася
не соціальним феноменом, а проблемою метафізики –
витвором Космосу, Бога – тотожним сам собі та
незмінним. В межах інтелектуальних рефлексій
тотожності акцентувалось на цілісності цього феномену,
зведенні множинності до єдиного початку.
У
площині
суспільного
буття
ідентичність
середньовічної людини характеризувалася подвійністю.
З одного боку, вона жорстко визначалася соціальним
походженням і становищем в ієрархічній структурі
суспільства. Кожному індивіду від народження
приписувалось місце у світі та общині, тому проблема
ідентичності та її кризи була невідома середньовічній
людині. Вона не мислила про себе в термінах
індивідуальності, а орієнтувалась на колективні
корпоративні інститути (церкву, купецьку гільдію,
цех, бюргерську общину), які обмежували процес її
індивідуальної самоідентифікації, часто робили його,
як і в часи Античності, неактуальним. З народження
«вписаний» у жорстку станово–корпоративну ієрархію,
середньовічний індивід не повинен був виявляти свою
унікальність і репрезентував себе «лише через загальне,
властиве певній категорії людей» [5, с. 275].
З іншого боку, – свобода волі, дарована Богом,
зробила середньовічного індивіда вільним у власному
моральному виборі. Він ототожнював себе не лише
зі спільнотами і соціальними інститутами, а й
внутрішнім світом, який формувався відповідно з
вищим ідеалом – Богом. Душа і воля особистості
у прагненні до Бога стають одним цілим, «не
розшматованим внутрішньою боротьбою» [17, с. 143].
Августин вводить в теологію поняття «особистість»,
обґрунтовує пріоритет особистісного спілкування
людини з Богом. Самоконструювання внутрішнього
світу, проблема вибору між добром і злом актуалізували
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проблему ідентичності на індивідуальному рівні.
Проте можна погодитися з В. Даренською щодо
ієрархічності ідентичності середньовічного індивіда,
яка базувалася на двох основних цінностях: родового
буття і приналежності до церкви (цінності спасіння
душі) [6, с. 122]. Самототожність була результатом
усвідомлення свого місця в соціально–політичній
ієрархії, ієрархії відносин панування і підкорення: вона
вибудовувалася відповідно ієрархії спільностей – від
державної і релігійної до приналежності до касти,
сеньйора, цеху. «У такому суспільстві, зазначають
П. Бергер і Т. Лукман, ідентичності легко впізнавані,
і об’єктивно, і суб’єктивно. Усі знають про всіх,
ким є інший і він сам. Лицар є лицарем, а селянин –
селянином, як для інших, так і для себе самого.
Тому тут немає проблеми ідентичності» [3, с. 265].
Ідентичність могла існували лише як тотожність картині
світу, спільної для всіх його членів і була орієнтована
на точне відтворення принципів його життєдіяльності
і способів типізації соціального досвіду. Можливості
іншого погляду на світ та місце в ньому індивіда, а отже
і способів самототожності – не існували.
Проте в період пізнього Середньовіччя формуються
і «перші елементи ідентичності – відповідність
особи ідеалу, осмислення внутрішнього Я, долучення
до духовного» [8], які були пов’язані з процесами
плюралізації суспільних практик, в тому числі
і церковних (Реформація) і ставили під сумнів
субстанціональність людської особистості.
Суспільні трансформації періоду переходу від
традиційного до індустріального суспільства поро
дили проблему невизначеності ідентифікації індивіда.
Розвиток капіталістичних відносин зумовив ускладнення
соціальної структури європейських спільнот, урізно
манітнення соціальних ролей індивідів. Вони мали
бути готовими самі визначати своє місце в системі
економічних і суспільно–політичних відносин, через
соціальні практики і символи репрезентувати свою
приналежність до общини, цеху, релігійної спільноти.
Окрім того індивіди все більше ототожнювали себе
з державою, основою якої у Новий час стає народ,
нація. Поступово відбувається зміна ідентифікаційних
координат з релігійних на соціокультурні й історичні.
Ці чинники, а також поширення ідей гуманізму
формували цінності індивідуальності та унікальності
кожної людини. Вони були необхідними і відповідними
процесам
модернізації
європейських
суспільств,
формування загальноєвропейського ринку, експансії
і освоєнню Нового Світу як вияву трансцендентності
європейської людини, здатної до автономної і
незалежної діяльності на основі власного розуму.
У філософії Нового часу для позначення самото
тожності індивіда з’являються категорії «Я» (у значенні
самість, self), особистість (персона), суб’єкт. Саме
актуалізація проблеми суб’єкта і суб’єктності зумовила
інтерес до ідентичності. Ідеї індивідуальності й
автономії людини, концептуалізовані в теорії природного
права, а пізніше у ліберальній доктрині, сприяли
проблематизації ідентичності у новоєвропейській філо
софії, зокрема у працях Р. Декарта, Дж. Локка, І. Канта,
І. Г. Фіхте, Ф. В. Шеллінга, Г. В. Ф. Гегеля.
Філософське осмислення ідентичності у Новий час
опиралось на ідею самосвідомості індивіда. Р. Декарт
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центром самосвідомості й основою тотожності
особистості визначив сogito. Його принцип «Ego cogito,
ego sum» вказує на мислення як факт буття Я, яке
прагне знати що Я є, і це своє знання визначає через
акт мислення. Відповідно – ідентичність (у розумінні
самості) формується як внутрішня рефлексія суб’єкта.
Одночасно сам суб’єкт, Я, що мислить і висловлює
судження, повинен володіти ідеєю ідентичності
всередині себе, яка могла б бути базою для його
міркувань. У вченні Декарта ідентичність Я заявляє
про себе, коли висловлює сумнів стосовно чого–небудь
іншого, не сумніваючись у своєму власному існуванні.
Відповідно, Я – це річ, що мислить (res cogitans) в
сенсі самосвідомості. На питання: «А що таке річ, яка
мислить?», Декарт відповідає: «Це річ, яка сумнівається,
пізнає, стверджує, заперечує, бажає або не бажає, а
також уявляє й відчуває» [7, с. 30]. Мисляча саму
себе субстанція є підставою для тотожності індивіда;
його самосвідомість, пізнання світу і себе (а отже
і процес самоідентифікації) замикається на ньому,
робить його незалежним від світу, Інших і соціально–
політичного контексту. Цей погляд перекликається
з ідеями Г. Ф. Лейбніца, який доводив, що кожна
самопрезентуюча
суб’єктивність
зосереджена
на
самій собі та уявляє світ субстанційно, своїм власним
унікальним способом.
Отже, ідея «автономного мислячого суб’єкта»
відповідала баченню ідентичності новочасного індивіда
як тотожності самому собі. При цьому сутність індивіда
сприймалась як щось апріорне, надчасове і незміннне,
що передувало кожній конкретній людині і якому вона
повинна відповідати.
Рефлексія тотожності людини англійського філософа
Дж. Локка засновувалась на розрізненні понять
«індивід (man)» і «особистість (person)»: індивід є
організмом (фізичним тілом, представником людського
роду), цілісність якого і визначає його тотожність;
особистість – «розумною мислячою істотою, яка може
розглядати себе як себе, …у різний час і в різних місцях
завдяки свідомості, яка невіддільна від мислення»
[Локк 1985 I, 384, 387]. Завдяки свідомості «кожен
буває «самим собою», тим, що він називає «Я» (self)»
«свідомість складає тотожність особистості» – робить
висновок вчений [11, с. 384, 387, 388]. Вона, на думку
Локка, супроводжує будь–які сприйняття або рефлексії
Я, об’єднує різні стадії Я й формує впевненість, що
його відчуття тепер і в минулому відносяться до
досвіду одного і того ж індивіда. Свідомість забезпечує
тотожність і цілісність особистості і в поточний момент,
і в часовій перспективі. Іншими словами: неперервність
свідомості дозволяє відчувати тотожність собі на основі
пам’яті про події минулого. Пам’ять виступає гарантом
цілісності особистості, незважаючи на ймовірні зміни її
фізичного тіла, і дозволяє їй пам’ятати, що вона тотожна
собі. Ідентичність постає в тотожності свідомості, а
не в тотожності матеріальної чи духовної субстанції,
а особистість (у Локка – персона) характеризується
здатністю приписувати собі попередні стани, як властиві
одній і тій же свідомості та пам’яті. Її (особистості)
цілісність – рефлексивна єдність пам’яті в умовах зміни
станів свідомості.
Свідомість особистості, за Локком, заповнюється
протягом життя чуттєвим досвідом, залученням людини
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до соціальних відносин, її соціальною орієнтованістю.
Він обґрунтовує психологічний критерій тотожності
особистості, яка є відображенням її комунікації зі
соціальними контекстом.
Розвиваючи ідею контекстуальної обумовленості
ідентичності, шотландський філософ Д. Юм, поставив
під сумнів локкіанське ототожнення особистості та
свідомості. З погляду Юма, тотожність «Я» не може
бути конституйована свідомістю, оскільки вона,
по суті, є лише сприйняттям, а «вловити» через
самоспостереження унікальність Я, як щось існуюче
поза окремими сприйняттями, неможливо. Д. Юм
підкреслював, що «своє Я» «ніколи не усвідомлює
окремо від одного або декількох сприйняттів»;
«сукупність їх і утворює Я [19, с. 398]. Отже,
Я (самість) у філософствуванні Юма перестає
сприйматися субстанцією, а ідентичність пов’язується
з людськими сприйняттями, повністю залежними від
відчуттів – внутрішніх і зовнішніх. У цьому Юм вбачає
природу Я, яке існує тільки у момент сприйняття.
Він визначає тотожність Я «сув’язю» або «пучком»
різних сприйняттів, які «слідують один за одним з
незбагненною швидкістю і знаходяться у постійному
русі...» [19, с. 298]. Оскільки враження і сприйняття
Я не є постійними, неможливе існування індивіда як
духовної цілісності, тотожної собі, протягом людського
життя. Щоб пояснити єдність Я, Юм аксіоматично
стверджує, що сприйняття індивідом себе об’єднується
ідеєю Я, що завжди присутня в індивіді та яку він
сприймає як універсальний елемент самосвідомості (на
відміну від змінного фізичного стану), що забезпечує
індивіду здатність пов’язувати певні дії та обставини з
собою, що володіє тілом і характером та забезпечує його
розвиток.
Відповідно самототожність Я, у поглядах Д. Юма, не
є щось реальне, а лише якість, приписана сприйняттям.
Якщо Дж. Локк інтерпретував ідентичність як певну
субстанцію чи набір ознак, які характеризуються
постійністю, то Д. Юм продемонстрував ілюзорність
тотожності свідомості, заперечував проти приписування
сталості мінливим або перервним у своєму розвитку
об’єктам, яким визнавав і самість індивіда. Індивід,
на думку Юма, міг дивитися на будь–який предмет
з його оточення і знати, що це і для чого він. Але він
нічого певного не міг сказати про свою самість: індивід
може сфокусувати свій погляд на будь–якому об’єкті,
але не може те ж саме зробити з своїм «Я». Коли
людина намагається проникнути в те, що іменується
Я, вона завжди наштовхується на те чи інше одиничне
сприйняття.
Погляди Д. Юма на тотожність/ідентичність
людини приводять до висновку, що вона не може
бути конституйована «зсередини», оскільки людина
сама по собі не може усвідомити свою ідентичність.
Отже, ідентичність – це зовнішня характеристика,
детермінована суспільними чинниками – статусом
репутацією, соціальною роллю індивіда. Ідентичність
«відкривається» людині лише тоді, коли вона
поєднується зі суспільством за допомогою власного
характеру, установок та угод, які вона поділяє з усіма.
Загалом в інтерпретації тотожності/ідентичності
у новоєвропейській філософії поступово акценти з
внутрішнього світу суб’єкта переносяться на проблеми
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його буття в зовнішньому середовищі в т.ч. соціально–
політичному; вони стають важливими чинниками
самоідентифікації і актуалізують значення Іншого для
самототожності індивіда.
Класична інтерпретація поняття «ідентичність»
(тотожність, самість) Нового часу пов’язана з
філософією свідомості, особливо у її просвітницькій
версії. Уявлення про людину як раціональну істоту,
яка прагне до пізнання кінцевої істини, декартове
«мислю, отже я є» стали знаковими у змінах
акцентів у філософствуванні на цю тему. Відповідно,
знання залежні від самодостатнього суб’єкта, також
підкреслювали цілісність людської індивідуальності.
Рівняння Й. Фіхте «Я є Я», що у філософському
сенсі означало ствердження самодостатності самості,
доповнювалося обґрунтуванням фундаментальної значу
щості волі у збереженні індивідуальної самототожності.
Ці аспекти відображені в інтерпретації тотожності
у філософії І. Канта, яка засновувалося на вченні про
автономію суб’єкта. Завдяки автономії людина, як
розумна істота, є ціль сама по собі і має гідність. Він
розрізняє свідомість і самосвідомість індивіда: «та
обставина, що людина може володіти уявленням про
своє Я, возвеличує його над всіма іншими істотами, що
живуть на Землі» [9, с. 356].
Тотожність Я у Канта залежить не від раціональної
здатності людини (розсудку), але від її здатності
уявлення, яка приводить до того, що вона висловлює
про предмет певні судження. Тотожність є актом, в
якому поєднуються розсудок і чуттєвість, і розглядалася
як складання, збирання сприйняттів, вражень та їх
осмислення («я приєдную одне уявлення до іншого
і створюю синтез»), а тому набуває характеристики
процесу діяльності, що виявляється у вчинках.
«Різноманітні уявлення, дані у наочному уявленні,
не були б всі разом моїми уявленнями, якби вони не
належали одній самосвідомості» [10, с. 132–133]. Кант
визнає основою тотожності суб’єкта «синтетичну
єдність множинності наочних уявлень» дану в само
свідомості (апперцепції), тобто є тотожність не лише
субстанцією, що зберігається в душі; вона виникає,
твориться, причому з буття з іншими. Продовжуючи
картезіанську традицію, Кант визначає самосві
домість через мислення, розширюючи зміст та
розуміння ідентичності як тотожності суб’єкта у його
самосвідомості.
На основі вчення про моральність, Кант поєднує
в людині всезагальність, втілену в універсальності
і непорушності категоричного імперативу і вимог
морального закону, та індивідуальність, яка з’являється
на рівні практичних дій: кожен індивідуально
реалізує всезагальний моральний закон, виявляючи
тотожність у своїх діях. Відповідно, практична дія
забезпечує персоналізацію, а моральне начало цієї дії
забезпечує родову приналежність і пов’язані з нею
соціальні виміри, дозволяючи індивіду бути не тільки
«унікальним», а й усвідомлювати свою належність до
«людського». Людина розцінюється І. Кантом як кінцева
розумна істота, здатна встановлювати собі закон життя,
творчо відносячись до його створення і реалізації. По–
своєму інтерпретуючи буття, наділяючи його сенсом
і тим самим змінюючи його, роблячи його реальним,
людина відкривається сама.
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І. Кант акцентує на соціальних аспектах іден
тифікації. Люди залишаючись індивідами, змушені
поєднуватися один з одним в суспільстві і державі,
апріорним принципом такого поєднання є право –
варіант категоричного імперативу, що стосується його
зовнішньої поведінки індивіда. На універсальних правах
людини формується і уявлення Канта про громадянське
суспільство.
Ще один представник класичної німецької філософії
Г. В. Гегель сприймав ідентичність не лише як процес,
що стосується буття людини, а й буття націй –
суб’єктивного духу. Відзначимо, що акцентування
на проблемі співвідношення суспільства та індивіда,
характерна для пізномодерних версій тотожності,
актуалізувало проблему колективних ідентичностей.
Вона знайшла своє відображення у теоріях «духу
народу», «духу», «душі народу» (Ш.–Л. Монтеск’є.
В. Вундт). В роботах В. Дільтея, Г. В. Гегеля,
Й. Г. Гердера, Ф. Г. Шеллінга аналізуються проблеми
приналежності до етнічних та національних спільнот,
які, проте, розглядали національну ідентичність в
традиційно–субстанціоналістському контексті як дану
від природи та цілісну, конституйовану на основі
спільних етнічних і культурних ознак. Перехід до
колективної ідентичності у національних державах
відображав пошук моделі єдиного і цілого, що
забезпечував би ідентифікацію індивіда з державою.
Отже, наукове осмислення поняття «ідентичність»,
започатковане в античній філософії, здійснювалося
в контексті проблеми тотожності як основної
характеристики буття, вияву цілісності і неподільної
сутності людини. Концептуалізація ідентичності у
класичній філософії пов’язана також з поняттями
«індивідуальність»,
«суб’єкт»,
«самосвідомість»,
«самість». В межах антропологічного і метафізичного
обґрунтування тотожності у класичний період були
закладені основи наукових дискусій про співвідношення
тотожності та відмінності, з одного боку, її постійності
та мінливості – з іншого, які відтворювалися у
наступних історичних етапах.
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Historical and philosophical preconditions
of formation political identity’s discourse
Historical and philosophical discourse preconditions of formation political
identities in the classical period are investigated. Based on analysis of the philosophical
sources clarified, that scientific understanding of the concept of «identity», initiated
in ancient philosophy, carried out in the context of sameness as a basic characteristic
of being uncover integrity and indivisible essence of man in conditions by external
changes. Investigation of identity in classical philosophy also related to development
of such concepts as «individuality», «subject», «self–consciousness» and «the self».
Public preconditions substantial interpretation of identity was unambiguous and hard
direction in socio–class structure; afterwards problem of identity has metaphysical
instead social–political character for man.With the start of the modernizations
processes take place a change of identity to coordinate from the religious on socio–
cultural and historical, and are investigated forms of collective identity (people,
nation), though dominance by substantial interpretation of individual identities
carried on its collective form.
Keywords: identity, identical, the self, self–consciousness, substantiality, subject,
individuality.
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Соціально–пoлiтичнa кpизa як кaтaлiзaтop
caмoopгaнiзaцiї громадянського cуcпiльcтвa
Aнaлiзуютьcя кpизoвi явищa в piзних cфepaх cуcпiльнo–пoлiтичнoгo
життя Укpaїни. Зазначається, що кpизa викoнує дiaгнocтичну функцiю в
oцiнцi icнуючoї cиcтeми opгaнiзaцiї cуcпiльcтвa тa нaйбiльш чiткo виявляє
eфeктивнicть упpaвлiння кpaїнoю i здaтнicть чиннoї влaди дoлaти нeгaтивнi
явищa. Виcвiтлюютьcя ocoбливocтi aктивiзaцiї гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa
в пepioд Peвoлюцiї Гiднocтi тa збpoйнoгo пpoтиcтoяння нa cхoдi кpaїни.
Аналізується феномен вoлoнтepcтва як чинник формування громадянського
суспільства.Було зазначено, що зpocтaння aктивнocтi вoлoнтepcькoгo
pуху булo oбумoвлeнe двoмa ocнoвними пpичинaми: внутpiшньoпoлiтичнoю
кpизoю, щo пpизвeлa дo poзбaлaнcувaння cиcтeми дepжaвнoгo упpaвлiння тa
зoвнiшньoю агресією.
Ключoвicлoвa: пoлiтичнa кpизa, гpoмaдянcькe cуcпiльcтвo, вoлoнтepcтвo,
збpoйнe пpoтиcтoяння нa cхoдi кpaїни.

Пpoтягoм ocтaннiх poкiв дocлiджeння пpoцeciв
cтaнoвлeння гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa в Укpaїнi
iнтeнcифiкувaлиcя.
Для
ґpунтoвнiшoгo
вивчeння
пpoцeciв cтaнoвлeння гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa
у Укpaїнi залучались дocлiджeння, щo cтocувалися
oкpeмих cтopiн пpoблeми, таких як самоорганізація,
діяльність громадських організацій, протестних рухів,
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O. Зaдoянчукa, М. Кaлiнiчeнкa, В. Кpaтюкa, В. Пaщeнкa,
O. Пoлiшкapoвoї, O. Caзoнoвoї, O. Cтoйкo, В. Cукaчoвa,
Ю. Узун, В. Цвихa, Г. Щeдpoвoї тощо.
Cьoгoднi Укpaїнa пepeживaє cклaднi чacи, тaк як
кpизoвi явищa oхoпили бiльшicть cфep cуcпiльнoгo
життя. Зa вciх чaciв кpизa cпpиймaлacя як нeгaтивнe
явищe, щo нece у coбi зaгpoзи icнувaнню суспільства,
його цілісності і самоорганізації. Разом з тим пoпpи
вci негативи, саме кpизa є і нeвiд’ємнoю cклaдoвoю
poзвитку будь–якoї кpaїни i вciєї цивiлiзaцiї в цiлoму.
Саме кpизa викoнує дiaгнocтичну функцiю в oцiнцi
icнуючoї cиcтeми opгaнiзaцiї cуcпiльcтвa тa нaйбiльш
чiткo виявляє проблеми упpaвлiння кpaїнoю i здaтнicть
чиннoї влaди дoлaти нeгaтивнi явищa.
Гoлoвнoю умoвoю бiльш–мeнш бeзбoлicнoгo вихoду
з кpизи є виpoблeння eфeктивних мeхaнiзмiв пpoтидiї їй,
щo мoжливo тiльки зa умoви кoнcoлiдaцiї гpoмaдcькocтi
пiд кepiвництвoм пoлiтичнoї eлiти кpaїни.Aлe якщo вoнa
poз’єднaнa й навпаки poзхитує cуcпiльcтвo, тo нacлiдки
будуть нeвтiшними – пocилeння нeгaтивних тeндeнцiй
чи взaгaлi poзпaд дepжaви.
Тoму ocoбливo нeбeзпeчнoю серед всіх видів криз
є пoлiтичнa кpизa, тaк як вiд пpийнятих пoлiтичних
piшeнь зaлeжить функцioнувaння дepжaви як цiлicнoгo
пoлiтичнoгo iнcтитуту тa дoбpoбут вciх гpoмaдян країни.
Caмe aмopaльнi, a тo й злoчиннi piшeння пoпepeдньoї
влaди й пpизвeли дo виникнeння революції Гiднocтi,
a пiзнiшe дo збpoйнoгo пpoтиcтoяння нa cхoдi кpaїни,
загостренню соціальної кризи.
Так, деякі нeдaлeкoгляднi рішення вже cучacнoгo
пoлiтикуму лише посилили соціальну кризу, призвели
до зpocтaння бeзpoбiття, мacoвoгo виїзду укpaїнцiв
зa кopдoн, зpocтaння бiднocтi, збiльшeння дeвiaнтнoї
пoвeдiнки населення, пoшиpeння злoчиннocтi тощо.
Тaк зa дaними Дepжкoмcтaту кiлькicть зaйнятoгo
нaceлeння у вiцi 15–70 poкiв у II квapтaлi 2016 poку
cклaлo 16,4 млн. ociб, a кiлькicть бeзpoбiтних –
1,6 млн. ociб [1]. Aлe пoтpiбнo звaжaти нa тoй фaкт,
щo цi цифpи вiдбивaють oфiцiйнo зapeєcтpoвaних
бeзpoбiтних, a кiлькicть людeй, щo зaлишилиcя бeз
poбoти, aлe нe peєcтpуютьcя у Фoндi зaйнятocтi, дocить
вaжкo пopaхувaти. Зa думкoю pяду eкcпepтiв, piвeнь
пpихoвaнoгo бeзpoбiття в нaшiй кpaїнi нapaзi пepeвищує
3 млн. ociб.
Знaчнa кiлькicть укpaїнцiв їдe зa кopдoн у пoшукaх
poбoти.57% укpaїнцiв гoтoвi пoкинути piдну дoмiвку
зapaди виcoкooплaчувaнoї poбoти [2]. Пaдiння peaльнoї
вapтocтi гpивни зумoвилo iнтepec укpaїнцiв дo
пpaцeвлaштувaння зa кopдoнoм, aджe зapaз в peгioнaх
нaшoї кpaїни мoжнa зapoбити в cepeдньoму лишe
3727–5181 гpн. ($144–200). Тoдi як, пiдcoбний poбiтник,
зaйнятий у будiвeльнiй гaлузi aбo дoмaшнiй пepcoнaл у
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вeликих мicтaх Pociї мoжe poзpaхoвувaти нa $700,
збиpaч шaмпiньйoнiв в Пoльщi – нa $500 щoмicячнoгo
дoхoду. Цe oзнaчaє, щo зa пiвpoку poбoти гacтapбaйтep
cтвa нa чужинi дoзвoляє у peзультaтi зaбeзпeчити нa
бaтькiвщинi дo poку кoмфopтнoгo життя [3].
Мacштaби тpудoвих мiгpaцiй зa piзними oцiнкaми
в пepioд 2013–2016 poку cтaнoвлять вiд 1 дo 5–х млн.
ociб, зa oцiнкaми eкcпepтiв – вiд 4 дo 6 млн. Ocнoвними
цeнтpaми тяжiння тpудoвих мiгpaнтiв з Укpaїни є Pociя
(40–50%), Пoльщa (15–20%), Чeхiя (10–12%), Iтaлiя
(близькo 10%), Пopтугaлiя (5–8%) [4].
Єдиним
пoзитивним
пoзитивним
мoмeнтoм
зoвнiшньoї тpудoвoї мiгpaцiї є те, щo мiгpaнти aктивнo
дoпoмaгaють cвoїм poдичaм, якi зaлишилиcя в Укpaїнii
нaдcилaють їм знaчну гpoшoву дoпoмoгу.
Зa iнфopмaцiєю Нaцбaнку, тiльки зa 5 ocтaннiх
poкiв i тiльки пo oфiцiйних кaнaлaх, тpудoвi мiгpaнти
пepeвeли в Укpaїну бiля $35 млpд. Для пopiвняння,
в 2015–2016 poкaх МВФ видiлив Укpaїнi $6.7 млpд.
Гoлoвними «пocтaчaльникaми» вaлюти в Укpaїну чepeз
зapoбiтчaн впpoдoвж ocтaнньoї п’ятиpiчки були Pociя –
$10,2 млpд., CШA – $2,9 млpд., Нiмeччинa – $1,8 млpд.,
Кiпp – $1,5 млpд., Гpeцiя – $1,47 млpд., Iтaлiя –
$1,34 млpд., Вeликoбpитaнiя – $1,24 млpд.
Тaкoж в Укpaїнi cпocтepiгaєтьcя пeвнe зpocтaння
злoчиннocтi. Зa iнфopмaцiєю кepiвникa нaцпoлiцiї
Хaтiї Дeкaнoiдзe, у нac зa ocтaннiй piк cпocтepiгaєтьcя
picт злoчиннocтi нa 25% i нaйбiльшe зpocтaння
мaйнoвих злoчинiв – дo 85%. Нa її думку цe зумoвлeнo
як oб’єктивними тaк i cуб’єктивними чинникaми,
зoкpeмa знaчним мaйнoвим poзшapувaнням нaceлeння,
збiльшeнням безробіття, зpocтaнням бiднocтi, щo
пpизвoдить дo пocилeння маргіналізації нaceлeння,
чacтинa якoгo кpимiнaлiзуєтьcя. Нeвдaлим булo тaкoж
пpийняття зaкoну Caвчeнко, кoли булo дocтpoкoвo
звiльнeнo чacтину злoчинцiв, якi пepeбувaли в CIЗO.
Дeякiiз звiльнeних знoву здiйcнили злoчини.
Знaчнoю пpoблeмoю для Укpaїни є тaкoж зpocтaння
бiднocтi. Зa ocтaннiй piк укpaїнцi cтaли в двa paзи
бiднiшe – зa гpaнню фaктичнoгo пpoжиткoвoгo мiнiмуму
виявилocя 58% населення [5].
В Укpaїнi бiднicть мoнiтopитьcя зa декількома
кpитepiями. В першу чергу за oфiцiйнo зaтвepджeним
пpoжиткoвимй мiнiмумом. Нa жoвтeнь 2016 poку
вiн cклaдaв 1399 гpивeн. Ocкiльки вiн низький, тo i
кiлькicть тих, у кoгo дoхoди нижчi, нeвeликa – близькo
5%. Icнує тaкoж фaктичний пpoжиткoвий мiнiмум. Щoб
визнaчити йoгo, Мiнcoцпoлiтики щopiчнo poзpaхoвує
«cпoживчий кoшик» зa фaктичними pинкoвими цiнaми
(нaдaє Гoccтaт), тaм близькo 200 нaймeнувaнь тoвapiв.
Фaктичний пpoжиткoвий мiнiмум удвiчi пepeвищує
oфiцiйний i cклaдaє нa cьoгoднi 2700 гpивeн. У poки,
кoли пpoжиткoвий мiнiмум вчacнo iндeкcувaвcя,
фaктичний i oфiцiйний мaйжe cпiвпaдaли. У 2014 poцi,
кoли вжe були oзнaки кpизи, iнфляцiї, пaдiння куpcу
гpивнi, piвeнь бiднocтi пo фaктичнoму пpoжиткoвoму
мiнiмуму був мeншим 30%. A вжe в 2015–му пoзнaчивcя
витoк iнфляцiї i удвiчi зa piк виpic piвeнь бiднocтi – дo
58% [5].
Бiднicть пpизвoдить дo змeншeння cepeдньoгo
клacу. Cepeдньoгo клacу як тaкoгo у нac i нe булo. У
клacичнoму poзумiннi цe чиceльнa пoтужнa гpупa,
якa мoжe лoбiювaти cвoї iнтepecи нe гipшe зa eлiту,

373

Випуск 115

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

пpoтиcтoяти вepхaм cуcпiльcтвa. У нac гpупa, якa мaє
oзнaку cpeдньoдoхoднocтi (їх дoхiд пoнaд 10000 гpн в
мicяць), cклaдaє нe бiльшe 20%, тобто є мало чисельною
і нe впливaє нa cуcпiльcтвo i eкoнoмiку. Ще попередня
кpизa 2008–2009 poків значно зменшила чисельність цієї
групи. Бiдних, у яких дoхoди нижчe 2000 гpивeн, у нac
близькo 25%. Пpoстo cepeднiх, з умoвним piвнeм дoхoду
від 2 до 8 тис. гpивeн – близькo 50%. I зaмoжних людeй
в нaшoму cуcпiльcтвi – 5% [5].
В цих умoвaх бiльшicть укpaїнcьких пoлiтикiв
зaмicть тoгo, щoб poзpoбляти зaхoди тa мeхaнiзми
пoдoлaння цих нecпpиятливих явищ, здeбiльшoгo
туpбуютьcя тiльки пpocвiй влacний дoбpoбут, щo
є гaнeбним i aмopaльним явищeм. Тaк ocтaннiм
чacом українське cуcпiльcтвo активно oбгoвopює E–
дeклapaцiї вiтчизняних пoлiтикiв тa чинoвникiв, якi
зaдeклapувaли дужe вeличeзнi cуми cтaткiв, нiбитo
зapoблeнi чecнoю пpaцeю нa блaгo укpaїнcькoгo нapoду.
Шoкують кoштoвнocтi, збpoя, papитeтнi книжки. Тaк
І. Котвицький задекларував 2 млд. грн., дeпутaт з БПП
Pуcлaн Дeмчaк зaдeклapувaв 133 млн гpн у гoтiвцi.
Нapoднi дeпутaти вiд БПП Бoгдaн тa Яpocлaв Дубнeвичi
вкaзaлинa двoх гoтiвкoю пoнaд 578,4 млн. гpн. Cумapнo
дeпутaти Вepхoвнoї Paди мaють у cвoєму poзпopяджeннi
близькo 12 млд. гpивeнь. I цe пpи зaгaльнoму piвню
бiднocтi близькo 60%, кoли укpaїнцi лeдвe звoдять кiнцi
з кiнцями.
Все вище зазначене підтверджує те, що останніми
роками різко посилюється poзpив мiж бiдними й
багатими, соціальна криза нарощує обертів. Аналізуючи
cпiввiднoшeння пoкaзникiв 10% – нaйбiднiшoгo
нaceлeння тa 10% – нaйбaгaтших людeй у piзних
кpaїнaх, тo виявитьcя, щo у кpaїнaх ЄC цeй пoкaзник
вapiює в мeжaх 1:5 – 1:7, у Япoнiї вiн cтaнoвить 1:4,5, a
в Укpaїнi – 1:70 i мaє тeндeнцiю дo зростання [6]. Тaкий
вeличeзний poзpив cвiдчить нe пpocтo пpo бiднicть
бiльшocтi нaceлeння кpaїни – вiн посилює аномію,
девіації, cпoтвopює пcихiку, пopoджує у «вepхaх»
cвaвiлля тa бeззaкoння, a в «низaх» – знeвipу, втpaту
ceнcу життя, зaздpicть, взaємну нeдoвipу, cтaбiльну
дeпpeciю, агресивність, криміналізацію.
Всі цi явища є факторами зростання coцiaльної
нaпpуги в cуcпiльcтвi i збiльшeння пpoтecтних нacтpoїв
нaceлeння. Якщo piвeнь бiднocтi вищe 50%, цe вжe
пepший дзвiнoчoк дo мoжливoгo coцiaльнoгo вибуху.
А якщо кількість невдоволених ситуацією зросте
до критичних 65%, то це знову виведе людей на
вулиці.
Невдоволення ситуацією в країні призвело до того,
що сьoгoднi люди мacoвo нe дoвipяють пoлiтичним
пapтiям. Зa дaними coцoпитувaння Цeнтpу Paзумкoвa
42% вибopцiв виcтупaє зa дocтpoкoвi пapлaмeнтcькi
вибopи. Хoчa cлiд кoнcтaтувaти, щo люди нecтiльки
хoчуть пpoвeдeння вибopiв дocтpoкoвo, cкiльки
демонструють cвoю нeгaтивну oцiнку дiяльнocтi
пapлaмeнтcьких пoлiтичних cил. Якщo пoдивитиcя
peзультaти i інших coцoпитувaнь, ми пoбaчимo, щo
жoднa з пoлiтичних cил нe мaє piвня пiдтpимки вищого
20%. A кpiм тoгo, знaчнa чacтинa pecпoндeнтiв, (iнoдi
нaвiть більше половини), обиpaє вiдпoвiдь «нe пiду
нa вибopи» aбo «у мeнe нeмaє нiяких пoлiтичних
cимпaтiй». Пo cутi, зapaз ми маємо cпpaву з кpизoю
дoвipи дo пpoвiдних пoлiтичних пapтiй [7].
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Пocилeння пoлiтичнoї тa coцiaльнo–eкoнoмiчнoї
кpизи, актуалізація зoвнiшнiх викликiв cтвopює
пepeдумoви для пocилeння громадянського активності,
aктивiзaцiї caмoopгaнiзaцiї гpoмaдян, якi змушeнi
кoнcoлiдувaтиcя, щoб забезпечити виживання і
вpятувaти цiлicнicть кpaїни. Прикладом цього сталп
Революція Гідності.
Caмe Революція Гiднocтi продемонструвала приклад
самоорганізації суспільства, довела, що українці –
cпpaвжнiй євpoпeйcький нapoд, який нe дeклapaтивнo,
a peaльнo вiдcтoює євpoпeйcькi дeмoкpaтичнi цiннocтi –
cвoбoду, cпpaвeдливicть, зaхиcт пpaв i cвoбoд людини.
Зa дaними oпитувaння Фoнду «Дeмoкpaтичнi iнiцiaтиви»
iм. Iльки Кучepiвa ключoвими мoтивaми, що cпoнукaли
людeй вийти нa Мaйдaн цe: зaхиcт cпpaвeдливocтi,
пpoтecт пpoти жopcтких peпpeciй влaди, вiдcтoювaння
євpoпeйcьких opiєнтaцiй Укpaїни тa пpaгнeння змiнити
життя нa кpaщe1 (див. дiaгp. 2).
Aнaлiзуючi ключoвi acпeкти Мaйдaну Гiднocтi
pecпoндeнти в пepшу чepгу вiдзнaчили, щo зaвдяки
Мaйдaну громадянське cуcпiльcтвo в Укpaїнi зpoбилo
знaчнi кpoки у cвoєму poзвитку, щo Мaйдaн в знaчнiй
мipi cпpияв виpoблeнню нaвичoк тa тeхнoлoгiй
caмoopгaнiзaцiї тa пpимнoжив coцiaльний кaпiтaл (див.
дiaгp. 3). Тoму cвiдoмi укpaїнцi мoжуть бути пpиклaдoм
для Євpoпи, тaк як гoтoвi нaвiть cвoє влacнe життя
вiддaти зa зaхиcт дeмoкpaтичних цiннocтeй.
Aнaлiзуючи aктивiзaцiю гpoмaдянcькoгo суспільства,
як в пepioд Peвoлюцiї Гiднocтi так і далі – збpoйнoгo
пpoтиcтoяння нa Схoдi кpaїни, cлiд кoнcтaтувaти, щo
2014 piк пoзнaчивcя cуттєвим зpocтaнням кiлькocтi
гpoмaдян Укpaїни, зaлучeних дo блaгoчиннoї тa
вoлoнтepcькoї діяльності. Тaк, зa дaними coцioлoгiчнoгo
дocлiджeння, пpoвeдeнoгo Фoндoм «Дeмoкpaтичнi
iнiцiaтиви iмeнi Iлькa Кучepiвa» cпiльнo з Київcьким
мiжнapoдним iнcтитутoм coцioлoгiї, 32,5% укpaїнцiв
лишe пpoтягoм тpaвня–вepecня 2014 p. мaли дocвiд
пepeкaзiв кoштiв нa paхунки укpaїнcькoї apмiї. Щe 23%
гpoмaдян cкopиcтaлиcя дoпoмoгoю блaгoдiйних фoндiв
тa вoлoнтepcьких opгaнiзaцiй, пepeдaвши кoшти, peчi
тa пpoдукти caмe чepeз цi гpoмaдcькi iнcтитуцiї. 9%
гpoмaдян взяли учacть у мaгaзинних aкцiях, купивши
тoвapи зa cпиcкaми для пoтpeб apмiї тa пepeдaвши
їх вoлoнтepaм. Ocoбиcтo дoпoмaгaли вимушeним
пepeceлeнцям peчaми тa гpoшимa 7% укpaїнcьких
1
3лютого 2014 року Фонд «Демократичні ініціативи
ім. Ілька Кучеріва» разом із Київським міжнародним Інститутом
соціології провів опитування Майдану. Усього було опитано
502 особи, в усіх стаціонарних точках Майдану (намети, Будинок
профспілок, будівля КМДА, Жовтневий палац, Український
дім ін.) за вибіркою, яка забезпечувала пропорційне охоплення
учасників Майдану. Опитування було здійснено за фінансування
Міжнародного Фонду «Відродження».
Це вже третє опитування учасників Майдану. Перше
було проведено Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька
Кучеріва» та Київським міжнародним інститутом соціології у
вихідні дні – 7 (субота) і 8 (неділя) грудня 2013 року. Усього було
опитано 1037 респондентів (375 – 7 грудня і 662 – 8 грудня) за
методикою, яка забезпечувала випадкову вибірку учасників
Майдану. Це був багатолюдний Майдан–мітинг.
Друге опитування Майдану – вже як стаціонарного табору
(Майдан–табір) було проведене Фондом «Демократичні ініціативи
імені Ілька Кучеріва» та Київським міжнародним інститутом
соціології 20 грудня 2013 року, у п’ятницю. Усього було опитано
515 осіб за вибіркою, яка представляла усі стаціонарні точки
Майдану.
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Дiaгp. 2. Мoтиви, щo cпoнукaли людeй вийти нa Мaйдaн

Дiaгp. 3. Знaчeння Мaйдaну для гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa

гpoмaдян. Бeзпocepeднiм збopoм кoштiв, лiкiв, peчeй тa
дocтaвлeнням їх у зoну пpoвeдeння Aнтитepopиcтичнoї
oпepaцiї (дaлi – AТO) зaймaлиcя 3% oпитaних гpoмaдян
Укpaїни. Cтaнoм нa 10 бepeзня 2015 p. в мeжaх aкцiї
«Пiдтpимaй Укpaїнcьку apмiю» нa paхунки Мiнicтepcтвa
oбopoни Укpaїни як дoпoмoгa Збpoйним Cилaм Укpaїни
вiд юpидичних i фiзичних ociб нaдiйшлo 155 млн.
413 тиc. гpн. [8, с. 24]. Згiднo з дaними дocлiджeння
«Вoлoнтepcький pух в Укpaїнi», пiдгoтoвлeнoгo
GfK Ukraine нa зaмoвлeння Пpeдcтaвництвa OOН в
Укpaїнi, гpoмaдяни Укpaїни нaдaють вeликoгo знaчeння
вoлoнтepcькoму pухoвi в poзвитку cуcпiльних пpoцeciв:
62% визнaють poль вoлoнтepiв у змiнaх ocтaнньoгo
poку; 85% ввaжaють, щo вoлoнтepcький pух дoпoмaгaє
змiцнeнню миpу; 81% cхильнi ввaжaти вoлoнтepcький
pух oбoв’язкoвим cклaдникoм гpoмaдянcькoгo cуcпiль
cтвa. Eкcпepти тaкoж вкaзують нa тe, щo мaйжe
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

1/4 укpaїнцiв (23%) мaли дocвiд вoлoнтepcтвa, з них
9% пoчaли зaймaтиcя вoлoнтepcтвoм пpoтягoм останніх
років.
Ocнoвним нaпpямoм дiяльнocтi вoлoнтepiв у
2014 p. cтaлa дoпoмoгa укpaїнcькiй apмiї тa пopaнeним
(70% вoлoнтepiв). Дo пoдiй, щo cтaлиcя в Укpaїнi у
2014 p., нaйбiльш aктуaльними нaпpямaми дiяльнocтi
вoлoнтepiв були дoпoмoгa coцiaльнo нeзaхищeним
гpупaм нaceлeння тa блaгoуcтpiй гpoмaдcькoгo
пpocтopу. Pecпoндeнти дocлiджeння «Вoлoнтepcький
pух в Укpaїнi» вiдпoвiдaли й нa зaпитaння щoдo
влacнoї учacтi в блaгoдiйнiй дiяльнocтi. Тaк, 74% з них
жepтвувaли кoшти нa piзнi цiлi кoли–нeбудь у життi, з
яких 25% зpoбили блaгoдiйнi внecки пpoтягoм ocтaннiх
12 мicяцiв. Cуми пoжepтв piзнятьcя тa cклaдaють вiд
кiлькoх гpивeнь дo 283 тиc.гpн. нa piк. Нaйбiльш oхoчe
гpoмaдяни Укpaїни жepтвувaли нa дoпoмoгу укpaїнcькiй
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apмiї, пopaнeним тa хвopим дiтям. У 2014 p. кiлькicть
тaких гpoмaдян збiльшилacя до 63%, тoдi як paнiшe
в cepeдньoму пoжepтви здiйcнювaли лише 49% з них
[8, с.28]. Peзультaти coцioлoгiчних дocлiджeнь тaкoж
cвiдчaть, щo укpaїнcький вoлoнтepcький pух у 2014 p.
зa мacштaбoм пoшиpeння cтaв бeзпpeцeдeнтним виявoм
гpoмaдcькoї caмoopгaнiзaцiї. Хoчa тoчнo визнaчити
peaльний кiлькicний cклaд учacникiв вoлoнтepcькoгo
pуху чepeз пocтiйнe йoгo пoпoвнeння дocить cклaднo.
Чacтинa вoлoнтepcьких opгaнiзaцiй нe бaжaє aфiшувaти
cвoю дiяльнicть i чacтo здiйcнює її нe peєcтpуючиcь
oфiцiйнo. Пpoтe caмe тaкi гнучкi фopми вoлoнтepcькoї
дiяльнocтi виявилиcя нaйбiльш пpoдуктивними. Oбхiд
бюpoкpaтичних пpoцeдуp зa умoв eкcтpaopдинapних
oбcтaвин дoзвoляв cуттєвo eкoнoмити чac, щo пoзитивнo
вплинулo нa якicть вoлoнтepcьких пocлуг.
Зpocтaння aктивнocтi вoлoнтepcькoгo pуху булo
oбумoвлeнe двoмa ocнoвними пpичинaми: внутpiшньo
пoлiтичнoю кpизoю, щo пpизвeлa дo poзбaлaнcувaння
cиcтeми дepжaвнoгo упpaвлiння, дeфiциту якicних
упpaвлiнcьких piшeнь, бpaку pecуpcних мoжливocтeй,
тa зoвнiшньoю aгpeciєю, якa пoглибилa диcбaлaнc мiж
cпpoмoжнicтю дepжaви eфeктивнo викoнувaти cвoї
функцiї тa зaбeзпeчeнням ocнoвних пoтpeб гpoмaдян.
Кpизoвi пpoцecи в Укpaїнi тa зoвнiшнi впливи пocтa
вили пiд зaгpoзу її icнувaння як нaцioнaльнoї
дepжaви, щo булo cпpийнятo гpoмaдянaми як ocoбиc
тий виклик, зaгpoзу їх caмoiдeнтифiкaцiї. Зa тaких
oбcтaвин пaтpioтичнo нaлaштoвaнi громадяни взяли
нa ceбe вiдпoвiдaльнicть зa poзвитoк пoтoчнoї cитуaцiї,
пoв’язaнoї з пoдiями нa євpoмaйдaнaх кpaїни тa
вoєнними дiями нa тepeнaх Укpaїни. Пpи цьoму
вoлoнтepcькa дiяльнicть нaбулa вciх oзнaк нaйбiльш
дiєвoї фopми caмoopгaнiзaцiї нaceлeння.
Умoви функцioнувaння вoлoнтepcькoгo pуху пiд
чac Євpoмaйдaнiв тa вoєнних дiй були piзними зaлeжнo
вiд poлi дepжaви у цих пpoцecaх. Пpoтиcтoяння
пpeдcтaвникiв гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa з aвтopи
тapним пoлiтичним peжимoм пiд чac Peвoлюцiї
Гiднocтi вiднecлo бiльшicть гpoмaдcьких oб’єднaнь (у
тoму чиcлi бeзпeкoвoгo cпpямувaння) дo oпoзицiйнoгo
тaбopу. Згoдoм вiйcькoвe втpучaння PФ в укpaїнcькi
пoдiї oб’єднaлo зуcилля вiтчизнянoгo гpoмaдянcькoгo
cуcпiльcтвa й дepжaви в бopoтьбi з aгpecopoм. Кpiм
тoгo, вoлoнтepcькa poбoтa нa євpoмaйдaнaх булa для
бiльшocтi її викoнaвцiв пepшим дocвiдoм i cтихiйним
виявoм нeбaйдужoгo cтaвлeння дo пepeбiгу пoдiй.
Пoдaльший poзвитoк вoлoнтepcькoгo pуху, пoв’язa
ний iз вoєнними дiями, був бiльш cтpуктуpoвaним i
пoтужним, ocкiльки cпиpaвcя нa пoпepeднi нaпpaцю
вaння. Пpeдcтaвники вoлoнтepcьких oб’єднaнь нa
євpoмaйдaнaх здiйcнювaли aкумуляцiю pecуpciв з
пoдaльшoю пepeдaчeю їх нa пoтpeби життєдiяльнocтi
нaмeтoвих мicтeчoк (пpoдoвoльcтвo, мeдикaмeнти,
пoбутoвi peчi тoщo), ocoбиcтo викoнувaли poбoту
coцiaльнoгo, пpocвiтницькoгo, мeдичнoгo, iнфopмaцiй
нoгo cпpямувaння. Бaгaтo тиcяч укpaїнcьких пaтpioтiв
фaктичнo викoнувaли вoлoнтepcьку poбoту, нe вхoдячи
дo opгaнiзoвaних гpoмaдcьких cтpуктуp: нaдaвaли
пpитулoк пpoтecтувaльникaм, зaбeзпeчувaли їх пpoдук
тaми хapчувaння, здiйcнювaли iншi функцiї вoлoнтepiв.
Нa cьoгoднi в Укpaїнi icнує низкa вoлoнтepcьких
pухiв тa oб’єднaнь, щo зapeкoмeндувaли ceбe як дiєвi й
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eфeктивнi гpупи caмoopгaнiзaцiї, якi мaють cepйoзний
вплив, здaтнi вiднaйти будь–якi пoтpiбнi pecуpcи тa
виpiшити пpoблeми будь–якoї cклaднocтi. Cepeд них,
зoкpeмa, «Кpилa Фeнiкca», «Apмiя SOS», «Вoлoнтepcькa
Coтня», «Пoвepниcь живим», «Ми – кияни» тa iн.
Вoлoнтepcькi opгaнiзaцiї дiють в уciх вeликих мicтaх
Укpaїни (кpiм пiдкoнтpoльних тepopиcтaм i pociйcьким
вiйcькaм) тa coтнях iнших нaceлeних пунктaх нaшoї
дepжaви. Нинi мacштaби дiяльнocтi вoлoнтepiв в Укpaїнi
дaють пiдcтaви гoвopити, щo piвeнь гpoмaдянcькoї
cвiдoмocтi в нaших cпiвгpoмaдян знaчнo зpiс. Тaким
чинoм, укpaїнцям тpeбa пpивчитиcя дo тoгo, щo їхня
гpoмaдянcькa aктивнicть мaє бути нe лишe вiдпoвiддю
нa cклaднi виклики, a й пocтiйнoю пpaктикoю. Тaкoю
є вимoгa чacу i peцeпт уcпiху бaгaтьoх кpaїн. Лишe тaк
мoжнa poзpaхoвувaти нa дocягнeння пocтaвлeних пepeд
coбoю зaвдaнь у мacштaбaх вулицi, paйoну, мicтa i вciєї
дepжaви. Бaгaтo в чoму цe i є cтaнoвлeння євpoпeйcькoї
Укpaїни – кpaїни вiдпoвiдaльних гpoмaдян. I цeй pух дo
дiєвoї гpoмaди нa вciх piвнях бaгaтo в чoму пoчинaєтьcя
caмe з мacoвoї уcвiдoмлeнoї учacтi гpoмaдян у вoлoн
тepcьких pухaх, ocкiльки вiд cвiдoмoгo вoлoнтepcтвa дo
eфeктивнoгo caмoвpядувaння i якocтi життя – oдин кpoк.
Пiдcумoвуючи, cлiд зaзнaчити, щo cьoгoднi cпocтe
piгaютьcя кpизoвi явищa в бiльшocтi cфep cуcпiльнo–
пoлiтичнoгo життя. Зpocтaє piвeнь бeзpoбiття, змeн
шуєтьcя piвeнь нapoджувaнocтi, збiльшуєтьcя piвeнь
бiднocтi, щo пopoджує зpocтaння нeдoвipи дoopгaнiв
влaди, збiльшeння aнoмiї, coцiaльнoї напруженості,
ростуть міграційні настрої і зневіра населення. Попри
це українське cуcпiльcтвo пpaгнe дoдeмoкpaтичних
пepeтвopeнь, дo peaлiзaцiї євpoпeйcькoгo вибopу, щo
вимaгaє peaльнoгo удocкoнaлeння cиcтeми дepжaв
нoї влaди, пocилeння гpoмaдcькoгo кoнтpoлю нaд її
дiяльнicтю. Вoнa мaє бути пoбудoвaнa нa євpoпeйcьких
дeмoкpaтичних цiннocтях, зaбeзпeчувaти вiдкpитicть тa
пpoзopicть cвoєї дiяльнocтi. Нaгaльнoю нeoбхiднicтю cтaє
зaвepшeння paдикaльних cиcтeмних peфopм, cпpямoвaних
нa дeмoкpaтизaцiю вciєї дepжaвнoї влaди. Зaтягувaння
з пpoвeдeнням cудoвoї, aдмiнicтpaтивнoї, пoдaткoвoї
peфopм гaльмує пpoвeдeння iнших пepeтвopeнь, зoкpeмa
в coцiaльнo–eкoнoмiчнiй cфepi. Peфopмa пpoкуpaтуpи
булa здiйcнeнa фopмaльнo, cуттєвoгo пepeзaвaнтaжeння
нe вiдбулocя. Aнтикopупцiйнa cтpaтeгiя peaлiзуєтьcя дужe
пoвiльнo i гaльмуєтьcя нa вciх рівнях, так як новостворені
12 aнтикopупцiйних opгaнiв не функцioнують нaлeжним
чинoм, щo зумoвлeнo як нeдocкoнaлicтю зaкoнoдaвcтвa
тaк i пoлiтичними iгpaми тa iнтpигaми.
Попри це саме в цих умoвaх пocилюєтьcя piвeнь
caмoopгaнiзaцiї гpoмaдян, збiльшуєтьcя кiлькicть
нeбaйдужих укpaїнцiв, зaлучeних дo блaгoчиннoї тa
вoлoнтepcькoї діяльності, потреба в контролі влади,
бажання її якісного оновлення. Зростання рівня
громадянської свідомості українців став кроком до
реальної розбудови громадянського суспільства в
Україні. Cлiд кoнcтaтувaти, щoтільки формування
гpoмaдянcькoгo суспільства призведе до пpaктичного, a
нe дeклapaтивного peфopмувaння вciх cфepcуcпiльнoгo
життя, пoдoлaння корупції. А це ймовірно стане
можливим коли зміни відбуватимуться не тількі «знизу»,
а і зверху. При відсутності ж синхронності можна
передбачити чергову протестну хвилю громадянської
самоорганізації і оновлення влади.
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The political crisis as a catalyst for self–organizations
of civil society
The article analyzes crisis phenomena in various spheres of public–political life
of Ukraine. It is noted that the crisis has a diagnostic function to evaluate the current
system of organizing society and most clearly reveals the effectiveness of governance
and the ability of the authorities to overcome the negative effects. The main condition
for a more or less painless exit from the crisis is to develop the effective mechanisms
to counter it, which is only possible in the consolidation of the public under the
leadership of the political elite of the country.
The article considers the peculiarities of activating civil society in the period of
the Revolution of Dignity and the Armed conflict in the East of the country. It focuses
on the fact that the Revolution of Dignity showed that Ukrainians are a European
nation that is not declarative, but really stands for European democratic values, such
as freedom, justice, protection of rights and freedoms.
Keywords: political crisis, civil society, volunteering, armed confrontation
in the East of the country.
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Проблема співвідношення громадянського
суспільства, громадянської активності
і громадянської комунікації:
політологічний аспект
Акцентується увага на необхідності удосконалення громадянської
комунікації шляхом фільтрації якості інформації, диверсифікації інформаційних
потоків і способів управління ними. Громадянське суспільство як система
незалежних громадських інституцій забезпечує умови для самореалізації
окремих індивідів та колективів, реалізації приватних потреб та інтересів.
Сукупність громадянських активностей – практичних, комунікативних,
маніфестних детермінує якісні показники громадянського суспільства.
Реалізація комунікативної активності відбувається відповідно до матриці
вертикального, горизонтального або гібридного типу, що визначає характер
взаємовідносин між відправником і отримувачем інформації в процесі
комунікації. Домінуючий тип матриці залежить від особливостей владно–
політичного режиму.
Ключові слова: громадянське суспільство, громадянська активність,
громадянська комунікація.

Однією з ознак розвинутої демократії є налагоджена
та ефективна комунікація як в системі державно–
владних відносин, так і в структурі громадянського
суспільства. Комунікація уможливлює зворотній зв’язок,
завдяки якому органи державної влади можуть отримати
оцінку своєї діяльності з боку громадян та інституцій
громадянського суспільства, громадські організації –
лобіювання та реалізацію інтересів населення.
Тому актуальним є питання удосконалення грома
дянської комунікації через фільтрацію якості інформації,
диверсифікацію інформаційних потоків та шляхів
управління ними. Комунікація, зокрема політична та
громадянська, в умовах інформаційного суспільства
здатна покращити організацію суспільних відносин,
а відповідно функціонування всіх сфер людської
діяльності.
Метою даної статті є визначення особливостей
комунікації, зокрема громадянської, в структурі грома
дянського суспільства.
Дослідження природи комунікативних зв’язків у
громадянському суспільстві знайшли своє відображення
в працях іноземних та вітчизняних науковців, зокрема
Ю. Хабермаса, І. Дзялошинського, О. Козакової,
В. Різуна, Г. Почепцова, О. Дєгтяра, С. Демченка,
О. Радченка, О. Волочаєвої, В. Юрченко, В. Березенко.
Громадянське суспільство в світлі комунікативних
теорій постає особливим типом соціальної взаємодії
суб’єктів, формою соціальної комунікації. Ю. Хабермас
зосередив свою увагу на поєднані в громадянському
суспільстві сфери інтеракції і комунікації автономних
індивідів, а також сукупності позадержавних та
позаекономічних союзів [7, с. 126].
На нашу думку, прикладний аспект комунікації в
громадянському суспільстві потребує глибокого теоре
тичного осмислення і аналізу.
Правильно вибудувана система комунікативних
зв’язків є запорукою ефективно діючого грома
дянського суспільства, про що свідчить досвід західних
демократій. Завдяки їй вдається узгодити та гармоні
зувати загальнодержавні, громадянські та приватні
інтереси, досягти консенсусу щодо перспективних
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напрямків соціального, політичного та економічного
розвитку. Сучасні засоби масової інформації дозво
ляють передавати суспільно важливу інформацію,
забезпечують зв’язок між владою та громадськістю,
а також дають можливість реалізувати громадянам
право на участь в розробці стратегій розвитку держави.
Масовокомунікаційні обміни забезпечують інтеграцію
різноманітних, подеколи навіть прямо протилежних
позицій, чинять безпосередній вплив на формування
громадських цінностей та ідеалів. Комунікація
вдосконалює суспільство, адже до процесу її реалізації
залучені громадяни з можливістю артикуляції найбільш
актуальних потреб та проблем суспільства. Сучасні
засоби комунікації не лише виконують функції
інформування, але й контролю. Суспільство має
можливість отримати інформацію стосовно недоліків
у роботі органів державної влади, конфліктів інтересів
окремих суспільних груп, викликів, пов’язаних з
помилково визначеними орієнтирами розвитку.
Варто згадати той факт, що використання засобів
масової комунікації в агітаційно–пропагандистських
цілях перетворювало їх в інструмент маніпуляцій
громадською думкою і політичною свідомістю. В
кінцевому результаті підміна фактів суспільного життя
медійною
реальністю,
намагання
встановлювати
власний «порядок денний», донесення до громадськості
суб’єктивної, корпоративної точки зору у висвітленні
фактів, явищ і подій суспільно–політичного життя стало
причиною так званої медіатизації суспільних процесів
[4, с. 118].
На думку К. Гаджиєва, громадянське суспільство
складається історично і є системою незалежних від
держави громадських/суспільних інститутів і відносин,
покликаних забезпечити умови для самореалізації
окремих індивідів та колективів, реалізації приватних
інтересів і потреб [2, с. 30]. Структурно громадянське
суспільство складається з організацій третього
сектору, добровільних асоціацій громадян, здатних до
конструктивної взаємодії для реалізації спільних цілей і
завдань.
Рівень залучення громадян до суспільно–політичного
життя своєї держави залежить від ряду суб’єктивних та
об’єктивних факторів. Перелік об’єктивних факторів
становлять вікові особливості (лабільність політичної
свідомості, високий ступінь маніпулятивності), нестій
кість матеріального становища (низький рівень доходів
у студентської молоді та молодих спеціалістів), тип
політичного режиму (зокрема в умовах тоталітарних та
авторитарних режимів функціонує непрозора система
державної влади, бюрократизм), фаза соціально–
економічного розвитку. Суб’єктивними факторами
виступають: довіра/недовіра до інститутів державної
влади, впевненість/невпевненість в майбутньому, задово
леність/незадоволеність власним життям, наявність/
відсутність інтересу до політики.
Обов’язковою умовою та запорукою успіху для
активного, ефективного та якісного громадянського
суспільства є громадянська активність. Саме грома
дянська активність є фактом і фактором реалізації
специфічної
природи
людини
в
просоціальній
діяльності, в її структурі, змісті, субстанціональній та
функціональній сутності, де проявляються індивідні,
особистісні і суб’єктні характеристики. Варто взяти до
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уваги, що громадянська активність індивіда в будь–яких
формах і ступенях прояву, її зростання, розширення,
розвиток залежатиме від специфіки соціального середо
вища з особливою суб’єктною активністю суспільства
та забезпеченням певного простору та змісту власної
динаміки. Громадянська активність є мінливою в істо
ричному ракурсі, а також поліваріативною з відкритими
кордонами для змін. Складні залежності ступенів, рівнів
і форм прояву громадянської активності обумовлюються
соціокультурними характеристика людських спільнот
загалом та історичною ситуацією, культурно–етнічними
специфікаціями, індивідуальними особливостями, психо
логічними типами зокрема [5, с. 37].
Російський дослідник І. Дзялошинський вважає, що
громадянська активність є особливою особистісною
якістю, яка в своїй цілісності, обумовленій системними
зв’язками змістовних та сутнісних характеристик,
охоплює всі показники громадянськості, громадянської
позиції, детермінованої особливостями соціальної
природи людини, формування якої відбувається в
результаті просоціальної діяльності. Саме громадянська
активність виступає наріжним каменем формування
цінності і цілісності особистості. Втіленням грома
дянської активності стає громадянсько активна життєва
позиція, що визначає ставлення людини до себе, до
інших людей, суспільства і держави.
Громадянську активність можна класифікувати на
основі такого критерію, як предмет впливу. Практична
активність спрямована безпосередньо на зміну
реальності, її проявами будуть конкретні дії людини
(наприклад, будівництво будинку, отримання освіти,
створення сім’ї). Комунікативна активність має на меті
зміну когнітивних та ціннісних уявлень людей. Змішана
або маніфестаційна активність полягає у здійсненні
впливу на людську свідомість шляхом проведення
маніфестів, мітингів, демонстрацій, парадів, святкувань,
а не у безпосередньому перетворенні дійсності.
Кожній сучасній людині вдається одночасно реалі
зовувати кілька активностей. Провідна активність
зводиться до трудової, політичної чи громадянської
діяльності. Комунікативна активність спрямована на
пошук контактів та налагодження зв’язків, необхідних
для успішної реалізації провідної активності. Медіа
активність є помічником у пошуках та виробництві
інформації в медіа сфері [5, с. 37–38].
Отже, саме завдяки комунікативній активності
реалізується свідома потреба пошуку та отримання
інформації, а також передачі своїх ідей та думок іншим
людям.
Комунікативна активність реалізується за певним
алгоритмом – так званою комунікативною матрицею
вертикального, горизонтального або гібридного типів,
кожен з яких характеризується певними особливостями.
У вертикальній матриці розподіл суб’єктів комунікації
відбувається по вертикалі: держава – громадяни,
керівники – підлеглі, батьки – діти; домінуюча роль
у більшості комунікаційних процесів належить
державі; доступ до інформації є обмежений дією
спеціального законодавства; громадяни не мають
можливості в повному обсязі реалізувати право на
свободу вираження власною думки. Горизонтальна
матриця характеризується налагодженням партнерських
відносин між суб’єктами комунікації, відпрацьованим
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механізмом зворотного зв’язку, законодавчо закріпленим
і практично реалізованим правом на вільний доступ до
інформації, на особистий вибір каналів комунікації, на
висловлювання власної думки. Гібридна матриця по
суті поєднує в собі елементи попередніх двох, зокрема:
розподіл суб’єктів комунікації може здійснюватись
за класовою ознакою (всередині класів складаються
горизонтальні відносини, а між ними – вертикальні);
доступ до більшості інформаційних ресурсів є частко
вим, для отримання більш повної інформації знадо
биться отримання спеціального дозволу [5, с. 71–72].
Таким чином, кожна з цих матриць дає можливість
зрозуміти характер взаємовідносин між відправником
і отримувачем інформації в процесі комунікації.
Окрім того, можна припустити, що характер
політичного режиму в державі буде безпосередньо
визначати використовуваний тип матриці. В умовах
тоталітарних режимів влада послуговуватиметься
вертикальною матрицею, в авторитарних – гібридною,
в демократичних – горизонтальною. Якщо взяти до
уваги тезу про те, що в чистому вигляді ці матриці рідко
використовуються, то в комунікативній активності їх
елементи все ж таки будуть домінуючими. Очевидно,
що найбільш сприятливою для формування і роз
витку громадянського суспільства є горизонтальна
матриця.
В громадянському суспільстві переважатимуть
горизонтальні зв’язки, які не контролюються владними
інституціями, і дозволяють людям обмінюватись
програмами життєдіяльності, координувати взаємодію в
публічній та суспільній сферах. В умовах розвинутого
громадянського суспільства формується особливий тип
комунікативних зв’язків – громадянські комунікації,
завдяки яким налагоджуються зв’язки індивідів з
неприбутковими, неурядовими, громадськими органі
заціями, встановлюються зв’язки між структурами
громадянського суспільства, уможливлюються зв’язки
громадянського суспільства загалом з іншими елемен
тами соціальної системи, індивіди і структури грома
дянського суспільства беруть участь в розробці,
обговоренні та прийнятті рішень з економічних,
соціальних та політичних питань [3, с. 50–51].
Проводячи аналогії з політичними комунікаціями,
можна стверджувати, що громадянські комунікації
можуть носити суспільний (стосуватись суспільства
загалом і діяльності людей в соціумі), публічний
(стосуватись і відбуватись в публічному просторі) та
приватний (неформальний, неофіційний) характер.
Найчастіше при класифікації каналів політичної
комунікації використовують підхід Ж.–Р. Шварцен
бергера, що виділив три основних способи (канали)
політичної комунікації, базовані на використанні
різноманітних засобів [6, с. 76]:
1. Комунікація через засоби масової інформації:
друковані засоби (преса, книги, плакати), електронні
(радіо, телебачення). Така комунікація реалізується через
проведення прес–конференцій, брифінгів, розсилання
прес–релізів, розміщення політичної реклами.
2. Комунікація через організації, коли ланкою
передачі слугують політичні партії, групи інтересів,
суспільні організації і рухи.
3. Комунікація через неформальні канали з
використанням особистих зв’язків.
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У випадку з громадянськими комунікаціями теж
доцільно говорити про три найпоширеніших канали
передачі інформації. Завдяки засобам масової інформації
відбувається активне одностороннє розповсюдження
публічної інформації до анонімних отримувачів.
Комунікація через суспільні інститути (інформаційні
центри, театри, музеї, бібліотеки) спрямована на
отримання публічної інформації індивідуальними отри
мувачами. Неформальні канали міжособистісного
спілкування дозволяють використовувати як активний,
так і пасивний способи отримання і розповсюдження
інформації [3, с. 59].
Особливе місце в системі громадянських кому
нікацій займає всесвітня мережа Інтернет. На думку
О. Волочаєвої, Інтернет – це специфічний гібридний
комунікаційний форум, якому успішно вдається
заміняти такі «традиційні» канали комунікації як
друковані мас–медіа та особисті зустрічі. Інтернет
поєднує в собі можливості інтерактивної комунікації
та регулярного обміну інформацією між великим
групами людей. Великі групи людей можуть здійс
нювати обмін інформацією на відстані і діяти спільно,
не зустрічаючись особисто. Тому Інтернет виступає
творцем нової публічної сфери для сучасного грома
дянського суспільства [1, с. 19].
Громадянське суспільство за своєю природою
передбачає інтеракцію і комунікацію автономних
індивідів, що приводить до створення позадержавних та
позаекономічних союзів. Участь громадян у суспільно–
політичних процесах своїх держави визначається
об’єктивними (вік, матеріальне становище, політичний
режим, фаза соціально–економічного розвитку) та
суб’єктивними (рівень довіри до владних інституцій,
впевненості в майбутньому, задоволеності власним
життям, зацікавленості політикою) факторами. Найдо
цільніше громадянську активність класифікувати за
предметом впливу – на практичну, комунікативну і
маніфестаційну (змішану). Комунікативна активність
тісно пов’язана з громадянською комунікацією, а її
реалізація здійснюється за алгоритмічними матрицями
вертикального, горизонтального та гібридного типів. У
громадянській комунікації найчастіше послуговуються
трьома каналами передачі інформації – засобами масової
інформації, суспільними інститутами та неформальними
каналами міжособистісного спілкування.
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Problem ratio of civil society, civil activity and civil
communication: political aspect
This article focuses on the need to improve civil communication quality by
filtering information, diversifying information flows and methods of management.
Civil society as a system of independent public institutions providing conditions for
self–realization of individuals and groups, implement private needs and interests. The
combination of civic engagement – practical, communicative, manifest determines
the quality indicators of civil society. Implementation of communicative activity is
in accordance with the matrix of vertical, horizontal or hybrid type that defines the
relationship between the sender and recipient information in the communication
process. The dominant type of matrix depends on the characteristics of power–
political regime.
Keywords: civil society, civil activity, civic communication.
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Теоретичні аспекти
соціалконструктивістських досліджень
міжнародного співробітництва
та інтеграції
Подано аналіз окремих аспектів соціалконструктивістського дослідження
процесів співробітництва та інтеграції, недостатньо вивчених українською
політичною наукою. Розглянуто теоретичні основи соціалконструктивізму
та визначено особливості соціалконструктивістської епістемології процесів
кооперації та інтеграції у міжнародному середовищі.
Шляхом узагальнення значної кількості фактологічного матеріалу й
використання низки загальнонаукових методів дослідження, обґрунтовано
значення соціалконструктивізму у сучасних дослідженнях міжнародних
процесів та явищ.
Ключові слова: теорія міжнародних відносин, соціалконструктивізм,
співробітництво, інтеграція, соціальне конструювання.
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Сучасні глобальні зміни спонукають вчених до
дослідження нових тенденцій трансформації світового
порядку. Політичний, економічний, соціальний та
культурний простори, що раніше були суверенною
сферою національних держав перетворюються на
всезагальні та всеохоплюючі. Глобалізація та її супутні
процеси – співробітництво та інтеграція, є основними
детермінантами взаємовідносин між суб’єктами у
міжнародному середовищі адже забезпечують політичну
стабільність та безпеку, економічне процвітання,
соціальний і культурний розвиток.
Для осмислення міжнародних явищ та процесів у
науці про міжнародні відносини особливої актуальності
набуває застосування соціалконструктивістського під
ходу. Це зумовлено тим, що він володіє широкою
метатеоретичною орієнтацією та пропонує альтер
нативні підходи до розуміння центральних проблем.
У досліджені співробітництва та інтеграції, зокрема
європейської, з позиції соціалконструктивізму важливе
значення мають напрацювання: А. Вендта, Т. Борзель,
Р. Лебова, К. Реус–Сміта, Р. Козловського, Дж. Меллона,
Т. Крістіансена, П. Рікера та багатьох інших науковців.
Варто зазначити актуальність порушення окремих
аспектів
титульної
проблематики
дослідження
українськими науковцями – Р. Романюком, Н. Романюк,
Т. Стародуб, Л. Угрин, Ю. Цифрою, Д. Шеринговським
та ін. Загалом, незважаючи на високий науковий
інтерес до соціалконструктивістського теоретизування
в Україні відсутні комплексні дослідження у цій сфері.
Тому до цілей статті належить аналіз теоретичних
основ соціалконструктивізму, його значення та внесок
у розвиток теорії міжнародних відносин, визначення
особливостей
трактування
його
представниками
міжнародних явищ та процесів, зокрема співробітництва
та інтеграції.
Соціалконструктивізм виник у 80–х роках ХХ сто
ліття та на сучасному етапі став головною теорією,
яка
підкреслює
значення
соціальних
чинників
(комунікації, взаємодії, структур, інтерпретацій, ідей,
норм, ідентичностей та соціалізації) у конструюванні
знання та формуванні суспільної (інтерсуб’єктивної)
реальності. Об’єкт соціалконструктивістського дослід
ження спрямований на аналіз поведінки суб’єктів у
соціальному і культурному контекстах, підкреслюючи
значення ідейних чинників [6, с. 1]. Інтерсуб’єктивні
(прийнятні для більшості), інституціолізовані (виражені
у формі практик та ідентичностей) знання та ідейні
конструкції набувають вирішального значення. Вони
здійснюють конститутивний вплив на соціальну реаль
ність, зовнішньополітичну діяльність та ідентичність
агентів, з якої випливають їхні інтереси, що визначають
стратегію поведінки держав і, як наслідок, впливають
на формування та функціонування норм, правил та
інститутів міжнародної системи.
Представники соціалконструктивізму розглядають
міжнародне співробітництво, як результат соціального
впливу зовнішнього середовища, детермінованого
існуючим нормативним регулюванням і національною
ідентичністю держав. Відповідно, співпраця є змінним
явищем, що піддається трансформації. Крім того, вона
є ітерованим, нелінійним, децентралізованим процесом,
який може трансформувати як агентів (йдеться
про будь–які суб’єкти, які діють у міжнародному
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середовищі), так і міжнародну систему (сукупність
інститутів і поглядів, що формують контекст дій у
міжнародному середовищі), які володіють однаковим
онтологічним статусом. Вони також змінюють один
одного в процесі розвитку адже діяльність акторів на
міжнародній арені впливає на формування міжнародних
норм та інститутів, які одночасно їх трансформують.
З вищенаведеного твердження випливає розуміння
міжнародної системи як результату сукупності ідей та
норм створених у конкретному місці та часі.
А. Вендт описував міжнародну систему, як результат
соціального конструювання, в основі якої культурні,
а не матеріальні структури, обумовлені поведінкою
тотожностей – друг, суперник, ворог, яку формує
ідентичність агентів. Це зумовлює існування трьох типів
анархії міжнародної системи, які залежно від історичних
умов, відрізняються основоположними ідеями, що
визначають характер міждержавних взаємовідносин.
Кожен із цих типів передбачає існування окремих
видів спільнот, в основі яких різні соціальні взаємини
у рамках анархічної структури міжнародної системи [7,
с. 303–304].
Анархія реалістичного світу (Гобсівська) характери
зується ворожими взаємовідносинами агентів, які
формують свої інтереси залежно від поточної ситуації
з урахуванням ймовірності її негативного вирішення
і діють на випередження поведінки суперника
задля досягнення відносної вигоди. У ліберальній
(Локківській) анархії агенти виступають у ролі
суперників, взаємовідносини між якими будуються
на основі балансу сил, нейтралітету та управління
конфліктами, що обмежує їхні цілі у міжнародному
середовищі. Конструктивістська (Кантіанська) анархія
формується на основі доброзичливої поведінки агентів,
колективних безпекових практик і внаслідок утворення
об’єднаної спільноти – на її функціонуванні.
Причини появи та ступінь співробітництва
відрізняються залежно від поведінкової моделі анархії
міжнародної системи, яка з точки зору А. Вендта,
визначає його динаміку, трансформуючи цілі агентів
зовнішніми стимулами та обмеженнями [5, с. 299]. Цілі
акторів генеруються соціальними факторами відповідно
до ідентичності, тобто самоусвідомлення по відношенню
до інших суб’єктів міжнародного співтовариства
[4, с. 52], реалізовуються в процесі взаємодії та
можуть змінюватися залежно від впливу внутрішніх
та зовнішніх чинників [1, с. 14]. Співробітництво
забезпечує існування доброзичливих відносин, що
конструюють відповідні ідентичності та інтереси
[5, с. 311]. Але залежно від соціального контексту,
співпраця може бути й наслідком прихованої боротьби
за владу між партнерами або домінуванням одного
суб’єкта над іншим.
Розвиток та поглиблення кооперації залежить від
співвідношення ідентичностей акторів. Виходячи з
того, що державам одночасно притаманні різні види
ідентичностей, розрахунок кооперації між ними слід
здійснювати залежно від їхнього взаємосприйняття.
Соціалконструктивісти стверджують, що співробітництво
між акторами впливає на зміну їхніх очікувань,
ідентичності, а відтак інтересів. Така взаємодія сприяє
становленню позитивної ідентифікації між сторонами
кооперації і призводить до взаємовигідних результатів.
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Необхідною умовою для розвитку співробітництва
є розуміння того, що існуючі потенційні вигоди не
можуть бути реалізованими шляхом односторонніх
дій. Це сприяє формуванню колективної ідентичності
агентів і стимулом для перебігу двох системних
процесів, які впливають на неї – взаємозалежності
та зближення цінностей [9, с. 15]. Тобто, з точки
зору соціалконструктивізму, кооперація це результат
соціальної взаємодії, що є наслідком формування
колективної ідентичності.
Соціальні практики та інститути є безпосереднім
джерелом співпраці завдяки відтворенню ними інтер
суб’єктивних значень, координації моделей поведінки
держав і конструюванню колективної ідентичності,
загальних практик та спільних інтересів.
Інтеграція є найвищою формою розвитку міжна
родного співробітництва. Вона є результатом коопе
рації суб’єктів у глобальному, регіональному, субрегіо
нальному масштабах, що забезпечує внутрішню
стабільність та сприяє спільному вирішенню проблем.
У
теорії
міжнародних
відносин
складність
трактування інтеграції полягає у тому, що це системне
і багатогранне явище, яке охоплює цілий спектр
складних, різнорідних відносини, тому кожен дослідник
пояснює її по–різному. Соціалконструктивістський
підхід до розуміння інтеграції відрізняється від
інших фундаментальним наголосом на соціальних
детермінантах міжнародної політики. У рамках його
дослідження інтеграція це соціально сконструйований
елемент в основі якого суспільні норми і загальні
цінності. Вона є особливою інтерпретацією соціальної
реальності, яку агенти використовують для розуміння
світу та відповідає їхнім конкретним потребам та
інтересам. Відтворення та перебіг інтеграційного
процесу зумовлений політичними та соціальними
практиками, які можуть змінюватися у залежності від
умов міжнародного середовища.
Представники соціалконструктивізму відзначали,
що ідеї, норми, ідентичності та дискурси є рушійними
чинниками інтеграції, успішна реалізація якої вимагає
почуття спільності. Інтеграція є не лише способом
вирішення проблем агентів, спрямованим на досягнення
кінцевої мети, а й результатом їхнього загального
світогляду, що сприяє створенню колективних інститутів
та поширенню правил, норм і стандартів, які впливають
на
ідентичність
держав–учасниць
інтеграційних
об’єднань. Адже учасники інтеграційного процесу
відчувають себе пов’язаними спільними нормами,
цінностями, колективною ідентичністю, соціальними
практиками та усвідомленням відмінностей з країнами
поза межами угрупування.
Важливою категорією у поясненні інтеграційних
явищ є логіка доречності поведінки, відповідно до
якої актори керуються тими формами поведінки, які
є прийнятними у суспільстві, а їхні дії спрямовані
не на максимізацію переваг, а на відповідність до
встановлених стандартів, з огляду на окрему ситуації,
власну ідентичність та очікування інших.
Інтеграція часто передбачає утворення єдиного
співтовариства шляхом взаємної координації політик та
союзництва держав, які будучи лояльними поступово
делегують суверенітет новоствореним структурам
та наділяють повноваженнями приймати рішення у

381

Випуск 115

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

визначених сферах, що належать до їхньої компетенції.
Соціалконструктивісти розглядають такі організації як
структури, що репрезентують колективну ідентичність,
стандарти поведінки та загальні переконання членів
міжнародного співтовариства. Вони спрямовані на
посилення могутності об’єднання у світовій політиці
та формування сприятливого для нього міжнародного
середовища, забезпечення стабільності, добробуту і пос
тупу. Формування наднаціональних інститутів у рамках
інтеграційного об’єднання спрямоване на розробку
колективних рішень, що встановлюють регулюючі пра
вила міждержавної взаємодії [2].
У дослідженнях інтеграції з точки зору соціал
конструктивізму виділяють три аспекти. Перший
спрямований на аналіз процесу інституціоналізації
політики, зокрема вивчення регулятивних та консти
туативних правил і норм. Другий полягає у дослідженні
процесу формування ідентичностей і конструювання
політичних спільнот. Третій охоплює вивчення ролі
мови, дискурсу та комунікативної дії [8, с. 6].
Особливістю соціалконструктивістського дослід
ження є аналіз конститутивного впливу соціальних
норм і інститутів, утворених внаслідок перебігу
інтеграційного процесу. Адже колективні норми не
лише регулюють поведінку учасників, зокрема у процесі
взаємодії, а й конструюють ідентичність акторів, як
членів окремого соціального об’єднання і відповідно
їхні інтереси.
Вивчення
соціалконструктивістами
проблеми
взаємного конструювання агенства та структури є
надзвичайно актуальними у дослідженні інтеграції,
зокрема європейської, адже основний акцент спрямо
ваний на концептуалізацію інтеграційних об’єднань,
як соціальних структур, аналіз впливу організаційних
аспектів їхнього формування, діяльності та прийня
тих рішень, колективної культури (у випадку ЄС –
європеїзації) на держав–учасниць, зокрема, трансфор
мацію їхніх внутрішніх та зовнішніх політик і структур.
Вагомими є також соціалконструктивістський аналіз
соціалізації, зокрема поведінкових і дискурсивних
практик, що відіграють важливе значення у процесі
формування суспільних відносин дозволяючи агентам
фіксувати значення матеріальної реальності, інститу
ціоналізувати практики та формувати соціальні
структури. Вони залежать від мови, яка є засобом
поширення та інституціоналізації ідей, важливим
механізмом не лише опису, а і конструювання
інтерсуб’єктивних значень та, відповідно, соціальної
реальності [3, с. 139–141].
Загалом, у процесі аналізу дискурсів серед
представників соціалконструктивізму вирізняють три
підходи. Перший підхід спрямований на вивчення
акторів, як основних суб’єктів взаємодії, особливості
формулювання
ними
обґрунтованих
претензій,
аргументів, пошук комунікативного консенсусу щодо
розуміння поточної ситуації, підтримки існуючих
принципів та норм у межах соціальної ієрархії.
У рамках цього підходу інтеграційні інститути
розглядаються, як дискурс, що забезпечує вирішення
колективних проблем шляхом досягнення згоди.
Другий підхід аналізує вплив дискурсу на процес
конструювання у рамках інтеграційного об’єднання,
зокрема встановлення і підтримку владних відносин у
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ньому. В основі третього підходу дослідження впливу
дискурсів на соціалізацію, появу транснаціональної
громадської та конструювання публічної сфери.
Отже, у теорії міжнародних відносин соціалкон
структивізм є новим напрямом і перебуває у процесі
становлення. Володіючи великим теоретичним та мето
дологічним потенціалом, представники соціалконст
руктивізму започаткували дослідження міжнародних
відносин у соціальному контексті, зокрема їх ідейному
та інтерсуб’єктивному вимірі, акцентуючи увагу на
аналізі процесів конструювання знання та реальності,
соціальних детермінантах, які впливають на природу
і дії агентів у міжнародному середовищі, що стало
значним внеском у розвиток науки про міжнародні
відносини.
Не будучи спрямованим на аналіз кооперації
та інтеграції, концептуальна плюралістична основа
соціалконструктивізму сприяє їхньому комплексному
вивченню. Зокрема, у поясненні міжнародного співро
бітництва cоціалконструктивісти вперше спрямували
дослідження на значення ідей, норм, соціалізації,
ідентичності та зосередились на аналізі проблем
індивідуальних онтологій, непрямих механізмах вибору.
Представники
соціалконструктивізму
здійснили
глибокий аналіз соціального конструювання інтеграції
шляхом опису взаємозалежності агентства та структури,
її впливу на соціальні ідентичності та інтереси суб’єктів,
а також особливостей комунікативних та дискурсивних
практик агентів у рамках інтеграційного процесу.
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Theoretical aspects of social constructivist studies of international
cooperation and integration
The analysis of certain aspects of social constructivist research of cooperation
and integration, insufficiently studied in Ukrainian political science is presented.
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The theoretical foundations of social constructivism and the main features of
social constructivist epistemology of the cooperation and integration procesess in the
international environment are considered.
By summarizing a considerable number of factual materials and using general
scientific methods, significance of social constructivism in modern research of
international processes and phenomena is substantiated.
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Нові політичні партії правого спрямування
в Європі: до питання термінології
Охарактеризовано основні підходи до термінологічного позначення
політичних партій, що з’явились в другій половині ХХ ст. та ідеологічно
знаходяться на правому краю політичного спектру. Зазначено, що в зарубіжній
політології не існує єдиного бачення і використовуються такі терміни як «нові
праві партії», «радикальні праві партії / праворадикальні партії», «анти–
іммігрантські партії», «популістські праві партії» та ін. Метою статті є
представлення найбільш поширених підходів термінологічного позначення групи
нових європейських партій правого спрямування та обґрунтування доречності
вживання в українському науковому дискурсі поняття «крайні праві партії».
Ключові слова: політична партія, сім’я політичних партій, нові праві
партії, радикальні праві / праворадикальні партії, крайні праві партії.

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. відзначився суттєвими
змінами в партійній системі держав Західної Європи. У
післявоєнний період вона була доволі стабільною, іноді
в зарубіжній науковій літературі можна навіть зустріти
таку її характеристику як «frozen» – заморожена,
законсервована. Основна конкуренція відбувалась
між двома групами партій – правоцентристськими
(консерваторами або християнськими демократами) та
лівоцентристськими (соціал–демократами, лейбористами
тощо). З ідеологічного погляду ці партії знаходяться
відносно близько одна до одної та, хоча між ними і є
певні відмінності в поглядах, в тому числі і на важливі
суспільні проблеми, але загалом вони орієнтуються на
інтереси та потреби середнього виборця, а тому є досить
схожими.
Ситуація змінилась в останні десятиліття ХХ ст.
На політичну арену вийшли дві нові групи або «сім’ї»
політичних партій. Перша з них – це партії екологічного
спрямування (зелені). Вони чітко позиціонують себе як
партії однієї ключової проблеми – охорони довкілля –
і, як правило, знаходяться з лівого краю ідеологічного
спектру. Партії екологічного спрямування безперечно
заслуговують на увагу науковців, однак в межах даної
статті буде розглянуто другу групу нових політичних
партій. У зарубіжній науковій літературі немає єдиного
підходу до того, яким терміном краще їх позначати, для
того щоб максимально точно передати притаманні їм
характеристики та цінності. У вітчизняній політології
лише порівняно нещодавно розпочалось наукове
вивчення цих партій, а тому така дискусія тут ще має
відбутись.
Нові політичні партії правого спрямування є
предметом аналізу багатьох праць зарубіжних вчених.
Серед них варто відзначити таких науковців як П. Ігнаці,
Р. Ітвелл, Г. Кітшелт, П. Меркл, К. Мудде, П. Норріс
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та ін. Значна частина цих публікацій розпочинається
з обґрунтування використання обраного автором
терміну. В Україні вийшло друком декілька статей та
уже було захищено одну кандидатську дисертацію на
дану тему під назвою «Нові праворадикальні партії в
сучасних європейських країнах: причини електоральної
підтримки» (м. Миколаїв, 2010) [1]. Однак автор цієї
праці Антон Шеховцов і в дисертаційному дослідженні,
і в численних працях, присвячених як проблематиці цих
партій загалом, так і окремим країнам, хоча і дискутує
з приводу доречності різних термінів, вживає декілька
з них як синонімічні та взаємозамінні, не розмежо
вуючи їх.
Наукові дискусії щодо будь–якого нового явища
чи процесу мають розпочинатись з обговорення
термінів, які будуть в його рамках використовуватись.
Це важливо насамперед з прагматичної точки зору –
щоб вченим, які займаються схожою проблематикою,
було легше знайти один одного та порозумітись.
Важливо, щоб кожен науковець міг оперувати тими
термінами, які на його думку, є найдоречнішими, але
при цьому вести наукову дискусію з іншими вченими,
говорячи однією мовою. Саме тому першим кроком
вивчення будь–якого наукового явища чи процесу,
особливо якщо воно порівняно нове та малодосліджене,
має бути чітке окреслення того, що автор вкладає
в різні терміни, які можуть вживатись в науковій
літературі з даного питання з можливим подальшим
аргументуванням, який з них, на думку автора, є вдалим.
З цього розпочинаються усі найвідоміші дослідження
крайніх правих партій, натомість в українському
науковому дискурсі цей крок часто пропускається.
Тому мета статті – представлення різних підходів до
термінологічного позначення групи нових європейських
партій
правого
спрямування
та
обґрунтування
доречності вживання терміну «крайні праві».
Нові політичні партії правого спрямування почали
досліджуватись практично з моменту їх перших
електоральних успіхів в різних країнах Європи. У
більшості випадків ці перемоги, хоча й мали місце
на виборах до місцевих або загальноєвропейських
органів влади, які традиційно сприймаються як менш
важливі, ніж парламентські чи президентські, були
неочікуваними та непрогнозованими. Водночас не
справдились і передбачення щодо короткостроковості
їх успіхів – чимало таких партій змогли закріпитись в
партійних системах своїх держав та здобувати високі
результати протягом кількох десятиліть. Це спричинило
активну наукову дискусію щодо причин їх виникнення
та можливих загроз демократичній системі, які вони
можуть створити. З’являється дедалі більше праць,
присвячених як теоретичним аспектам існування та
функціонування таких партій, так і окремим державах.
Переважна більшість таких досліджень розпочинається
саме з обговорення термінів, яким варто позначати ці
партії. Розглянемо кожен з них детальніше.
Оскільки перші нові політичні партії правого
спрямування позиціонували себе як спадкоємці
історичного фашизму чи нацизму, в деяких працях
можна зустріти використання терміну «фашизм/
неофашизм» для їх позначення. Проте, більшість вчених
все ж вважає такий підхід хибним. Зокрема, Роджер
Ітвелл у вступній статті до видання під назвою «Західні
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демократії та нові крайні праві» (2003 р.) стверджує,
що слово «фашизм» має негативну конотацію, через що
політичні партії намагаються уникати його як у своїх
назвах, так і в письмовій чи усній комунікації. Тому,
переконаний науковець, вживати термін «фашистські»
чи «неофашистські» більш доречно щодо тих партій
чи рухів, які пов’язують себе з так званим «історичним
фашизмом» [3, с. 6]. Тобто, ті партії чи рухи, які
або мають прямі зв’язки з Націонал–соціалістичною
робітничою
партією
Німеччини,
Національною
фашистською партією Італії чи їх аналогами в інших
країнах (наприклад, засновані їх колишніми членами),
або використовують фашистську чи нацистську
символіку в логотипах чи одязі, можуть вважатися
фашистськими або неофашистськими, однак цей термін
не може використовуватися для позначення нових
політичних партій правого спрямування загалом.
Схожі аргументи можна знайти і в статті Ганса–
Георга Бетца в книзі «Екстремізм правого крила
в ХХІ ст.». Автор наводить цитату спеціального
доповідача ООН Комісії питань прав людини Моріса
Глела–Ахаханзо про те, що «неофашизм та неонацизм
здобувають підтримку в багатьох державах, особливо в
Європі. Це відображається в електоральних перемогах
крайніх правих партій, що пропагують ксенофобію,
напади на етнічні, національні та релігійні меншини
та відстоюють расову чи етнічну чистоту держав, де
вони діють [Цит. за: 2, с. 73]. Бетц стверджує, що таке
переконання є помилковим. Безперечно, в країнах
Європи існує низка політичних організацій, що пропа
гують такі ідеї та використовують насильницькі методи
для їх досягнення, однак це не стосується партій, про
які йде мова – тих, які здобувають підтримку, потрап
ляють в парламент, беруть участь у формуванні уряду.
Іноді для позначення цих політичних партій
використовують прикметник «нові», називаючи їх,
приміром, «новими правими». Проте, і цей термін
сприймається здебільшого негативно в науковому
дискурсі. Перш за все, будь–яке явище чи процес
можуть бути новими лише протягом обмеженого
періоду часу. По друге, термін «нові праві» насамперед
пов’язаний з культурним рухом Nouvelle Droite,
започаткованим у Франції. Він охоплював невеликі
групи інтелектуалів, аналітичних установ та видавництв,
які виступали проти матеріалістичного світогляду та
культури споживацтва. Про це говорить, зокрема, П’єро
Ігнаці у своїй праці «Крайні праві партії в Західній
Європі», стверджуючи, що цей термін не передає
політичної та ідеологічної сутності партій, прив’язуючи
їх виключно до культурологічного контексту [5, с. 29].
Крім того, новими правими іноді називають і деякі
консервативні партії. Зокрема, це поняття можуть
використовувати для характеристики партій, які
відстоюють ідеї тетчеризму та рейганізму – ринкова
економіка, максимальна приватизація, мінімальне
державне регулювання суспільного життя. Наприклад,
фахівців, що працювали в адміністрації американського
президента Джорджа Буша – Дональда Рамсфельда, Діка
Чейні, Пола Воловіца та низку інших – медіа називали
«неокони» («neocons») [7, с. 45]. Відтак, цей термін
також може спричинити плутанину.
За взірцем екологічних партій нові політичні партії
правого спрямування можуть пов’язувати виключно
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з однією проблемою, яка, як стверджується, лежить в
основі їх політичних програм – імміграцією. У цьому
випадку ці партії позначають як «антиіммігрантські».
Головний аргумент на користь такої позиції – у
передвиборчій риториці цих партій головний акцент
часто робиться на те, що усі негаразди суспільства
пов’язані саме з засиллям чужинців (легальних та
нелегальних мігрантів, біженців), особливо тих, які
сповідують іншу релігію та є вихідцями з культур, що
суттєво відрізняються від європейських. Зростання
кількості мігрантів призводить до поширення безробіття
серед громадян країни, збільшення злочинності, втрати
ідентичності тощо.
Проте, усі вчені, погляди яких наведено в даному
дослідженні, з таким підходом не погоджуються. На
їх думку, нові політичні партії правого спрямування
характеризуються цілим комплексом ідей та цінностей
щодо різних сфер суспільного життя, а тому не варто
зводити їх суто до проблеми імміграції. Наприклад,
Р. Ітвелл у своїй статті «Десять теорій крайніх
правих» в книзі «Екстремізм правого крила в ХХІ ст.»,
виступаючи проти зведення програм та діяльності
нових політичних партій правого спрямування суто
до проблеми імміграції, наводить наступні факти: є
приклади того, коли партії навпаки втрачали підтримку,
коли посилювали наголос на даному питанні; ці партії
перемагають і в регіонах, це проблема імміграції взагалі
не виникає; немає прямого взаємозв’язку між кількістю
мігрантів та підтримкою цих партій та ін. [4, с. 48].
Нові політичні партії правого спрямування ще
можуть називати популістськими. Цей термін, вважає
Р. Ітвелл, вдало передає сутність політичних програм
великої кількості цих партій. Крім того, самі ці партії
дуже рідко використовують і термін «крайні», і термін
«радикальні» для самохарактеристики. Натомість, вони
схильні називати себе популістськими, наголошуючи
цим на своїх відмінностях від інших – відображають
справжню волю народу, яку не чують чи ігнорують
інші політики, підтримують максимальне поширення і
застосування інструментів прямої демократії, зокрема,
референдуму, виступають проти системи, зображуючи
інші партії та політиків як далеких від народу та
корумпованих [4, с. 11–12].
Разом з тим, на думку Р. Ітвелла, використання
даного терміну має суттєвий недолік, який полягає у
його негативному сприйнятті. Характеризуючи себе
як популістські, партії іноді змушені пояснювати, що
вони тут мають на увазі близькість до народу, а не
демагогію та пусті обіцянки, виконати які неможливо.
Про вищезгадані недоліки говорить і П. Ігнаці, також
вважаючи термін «популістські» невдалим. Це поняття
не дозволяє передати сутність їхньої ідеології, оскільки
стосується насамперед політичного стилю (виступи
проти системи, діючих політиків, політичних інституцій,
які не представляють волі народу) та організаційної
структури (ієрархічні та централізовані, орієнтовані
на сильного харизматичного лідера), а тому не можуть
використовуватися для назв груп чи сімей політичних
партій, що за традицією відображають саме ідеологічні
особливості [5, с. 30].
З даним підходом не погоджується ще один вчений,
відомий своїми дослідженнями нових партій правого
спрямування – Кас Мудде. Перелічуючи терміни, якими
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позначаються дані партії, К. Мудде наводить декілька
різних назв з використанням слова «популізм» –
радикальні праві популісти, праві популісти, націонал–
популісти, нові популісти, неопопулісти, популістські
націоналісти тощо. Характеризуючи сутність цих партій,
вчених виокремлює три складові їх ідеології – нативізм,
авторитаризм та популізм. Тобто, з його погляду,
використання терміну «популізм» дозволяє комплексно
передати головну специфіку нових політичних партій
правого спрямування. Він дійсно охоплює собою і
організаційні аспекти та тип політичного стилю.
Разом з тим, термін «популізм» позначає, з погляду
К. Мудде, і певний набір ідеологічних засад. Зокрема,
в рамках цієї ідеології суспільство поділяється на дві
чітко розмежовані антагоністичні групи – «простий
народ» (справжній, «чистий») та корумпована еліта.
Політика має перестати бути привілеєм суто обмеженого
кола політиків, які діють виключно в своїх інтересах.
Натомість, владу має отримати народ, який повинен
володіти усіма необхідними інструментами не лише
для контролю, а й для безпосередньої участі у процесах
прийняття рішень. Підґрунтям популізму є віра в те, що
загальна воля народу найважливіша і вища навіть за
права людини чи конституційні гарантії [6, с. 23].
Тому, обираючи найкращий термін для позначення
нових політичних партій правого спрямування, К. Мудде
поєднує три поняття «популізм», «радикальні» та
«праві». І дискусія, на його думку, має стосуватися усіх
трьох. Незважаючи на загальний консенсус щодо того,
що ці партії належать до правого краю ідеологічного
спектру, все ж є науковці, які ставлять під сумнів
важливість традиційних правих цінностей для нових
партій. К. Мудде одразу ж пропонує відповіді на
можливу критику. Термін «праві» може викликати певні
запитання, якщо трактувати його з погляду ХІХ ст.
У класичному розумінні, стверджує науковець, праві
виступали за вільний ринок, обмеження втручання
держави в економіку та суспільне життя, в той час
як ліві вважали ринкові механізми недосконалими
і виступали за державне регулювання економіки.
Однак в сучасних умовах, на думку вченого, більш
доречним буде підхід Норберто Боббіо, який пропонує
розмежовувати правих та лівих на підставі ставлення
до егалітаризму. Ліві партії вважають нерівність між
людьми явищем штучним та переконані, що активне
втручання держави потрібне для їх подолання. Праві
партії, натомість, вірять, що нерівність між людьми
є природною і тому держава не повинна намагатися
вплинути на неї [6, с. 26].
Третя складова запропонованого терміну – поняття
«радикальні». У своїй праці К. Мудде відтворює
дискусію, яка ведеться між двома групами вчених, які
відстоюють доречність використання слів «крайні»
та «радикальні». Дуже часто розмежування між ними
не здійснюється взагалі і ці два поняття вживаються
як взаємозамінні. Це, зокрема, характерно і для праць
українських науковців, хоча часто зустрічається і в
західній політології. Про розмежування цих термінів
говорить Р. Ітвелл. Термін «радикальні праві»
ввійшов в політологічний дискурс після ІІ світової
війни для позначення передусім реакційних правих,
які виступали проти будь–яких змін на противагу
більш сучасним та прагматичним консерваторам.
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Згодом цей термін набув ширшого значення і почав
використовуватися для позначення нових партій
правого спрямування в американській політичній
науці. Однак серед цих партій слід виокремлювати
дві групи – ті, які, виступаючи проти системи, у своїй
діяльності керуються встановленими нею правилами,
та ті, які використовують насильство і жорстокість
для досягнення своєї мети – а таке розмежування
в американському дискурсі відсутнє. Натомість, в
німецькій науці та практиці межа між ними дуже
чітка. Зокрема, радикальними вважаються ті партії, які
критикують певні аспекти законодавства та конституції,
а той час як крайні – категорично не визнають її. З цього
погляду, радикальні партії знаходяться на півдорозі
між традиційними правими та крайніми правими.
Сам Р. Ітвелл використовує термін «крайні праві
партії», хоча і погоджується, що є проблема з тим, що
поняття «крайні» (extreme) дуже близьке до терміну
«екстремістські» (extremist), а тому може асоціюватись з
використанням насильства для досягнення мети, хоча в
даному випадку мова йде про зовсім інший тип партій
[3, с. 14].
Схожий підхід можна зустріти в Ф. Ігнаці. Він також
говорить про те, що термін «радикальні праві» здобув
відповідні асоціації та особливості вживання через те,
що був започаткований у США, зокрема у дослідженні
Деніела Белла у 1963 р. («Нові американські праві»).
Як правило, його використовують для позначення
американських організацій та рухів, діяльність яких
була специфічною для американської політичної системи
та тих питань, які стояли на порядку денному в другій
половині ХХ ст. (наприклад, права афроамериканців
і проблеми сегрегації). Тому для європейського
наукового дискурсу цей термін є «чужим» та має інші
конотації, асоціюючись з жорстокістю, насильством аж
до тероризму. Відтак, П. Ігнаці також віддає перевагу
терміну «крайні». Він переконаний, що це поняття
дозволяє краще продемонструвати не лише те, що ці
партії знаходяться скраю політичного спектру, а й те, що
вони, зазвичай, виступають проти існуючої політичної
системи та тих, хто знаходиться при владі [5, с. 28].
К. Мудде, який, як уже згадувалось вище,
найкращими для свого дослідження вважає два
терміни – радикальні праві популісти або популістські
радикальні праві, критикує такий підхід. З його
погляду, антисистемність, до якої апелює Ігнаці, не
може вважатись вичерпною характеристикою партій.
Це визначення є надто релятивістським, оскільки те,
що вважається крайнім в одній системі, може бути
абсолютно типовим та традиційним для іншої системи.
Термін «радикальні», натомість, дозволяє показати, що
ці партії протиставляють свої ідеали фундаментальним
цінностям ліберальної демократії, зокрема, ідеям
плюралізму, конституційного захисту прав меншин
тощо. І суто з семантичних позицій К. Мудде віддає
перевагу термін популістські радикальні праві, щоб
прибрати наголос з популізму як центральної характе
ристики, яка підсвідомо з’являється при використанні
терміну «радикальні праві популісти») [6, с. 26].
Терміну «радикальні праві» віддає перевагу і Піппа
Норріс. Вона навпаки вважає той факт, що даний вираз
ввів у науковий вжиток такий впливовим вчений як
Деніел Белл, перевагою, а не недоліком, оскільки це
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зробило його більш поширеним та одразу сприяло
широким науковим дискусіям щодо його використання.
Вчена також використовує аргумент про те, що
радикальні партії можуть дуже жорстко критикувати
систему, але своїми діями не руйнують її підвалини –
не пропагують тероризм, насильство, беруть участь
у виборах, займають політичні посади. На противагу
цьому, термін «крайні праві» більш доречний для
тих організацій та груп, які відкрито пропагують або
і застосовують силу та жорстокість для досягнення
своїх цілей. Прикладом тут можуть бути американські
групи руху «за життя», які нападають та підпалюють
клініки, де роблять аборти, або неонацистські групи в
Європі, які влаштовують погроми в місцях проживання
іммігрантів [7, с. 45].
В українському науковому дискурсі поки складно
говорити про якісь тенденції щодо використання
вище перелічених термінів через невелику кількість
досліджень з даної тематики. Розмежування низки
понять можна зустріти у працях А. Шеховцова. Він
аналізує такі терміни як «праворадикальні», «право
популістські», «правоекстремістські» і «неофашистські»
і приходить до висновку, що вони не можуть вживатися
як синонімічні. Неофашистські партії, стверджує вчений,
відстоюють цінності фашистських партій міжвоєнного
періоду,
правоекстремістські
партії
пропагують
використання насильницьких дій для досягнення своїх
політичних цілей. Термін «правопопулістські партії»
не дає вичерпної характеристики сутності цих партій,
а тому утруднює їх типологізацію та відмежування від
інших правих партій. Тому науковець схиляється до
використання поняття праворадикальні партії [1].
Водночас, і А. Шеховцов, і інші вчені, які
займаються даною публікацією, і засоби масової
інформації часто використовують два найбільш
поширені терміни «праворадикальні / радикальні праві»
та «крайні праві» як синонімічні та взаємозамінні.
У вітчизняному науковому дискурсі чіткої межі між
цими термінами поки не проведено. При цьому,
можна прослідкувати тенденцію до зростання частоти
використання другого із наведених вище понять. З
нашого погляду, такий підхід має раціональне зерно,
оскільки в українській мові прикметник «радикальний»
все ж асоціюється насамперед з тими організаціями
та партіями, які підтримують насильницькі методи
досягнення своїх цілей і схильні до їх використання
самостійно або через близькі до них екстремістські
групи. Натомість, термін «крайні праві» є більш
вдалим, оскільки не викликає таких асоціацій, а також
дозволяє точніше передати розміщення цих партій
на ідеологічному спектрі. Тому ми переконані, що
найкращим для характеристики нових політичних партій
правого спрямування є саме термін «крайні праві».
Зростання електоральної підтримки крайніх правих
партій викликає занепокоєння у європейської та світової
спільноти через потенційну зміну політичного порядку
денного та можливу загрозу ліберально–демократичному
устрою. Через це ці політичні партії отримують дедалі
більшу увагу науковців, в тому числі і в Україні. Цей
процес відбувається, хоч і повільно, однак у вчених,
які досліджують дану проблематику, немає згоди щодо
терміну, яким можна було б позначати ці партії. Це
створює додаткові труднощі для започаткування та
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активізації наукової дискусії щодо нових політичних
партій правого спрямування, а тому дана стаття може
стати точкою відліку для такого обговорення.
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and justify the use of the term «extreme right–wing parties» in Ukrainian discourse.
Keywords: political party, political party family, the new right–wing parties, the
radical right parties, extreme right parties.

***
УДК 321.01

Дахно О. Ю.,
аспірант, Національний інститут стратегічних
досліджень (Україна, Київ), аleks9000@gmail.com

Територіальна цілісність
як структурний атрибут держави
в умовах глобальної інтеграції
Здійснено аналіз територіальної цілісності як структурного атрибуту
держави в умовах глобальної інтеграції, розкрито сутність територіальної
цілісності, визначено основні індикатори, які характеризують її як
структурний атрибут сучасної держави, на основі цього обґрунтовано вплив
кольорових революцій на переформатування світового устрою, доведено
доцільність впровадження відповідних цивілізаційних стандартів, які є
потужним фактором порушення історичної статики території держав
та її суверенітету, конкретизовано індикатор оформлення територіальної
цілісності та територіальної недоторканості сучасних держав,
систематизації нормативних принципів оформлення територіальної цілісності
держав як об’єкту міжнародної безпеки.
Ключові слова: територіальна цілісність, територіальна недоторканість,
територія держави, глобальна інтеграція, державний суверенітет,
неподільність території, суверенітет держави, цілісність держави, політична
дестабілізація, м’яка сила, історичне самовизначення народів, територіальна
дезінтеграція.
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Глобальна інтеграція та реінтеграція, якими про
низаний сучасний світ порушують статику єдиного
економічного, фінансового та соціокультурного прос
тору сучасних держав та їх атрибутивну ознаку – тери
торіальну цілісність. В результаті цього утверджуються
окремі центристські тенденції щодо формування
новітньої моделі територіально–організованої політичної
системи. Глобальна інтеграція у більшості випадків стала
константною проблемою, яка спровокувала розмивання
державного суверенітету та територіальної цілісності
сучасних держав, що тим самим привело до послаблення
політичної влади відцентрованих ними функцій. Це в
особливому ракурсі поставило питання про збереження
територіальної цілісності як структурного атрибуту
держави в умовах глобальної інтеграції.
Проблема територіальної цілісності й досі висту
пає одним із пріоритетних завдань забезпечення
стабільності та розквіту сучасної держави. Виходячи із
того, перед якими викликами постають сучасні держави
в умовах глобальної інтеграції особливої доцільності
набувають питання концептуалізації територіальна
цілісність як її структурного атрибуту. Територіальна
цілісність в контексті різних науково–методологічних
підходів, не здобула належної концептуалізації, й досі
певну суперечність викликають питання її ідентифікації,
через параметр атрибутивної ознаки держави, з’ясування
відповідних факторів її утвердження та збереження.
Все це ставить питання про доцільність формування
стратегічної парадигми забезпечення територіальної
цілісності в умовах глобальної інтеграції.
В межах даного аналізу важливе значення відіграє
концепція Х. Бірена в межах якої територіальна
цілісність і територіальна недоторканність розгля
даються як основні атрибути території держави як її
соціальної цінності. З огляду на це, на думку вченого
«цілісність характеризує стан території держави з
точки зору його просторових параметрів (єдність
та неподільність), а недоторканність – стан того
самого об’єкта з точки зору зовнішніх умов, в яких
повноцінно проявляється соціальна цінність цього
об’єкта» [1, с. 24]. Саме тому дослідник наголошує
на тому, що «фактичне порушення недоторканності
території держави завжди проявляється в порушенні
зовнішніх умов і може мати своїм наслідком порушення
цілісності або інший суспільно–небезпечний наслідок
щодо її території» [1, с. 27]. Такий підхід розглядає
територіальну цілісність як структурний елемент
територіальної
недоторканності,
яка
в
даному
відношення характеризує «стан захищеності території
від будь–яких посягань, в тому числі й посягань,
які заподіюють шкоду її єдності і неподільності чи
створюють загрозу заподіяння такої шкоди» [1, с. 29].
Виходячи із цього в межах більшості дослідницьких
підходів як у сфері правової, так і політологічної
науки територіальна недоторканість розглядається
як: цілісність і неподільність її території в межах
існуючих кордонів [2, с. 212], цілісність, незмінність та
неподільність території держави без належного рішення
державних органів [3, с. 144], захищеність території
країни в існуючих кордонах від будь–яких посягань, що
стосується незаконної зміни території України [4, с. 7].
Особлива роль в контексті ідентифікації сутності
територіальної цілісності як структурного атрибуту
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115

сучасної держав в умовах глобальної інтеграції
відіграють різні концепції, серед яких важливе значення
належить просторовій концепції. Певне методологічне
обґрунтування щодо визначення змісту державної
території, яка характеризується лише просторовими
межами наводить С. Бабурін. При цьому вчений
виходить із того, що розглядати державну територію
як просторову межу функціонування суспільства,
на яку поширюється суверенітет держави не зовсім
вірно, оскільки вона являє собою більш багатогранне
та складне поняття, яке не обмежується лише
просторовими характеристиками. З огляду на це,
під державною територією вчений розуміє «певний
соціальний організм, який характеризується політичним,
економічним та культурним простором, межі існування
влади в середині держави та межі за якими держава
виступає як іноземна зовнішня сила» [5, с. 144].
Метою даної статті є здійснити концептуальний
аналіз територіальної цілісності як структурного
атрибуту держави в умовах глобальної інтеграції.
Досягнення даної мети обумовлює вирішення відпо
відних дослідницьких завдань, серед яких: іден
тифікувати
сутність
територіальної
цілісності,
визначити основні індикатори, які характеризують її
як структурний атрибут сучасної держави, серед яких
вплив кольорових революцій на переформатування
світового устрою, впровадження відповідних цивілі
заційних стандартів, які є потужним фактором пору
шення історичної статики території держав та її
суверенітету.
Рівень методологічного розроблення та окремої
концептуалізації змісту територіальної цілісності в
умовах глобальної інтеграції потребує чіткого поня
тійного апарату її ідентифікації. У більшості випадків
це зумовлено тим, що в межах різних дослідницьких
підходів застосовується не синхронізована терміно
логічна база, а саме використовуються поняття «терито
ріальна цілісність», «цілісність держави», «терито
ріальна недоторканість». Певну термінологічну невизна
ченість цих понять І. В. Левакін та Є. А. Юртаєва
пов’язують із невідповідністю між формулюванням
принципу незастосування сили та загрози сили
(утримання від застосування сили та загрози сили)
в перекладі з англійського тексту Уставу ООН на
російський. Зокрема в російському варіанті йдеться про
«територіальну недоторканість» тоді коли ідентичність
англійського перекладу розкривається через поняття
«територіальна цілісність» («territorial integrity») [6,
с. 5].
В результаті цього, досить часто в ці два поняття
вкладається і різний зміст, з одного боку територіальна
цілість характеризує непорушність державних кордонів,
тоді коли територіальна недоторканість вказує на
принцип рівноправ’я та самовизначення народів. Також
варто відзначити, що в межах окремих дослідницьких
підходів досить часто зустрічається певна семантична
тотожність, в результаті чого під територіальною
цілісністю водночас розуміється і непорушність
державних кордонів і право народів на самовизначення.
Це у більшості випадків приводить й до хибної
експертно–аналітичної оцінки подій у світі пов’язаних
із забезпеченням та захистом територіальної цілісності
держави в умовах глобальної інтеграції.
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Слідуючи логіці даного підходу формулює своє
бачення принципу територіальної недоторканності
М. В. Остоухов, який пропонує розуміти під ним
принцип заборони застосування сили проти тери
торії держави (норма «ius cogens») [7, с. 26]. Вихо
дячи із цього, на його думку «дотримання вимоги
недоторканності державної території, є умовою збере
ження її цілісності в умовах глобальної інтеграції, однак,
при порушенні недоторканності території не завжди
переслідується мета відторгнення її частини» [7, с. 28].
Це свідчить про те, що «посягання на цілісність
держави завжди є посяганням і на її недоторканність,
однак не кожне посягання на недоторканність здатне
заподіяти шкоду цілісності» [7, с. 33].
Саме тому, в межах аналізу територіальної цілісності
в умовах глобальної інтеграції Л. І. Волова пропонує
розуміти під нею «узагальнену характеристика об’єкта,
що володіє складною внутрішньою структурою,
оскільки вона відображає інтегрованість, самодос
татність, автономність об’єкта, пов’язану з його
внутрішньою активністю [8, с. 3]. Виходячи із цього
категорія «територіальної недоторканості» на її думку
є значно багатограннішою, оскільки «застосовується по
відношенню до різних об’єктів (територія, представники
влади, людина та її здоров’я, житло, власність, тощо»)
[8, с. 4]. Це у такий спосіб, підтверджує думку, що
«незалежно від об’єкта, недоторканність є завжди
певним станом захищеності від будь–яких посягань зі
сторони, а також заборона вчиняти певні дії [8, с. 11].
В межах ідентифікації особливостей забезпечення
територіальної цілісності сучасної держави в умовах
глобальної інтеграції особливу увагу також варто
приділити аналізу впливу кольорових революцій на
переформатування світового устрою, впровадження
відповідних цивілізаційних стандартів, які з необхід
ністю є потужним фактором порушення історичної
статики території держав та її суверенітету. На думку
З. Бжезинського «кольорові революції являючи собою
інструмент демократизації, сприяють відновленню
демократичних свобод в країнах з авторитарним режи
мом та в країнах з перехідними формами демократії
(несталими демократичним режимами)… однак в
реальності їх технологічна реалізація супроводжується
силовими методами демонтажу, що досить часто
призводить до перманентної економічної та політичної
дестабілізації, яка порушує ідеологічну стабільність
території сучасних держави» [9, с. 178].
Обґрунтовуючи
фактор
впливу
кольорових
революцій на забезпечення територіальної цілісності
сучасних держав Джозеф С. Най, вказав на технологію
«м’якої сили» («soft power»), яка має запроваджуватись
задля утвердження «соціально–політичної та політичної
моделі устрою держави та суспільства без військового
втручання аби гарантувати їй територіальну цілісність
та суверенітет» [10, с. 180]. На думку вченого саме
запровадження технології «м’якої сили» в межах
окремих держав глобального світу є одним із найбільш
ефективних інструментів збереження органічності їх
територіальної цілісності, оскільки слугує її захисту з
боку тих держав, які вдаються до агресивної інтервенції,
яка провокує прояв сепаратизму та стримує процеси
історичного самовизначення народів. В даному
відношенні, технологія «м’якої сили» слугує розвитку
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демократичних прав громадян на самовизначення, що
виступає структурною складовою утвердження стратегії
глобальної безпеки в сучасному світі.
Подібної
точки
зору
також
дотримується
Д. Шарп який наголошує на тому, що саме кольорові
(постмодерні) революції просуваючи новітні принципи
облаштування демократичного устрою блокують умови
для втрати суверенітету та незалежності сучасних
держав, оскільки завжди враховують форми політичного,
ідеологічного, державного та конфесійного устрою»
[11, с. 144].
В результаті таких революцій сучасні держави
пройшовши демонтаж політичних режимів здобувають
новітні демократичні й ліберальні цінності, які
стримують хаос та нестабільність їх соціально–
політичної ситуації, що тим самим посилює потенціал
їх територіальної цілісності. Здебільшого йдеться про
те, що держави, які пройшли шлях постреволюційної
самоорганізації, самостійно набудовують потенціал
збереження цілісності своєї території, навіть ідеологічно
вмонтованої у систему «вертикального структурування
людства» [11, с. 167].
В межах даного аналізу особливу увагу також варто
звернути на те, що порушення територіальної цілісності
сучасної держави може відбуватись і без застосування
військової сили з боку інших держав. А тому технологія
захисту територіально цілісності сучасної держави з
необхідністю має враховувати достатньо індикативний
вплив однієї держави або й декількох на її внутрішні
процеси, у формі поглиблення деінституціоналізації
демократії, загострення національних конфліктів,
блокування вирішення етнічних та релігійних питань.
Це все певною мірою впливає не лише на порушення
цілісності території, але й приводить і до більш
радикалізованих форм – «розчленування».
З огляду на це варто відзначити, що порушення
територіальної цілісності сучасної держави тенденційно
відбувається через певну методологічну та інституційну
розмитість принципу суверенної рівності держав,
яка має стати основою для утвердження глобальної
безпеки у світі. Зокрема йдеться про те, що нівелювання
даного принципу державами призвело до втрати ними
«зобов’язання поважати правосуб’єктність інших
держав, виконувати повністю та добросовісно свої
міжнародні зобов’язання та жити в мирі з іншими
державами» [12]. Саме тому досить часто не достатня
технологічна концептуалізованість та реалістичність
принципу суверенної рівності держав приводить не
лише до порушення територіальної цілісності, але і
до їх розпаду. Це обумовлено тим, що геополітичним
пріоритетом для окремих сучасних держав виступає
«абстрагований»
принцип
самовизначення,
який
свідчить про те, що «всі народи мають право вільно
визначати без втручання інших держав свій політичний
статус та здійснювати свій економічний, соціальний
та культурний розвиток і кожна держава зобов’язана
поважати це право згідно з положеннями Уставу ООН»
[13, с. 277].
Така сентенція, є характерною для більшості
сучасних держав, які в методології свої геополітики
підпорядковують принцип суверенної рівності принципу
самовизначення, хоча вони мають розглядатись в
детермінованій взаємодії. На думку Я. Броунлі, це
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підтверджується тим, що «створення суверенної та
незалежної держави, вільне приєднання її до незалежної
держави або об’єднання з іншими, або встановлення
будь–якого іншого політичного статусу, який вільно
визначається народом є способом здійснення цим
народом права на самовизначення» [14]. Це свідчить про
певну методологічну суперечність між правом держави
щодо забезпечення своєї територіальної цілісності згідно
принципів міжнародного права та правом народів на
самовизначення, яка у більшості випадків «провокує
територіальну дезінтеграцію».
Виходячи із цього, на думку М. Кервера «наприкінці
ХХ – початок ХХІ ст. найбільш поширеною формою
військового протиборства став внутрішній озброєний
конфлікт та громадянська війна, які з необхідністю
впливають на територіальну цілісність держав»
[15, с. 10]. В результаті цього сучасний світ характеризує
кризово–нестабільну тенденцію його розвитку, яка
на думку К. Прая супроводжується ескалацією
озброєних конфліктів як по горизонталі (втягнення
в них нових держав та регіонів), так і по вертикалі
(збільшення масштабів та інтенсивності насилля в
межах нестабільних держав» [16]. Аби протистояти
цьому має запроваджуватись система миротворчості як
гуманітарний принцип урегулювання «малих війн» та
стримання держав від презентації агресивної поведінки
у світі, що приводить до порушення їх «генетичної
територіальної цілісності». Слідуючи цьому на думку
Кофі Аннана «миротворчі операції при відповідних
умовах мають стати гнучким та унікально адаптивним
механізмом протидії конфліктам при дотриманні
принципів організацій та проведення операцій з
підтримання миру» [17, с. 11].
Виходячи із цього Уставом ООН розроблено
трикомпонентну миротворну систему вирішення спорів,
припинення війн та урегулювання озброєних конфліктів,
яка включає: запровадження мирних засобів (ведення
переговорів, посередництво, установлення фактів,
арбітраж); напіввійськові та квазівійськові засоби, які
включають традиційні операції з підтримання миру;
примусові засоби як невійськові (економічні, політико–
дипломатичні, юридичні та фінансові санкції), так і
військові – з використанням озброєних сил [18] Устав
ООН.
З огляду на це, сучасне миробудівництво на думку
Р. Перис включає три основні компоненти, серед
яких «перший – норми та правила встановлення та
підтримання миру, другий – утворюють організаційні
структури, які забезпечують дію цих норм та правил
(Рада Безпеки ООН, підрозділи Секретаріату ООН, місії
в районах конфліктів), третій компонент – практика
поведінки («паттерни») суб’єктів відповідно до даних
норм та правил» [19]. Аби гарантувати геостратегічну
результативність миробудівництва, як інструменту
утвердження принципів глобальної безпеки в сучасному
світ, у 2005 році вона була включена до порядку денного
Всесвітньої зустрічі на вищому рівні, згодом її основні
компоненти отримали продовження у певних соціальних
доповідях та офіційних документах відповідних
інституцій.
Відтак, спираючись на міжнародне право, державна
територія в умовах глобальної інтеграції може
бути змінена лише в результаті: 1) поділу існуючої
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держави, 2) виходу частини території із складу
держави, 3) об’єднання двох або декількох держав;
4) національно–визвольної боротьби та реалізації права
на самовизначення; 5) обміну державними територіями
за згодою сторін; 6) застосування відповідальності
за агресію; 7) поступок права на територію (цессія)
[20, с. 307].
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. Таким
чином, здійснений нами аналіз територіальної ціліс
ності як структурного атрибуту держави в умовах
глобальної інтеграції, дозволив ідентифікувати сут
ність територіальної цілісності, визначити основні
індикатори, які характеризують її як структурний
атрибут сучасної держави, на основі цього обґрунтовано
вплив кольорових революцій на переформатування
світового устрою, впровадження відповідних цивілі
заційних стандартів, які є потужним фактором пору
шення історичної статики території держав та її
суверенітету. Все це ставить питання щодо політики
оформлення територіальної цілісності та територіальної
недоторканості
сучасних
держав,
систематизації
нормативних принципів оформлення територіальної
цілісності держав як об’єкту міжнародної безпеки, що
й становить перспективу подальшого розроблення даної
проблематики в межах політологічної науки.
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Territorial integrity as a structural attribute of the state in
conditions of global integration
Within this article territorial integrity as a structural attribute of the state in
terms of global integration is analyzed, the essence of the territorial integrity, the
main indicators that characterize it as a structural attribute of the modern state are
highlighted. On this basis the influence of the color revolutions on reformatting world
order is proved as well as the need to implement appropriate civilization standards,
which are a powerful factor in breach of the historical statics and sovereignty of
the territory. The indicator of territorial integrity and inviolability of modern states
is specified; normative principles of territorial integrity of states as the object of
international security are systematized.
Keywords: territorial integrity, territorial inviolability, the territory of the
state, global integration, national sovereignty, indivisibility of territory, political
destabilization, mild force historic self–determination, territorial disintegration.

***
УДК 321.01

Кравець А. Ю.,
кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри політології, Дніпропетровський
національний університет ім. О. Гончара
(Україна, Дніпро), kravets_nastya@inbox.ru

«Homo politicus» як об’єкт
біополітичної рефлексії
Основною метою є дослідження сутності «людини політичної», що
репрезентоване в біополітиці. На основі застосування загальнонаукових
принципів пізнання – еволюціонізму, системності та об’єктивності
проаналізовані особливості біополітичного погляду «Homo politicus». З’ясовано,
що в біополітичному дискурсі й досі не вироблено чіткого уявлення про ті
фундаментальні характеристики, що лежать в природі «людини політичної».
Запропоновано комплексний підхід до проблематики «Homo politicus»:
людина політична – це соціальний примат, продукт біологічно–еволюційного
розвитку, що має генетичну схильність до біологічної адаптації, соціальної
ієрархії, політичного домінування і підкорення; «людину політичну» відрізняє
самосвідомість, культура та мораль, що здатні домінувати над генетичними
схильностями; природа людини є одночасно й раціональною, й ірраціональною;
на поведінку «людини політичної» впливають процеси, що відбуваються у
людському мозку; розвиток технологій, нейрофізіології та генетики здатні
змінити «обличчя» і сутність «людини політичної».
Ключові слова: біополітика, «людина політична», політична поведінка.

«Людина політична» як феномен була дуже
складним та проблематичним явищем наукової
концептуалізації. Друга половина ХХ ст. ознаменувалась
появою в межах політичної науки нових еволюційних
теорій в фокусі уваги яких, тим чи іншим чином,
знаходиться «людина політична». Біополітичний погляд
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на «людину політичну» має певні особливості, що
відрізняє біополітичну парадигму від інших теорій і
концепції сучасної політичної науки.
Згадаємо, що протягом приблизно двох тисяч
п’ятисот років основним питанням в західній політичної
філософії було: «Яка природа людської натури?». Цим
питанням задавались ще давньогрецькі мислителі.
Недарма один з класиків біополітики А. Соміт зазначає,
що «натяк на вплив біології на людську політику така
ж стара як і давньогрецькі філософи» [1, с. 3]. Зокрема
Платон висунув ідею про часточки золота, срібла і
бронзи, а Аристотель назвав людину «політичною
істотою». Не меншу цікавість викликають і більш пізні
праці. Так, Макіавеллі зазначив, що людина політична
є категорією відокремленою від моралі, а Гоббс
вважав, що діяльність людини політичної зводиться
до раціональних дій тощо. Біополітики вважають, що
Макіавеллі й Гоббс були набагато ближчими до істини,
ніж Локк і Руссо «в їх разюче різних оцінках людської
натури» [2, с. 5].
У другій половині ХХ – початку ХХІ увага наукової
спільноти до природи «людини політичної» значно
збільшилась. Так, одним із перших, хто почав закликати
наукову спільноту до обговорення ідеї «людини
політичної» був американський політолог Р. Лейн.
С. Ліпсет один з не багатьох, хто використовує термін
«політична людина» і дає наступне її визначення:
«людина, яка діє в суспільстві в політичній сфері, що в
своїй діяльності керується політичними віруваннями і
переконаннями [3, p. 21].
Біополітики стверджують, що для розуміння
політики необхідно застосовувати знання, отримані
на основі вивчення природного світу, адже людина
є частиною світу природи. Вони виступали за
необхідність переорієнтації теоретичної «парадигми» в
політології в бік еволюціонізму.
Проблематикою природи «людини політичної» в
біополітиці займаються наступні закордонні й вітчизняні
науковці: А. Соміт, С. Петерсон, Р. Бланк, Д. Браун,
Ч. Еван, Я. Татерсол, Д. Бараш, Х. Келман, В. Гамільтон,
Р. Данбар, Я. Потапенко та інші. Однак, слід зазначити,
що їх погляди мають як спільні риси, так і суттєві
відмінності. А тому знання стосовно біополітичного
погляду на «людину політичну» потребує подальшої
теоретичної
концептуалізації,
систематизації
та
поглиблення. До того ж, у сучасній біополітиці великий
масив інформації присвячений поведінці «людини
політичної», натомість майже відсутні визначення
самого феномену «Homo pоliticus». Тому ми вважаємо
доцільним розпочати з систематизації і поглиблення
знання стосовно особливостей біополітичного погляду
на «людину політичну», з урахуванням наявних у
науковій літературі визначень цього феномену, а потім
перейдемо до власного визначення «Homo pоliticus».
Ми систематизували і поглибили знання стосовно
особливостей біополітичного погляду на «Homo
pоliticus», наступним чином: 1. Людина політична – це
соціальний примат (А. Соміт, С. Петерсон), продукт
біологічно–еволюційного розвитку (Я. Потапенко), що
має генетичну схильність до формування ієрархічних
структур (А. Соміт, С. Петерсон). 2. В природі людини
закладена схильність до адаптації, домінування і
підкорення, що репрезентовані як соціальній, так і в
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політичній сфері (А. Соміт, С. Петерсон, Д. Браун,
Ч. Еван). 3. Людину від інших соціальних приматів
відрізняє мова, рефлексія і самосвідомість; здатність
створювати мовні конструкції, норми і правила
поведінки, традиції, релігії та ідеології, які здатні
домінувати над генетичними схильностями (К. Лоуренц,
Я. Татерсол, Д. Бараш). 4. Людину від соціальних
приматів відрізняє культура і мораль (А. Соміт,
С. Петерсон, Р. Бланк). 5. На поведінку «людини
політичної» великий вплив справляють процеси,
що відбуваються у мозку (Р. Бланк). 6. В процесі
суспільної і науково–технічної еволюції «Homo
pоliticus» постійно змінюється, адаптуючись до цих
змін (Р. Фокс). 7. Природа «людини політичної» є
одночасно і раціональною, і іраціонально (Р. Бланк).
8. Розвиток комп’ютерних технологій, нейрофізіології та
генетики здатні змінити «обличчя» і сутність «людини
політичної» (А. Влавіанос–Арванітіс, Ф. Фукуяма).
Почнемо з першої особливості. Класики біополітики
А. Соміт і С. Петерсон доводять, що люди – це
«соціальні примати», які мають спільні риси з іншими
представниками цього виду, але, в той же час, є
унікальними завдяки такій рисі як самосвідомість [2].
Вітчизняний науковець Я. Потапенко розуміє «Homo
pоliticus»
як
«продукт
біологічно–еволюційного
розвитку, частку єдиного планетарного біо–розмаїття»
[4]. Таким чином, біополітики у визначенні «людини
політичної» виходять з її біологічної природи, що
є однією з ключових особливостей біополітичного
погляду на «Homo pоliticus». Як зазначає Я. Потапенко,
витоки політичних проблем людства біополітики
шукають, зокрема, не в соціокультурних чинниках,
а у первісних, досвідомих поведінкових тенденціях,
успадкованих від тваринного світу [4]. На підтверд
ження цієї тези, інший біополітик Ч. Еван зазначає,
що «середовище визначає батьківський внесок,
який впливає на поведінку нащадків. Якщо б
психологічні особливості батьків не впливали б на їх
нащадків, людина була б виключенням в тваринному
світі». В праці «Політологія і генетика поведінки:
переосмислення фундаментальних припущень» він
говорить про те, що «сьогодні політологам час звернути
увагу на генетичні особливості людської поведінки з
врахуванням останніх досліджень в цій сфері, для того,
щоб вони припинили пояснювати політичну поведінку
згідно з принципами ХІХ ст.» [1, с. 34].
Якщо «людина політична» генетично споріднена з
іншими біологічними видами, це неодмінно впливає на
її поведінку в соціальній і політичній сфері. Так людина,
як і інші соціальні примати, має генетичну схильність
до адаптації, домінування і підкорення. У випадку з
«Homо sapiens» це має форму генетичної та соціальної
адаптації, соціального та політичного домінування і
підкорення.
Почнемо з адаптації. Г. Вільямс зазначає, що «ті
особливості людини, які відповідають навколишньому
середовищу і дають організму вижити, називають
«адаптацією». Протягом довгого часу люди, в межах
свого виду, розвивають адаптацію, яка призводить до
репродуктивного успіху [5, с. 134]. В даному випадку
гени виступають в якості «основних одиниць, через
які особливості передаються від батьків до нащадків»
[2, с. 8]. Зауважимо, що феномен адаптації сягає
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корінням теорії природного відбору Ч. Дарвіна, а
еволюційна теорія і нео–еволюціонізм лежать в основі
біополітичної аналітики.
Після адаптації, важливою генетичною схильністю
«людини політичної» є ієрархія і домінування. А. Соміт
і С. Петерсен доводять, що люди – це «соціальні
примати з вродженою схильністю до ієрархічних й
авторитарних соціальних і політичних структур». На
підтвердження цього визначення, вони зазначають, що
соціальні примати демонструють поведінку домінування
і живуть в ієрархічних соціальних (у випадку з
людським видом, політичних) структурах. Ієрархія
є однією з найбільш універсальних особливостей
соціальної та політичної організації. Домінування
зазвичай визначається як відносини серед членів одного
і того ж виду. При цьому у домінантної особи буде
привілейований доступ до деяких благ, до яких прагнуть
й інші [2, с. 1–5]. Д. Браун, на підтвердження тези про
людську схильність до домінування та ієрархії, наводить
перелік «загальних людських властивостей»: схильність
до «коаліційного насилля», домінування в суспільній та
політичній сфері, встановлення відносин «домінування–
підкорення», лідерства і економічної нерівності
(нерівності престижу, статусу і ролі) тощо [6].
Звісно, ієрархія і домінування неможливі без
підкорення. Так, біополітики вважають, що тенденція
коритися поступово закріплюється в самій нашій
природі й призводить до появи феномену «людської
слухняності». Як зазначають А. Соміт і С. Петерсен,
«природний відбір забезпечив нас «готовністю
виконувати покірну роль» [2, с. 24]. Підтвердження
цьому знаходимо і у працях С. Ліпсета, який
переконаний, що у нинішній час «людина політична» –
це людина, що звикла знаходитися під тиском і
є експлуатованою» [3, с. 21]. Тут, на наш погляд,
доречним буде також навести тезу Дж. Шефера:
«Сучасне людське життя – це, переважно, наявність
знань в ієрархії підкорення: коли ми не спимо, ми
проводимо більшу частину часу в ієрархіях, які
розповсюджуються від корпоративної промисловості
до державного управління» [7, с. 174]. І, дійсно, якщо
ми поглянемо на сучасне суспільство, воно сповнене
ієрархії. Від самого народження дитина потрапляє в
ієрархічний світ, де є батьки та вчителі, що домінують,
і яких треба слухатись. Як підкреслюють Х. Келман
і В. Гамільтон, один «вражаючий феномен ієрархій
влади ... це готовність громадян виконувати накази,
не ставлячи питань ... навіть коли це покора тягне за
собою величезні особисті жертви або необхідність
вчинення дій, які за інших обставин вони вважали б
морально негожими» [8, с. 137]. Як зазначає Р. Данбар,
«ця одна особливість людської поведінки, яку дійсно
важко пояснити: наша екстраординарна готовність
підкорятися чужим бажанням». Таким чином, покора –
це поведінковий корелят панування і ієрархії [9, с. 143].
Підсумовуючи вищезазначене, констатуємо, що
схильність до домінування з одного боку, і підкорення
з іншого, генетично закладені в природу «людини
політичної». Саме ці дві характеристики лежать в основі
її політичної поведінки.
Однак, зазначимо що не дивлячись на те, що
«людина розумна» розділяє схильність соціальних
приматів до ієрархічної громадської організації, в той же
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час, вона розвинула в собі здібності, які є унікальними
в тваринному світі: мову, рефлексію і самосвідомість.
Хоча між людиною і іншими соціальними приматами
є багато спільного, ми глибоко відрізняємося від них.
Адже людська поведінка – це продукт не просто наших
генів, але й взаємодії між природою і вихованням. Крім
спадковості на поведінку людини впливає виховання
і соціалізація, тобто засвоєння певних норм і правил.
При цьому, ці норми і правила містяться у сфері моралі,
яка розглядається в якості унікальної людської функції.
Як зазначили А. Соміт і С. Петерсон, тільки «людина
розумна» здатна створювати в рудиментарної формі
великий комплекс мови, законів, звичаїв і традицій,
форм мистецтва, матеріальних об’єктів, технології, ідей і
цінностей, включених в термін «культура». Мало того, в
суспільстві вона здатна діяти відповідно до них, а не до
природних інстинктів [2, с. 27].
Ф. де Ваал на основі досліджень мавп, які
демонструють наявність таких рис як здатність
до емпатії/співчуття, взаємодопомоги і вирішення
конфліктів, робить висновок, що «еволюція створила
обов’язкові умови для моралі» [2, с. 208]. За словами
Я. Татерсола, «якщо будь–які з відомих нам організмів
існують в тому світі, що даний їм природою, то люди
живуть у світі, який вони символізують і заново творять
у своїх умах» [11]. Підтвердження цьому наводить і
Д. Бараш, за словами якого «зі всіх живих істот тільки
люди унікально здатні до непокори тим біологічним
схильностям, що шепочуть всередині них» [12, с. 15–
16]. В даному контексті варто навести і тезу Р. Фокса,
яка яскраво описує прірву між «людиною розумною» і
іншими приматами: «Людина відрізняється від інших
приматів, не тому що вона переборола свою природу
примата, але тому що відрізняється від примата типом
природи ... Людина поводиться культурно, тому що
мутація і природний відбір змусили людину винаходити
правила, створювати міфи, говорити на мовах і
формувати чоловічі клуби…» [13, с. 28].
Таким чином, ідеї і цінності, створені людиною,
почали змінювати її поведінку в суспільній і полі
тичній сфері. І дійсно, якщо поглянути на історію,
релігії
змінювали,
іноді
доволі
кардинально,
поведінку своїх прихильників. Але світська влада, з
її законами і заборонами, також здатна впливати на
суспільну і політичну поведінку людини. Так, відомий
етолог К. Лоуренц у відповідь на еволюційні теорії
походження людини і соціуму шляхом природного
відбору, стверджує, що соціальні і культурні норми
та звичаї формувались скоріше не на генетичній, а
на соціально–психологічній основі, коли у якості
сировини використовувались не мутації та рекомбінації,
а звичаї та звички [3]. Біополітики констатують, що
окрім звичаїв і звичок на політичну поведінку людини
неодмінно впливає соціалізація. Наприклад, Р. Лейн
сфокусував увагу на основних віруваннях людини, у
формуванні яких важлива роль відводилася політичній
соціалізації. Відповідно до подібних установок автор
вважав, що «політична особистість може бути визначена
як ... організована, динамічна відповідь на політичні
стимули» [14, p. 51].
Важливо підкреслити, що у вищенаведеній дихотомії:
генетика –культура / мораль відсутній такий ключовий
елемент аналізу як людський мозок. Як зазначає Р. Бланк:
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«Чим більше ми розуміємо функціонування мозку, тим
більше ми схиляємо до думки, що нашу поведінку
моделює наш мозок». В результаті, «наша інтерпретація
світу, у тому числі його політичного виміру, і наші
реакції на нього, залежать від внутрішньої організації
мозку» [15, с. 17]. В даному випадку слід зазначити, що
мається на увазі те, що мозок бере участь у формуванні
кожної дії або думки, які реалізуються як процесі
політичного керівництва суб’єктом управління, так і
в процесі громадської діяльності об’єкта управління.
Підтвердження цієї тези надає і Ф. Фукуяма, який
стверджує, що поведінку людини потрібно розглядати
як результат електрохімічних реакцій в органі, який ми
називаємо мозком [16, с. 73].
Отже, на політичну і соціальну поведінку «людини
політичної» впливають не тільки біологічні чинники:
генетична схильність до біологічної адаптації, створення
ієрархічних структур, соціального та політичного
домінування і підкорення, а й соціальні, як то: мова,
культура, мораль тощо. При цьому людський мозок
виступає центром формування політичної поведінки і
усвідомлення «людиною політичною» самої себе і своїх
вчинків.
Таким чином, в сучасному біополітичному
дискурсі акцент робиться як на вроджені, так й на
набуті якості «людини політичної», що впливають на
його суспільну і політичну поведінку. Оскільки, як
вже зазначалося, в центрі біополітичної парадигми
лежить еволюційна теорія, відповідно, досліджується
і еволюція свідомості «людини політичної» в процесі
політогенезу. При цьому багато увагу приділяється
раціональності та ірраціональності людського мислення.
На хвилі дискусій, якою являється людина політична
раціональною чи ірраціональною з’являється такі
поняття як «суб’єктивна сторона політики», «людський
вимір політики» тощо. Так, Р. Бланк зазначає, що
еволюційна концепція сучасної біополітики передбачає
трансформацію уявлення про людину як раціональну
істоту, що здатна долати руйнівність та ірраціональність
оточуючого світу [15, с. 17].
На думку К. Майноуга, багато сучасних політиків,
укладаючи політичні угоди, розуміють, що світ
змінюється щомиті, а тому не можна належно
передбачити політичну ситуацію та наслідки її
розгортання. Як висновок, різного роду обітниці
накладають обмеження на довершено раціональну
людину [17, с. 165]. Говорячи про раціональне та
ірраціональне сприйняття політики людиною польський
дослідник Т. Бодіо приходить до висновку, що поведінка
людини пов’язана, перш за все з адаптацією особистості
до умов політичної реальності, тоді як дія – зі свідомим
наміром здійснити зміну в політичному бутті [18, с. 245].
Оскільки «людини політична» генетично схильна
до біологічної та соціальної адаптації, як вже було
доведено вище, на наш погляд, варто спробувати
спрогнозувати якою буде ця адаптація в умовах ХХІ ст.
Адже у найближчому майбутньому прогнозується
створення справжнього штучного розуму, а сучасна
генетика має достатній потенціал, щоб здобути повний
контроль над біохімічними процесами в людському
тілі. І це поставить перед «людиною політичною»
нові виклики, які вона має здолати і до яких має
адаптуватися.
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Як
зазначає
грецька
дослідниця–біополітик
А. Влавіанос–Арванітіс, сьогодні майже не можливо
спрогнозувати вплив генної інженерії на майбутнє.
«Генна інженерія в найближчому майбутньому буде
грати ключову роль у розподілі сил і економічного
зростання».
Освічені
«біо–законодавці»
будуть
зобов’язані встановити нові етичні межі, а перед
«біо–юристами» постане питання яким чином вони
мають бути закріплені у правовій базі й як будуть
співвідноситись з етичними нормами [19].
Ф. Фукуяма також говорить про можливі
трансформаційні зміни «людини політичної» у
ХХІ ст., коли роль ієрархії в управління у всі сферах
життєдіяльності людини стане не важливою, адже
виникне корпоративність в управлінні, відбудеться
синтез «людини політичної» з «людиною економічною».
Він як і А. Влавіанос–Арванітіс вважає, що біотехнології
потенційно несуть у собі цілий букет серйозних загроз,
але загроз непомітних, латентних, не здатних відразу ж
привернути до себе увагу на політичному рівні: «Вони
здатні змінити спосіб життя людей до такої міри, що
трансформується сама людська природа, у результаті
чого може бути створена постлюдина». Ф. Фукуяма
намагається дати оцінку діяльності інститутів, які уже
існують у сфері політичного регулювання біотехнологій
та зрозуміти, наскільки ці інститути відповідають
вимогам майбутнього. В результаті він приходить
до висновку, що вихід із такої складної ситуації, в
якій опинилася людина політична, знаходиться у
почутті гідності, яке повинно стати «дороговказом до
формування таких політичних інститутів, які здатні
запобігти переродження людини» [16, с. 46, 73, 228].
Отже біополітичний погляд на «людину політичну»
має певні особливості, що відрізняє біополітичну
парадигму від інших теорій і концепції сучасної
політології. А саме: людина політична – це соціальний
примат, продукт біологічно–еволюційного розвитку, що
має генетичну схильність до формування ієрархічних
структур; в природі людини закладена схильність
до соціальної ієрархії, соціального та політичного
домінування і підкорення; «людину політичну»
відрізняє самосвідомість, культура та мораль, що здатні
домінувати над генетичними схильностями; природа
людини є одночасно й раціональною, й ірраціональною;
на поведінку «людини політичної» впливають процеси,
що відбуваються у людському мозку; розвиток
технологій, нейрофізіології та генетики здатні змінити
«обличчя» і сутність «людини політичної».
Таким чином, в контексті біополітичного дискурсу,
ми розглядаємо людину політичну як індивіда з
вродженими властивостями мозку і психіки, які
впливають на його соціальну та політичну поведінку,
можуть корегуватись в процесі соціалізації та виховання
і змінюватись відповідно до викликів ХХІ ст.
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«Homo politicus» as an object of biopolitical reflection
«Homo politicus» is the main aim of the article. Having applied general
scientific principles of cognition (evolutionism, system approach and objectivity) there
were analyzed features of biopolotical view on «Homo politicus». It was determined
that in scientific community still no single point of view about nature of «Homo
politicus». Proposed particulars of the biopolitical view on «Homo Politicus»: «Homo
Politcus» is a social primate, product of biologically–evolutional progress, who has
genetic inclination to the formation of hierarchical structures; a leaning for social
hierarchy, political domination as well as subjugation are «imprinted» in to the human
nature; «Homo Politicus» is distinguished by self–consciousness, culture and morale
which are able to dominate over genetic predispositions; human nature is rational
and irrational at the same time; the brain processes have great influence to the human
behavior; the progress of the technologies, neuro–physiology and genetics is capable
to change the «face» and the «essentiality» of «Homo Politicus».
Keywords: biopolics, «Homo politicus», political behavior.
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Легітимація соціального порядку
як завдання політичних інститутів
Розглянуто основні ідеї нормативізму у політичній теорії як визначальні
для пояснення джерел соціального порядку та способу його забезпечення за
допомогою політичних інститутів. Нормативізм виходить з положення,
що соціальний порядок є чимось вищим за історичну мінливість, він не лише
незалежний від історичних змін, але й зумовлює ці зміни. Саме нормативізм,
тобто підхід, який утверджує відповідність (більшу чи меншу, але неминучу
і визначальну) соціальної дійсності певним нормам, лежить в основі сучасного
вчення про легітимацію. Існує кілька різних версій нормативізму: ті, що
тяжіють до визнання нормативним наявного соціального порядку, тобто
консервативними за своїм ідеологічним підґрунтям, та ті, що тяжіють до
обґрунтування нормативності як опису бажаного соціального порядку, тобто
революційних за своїм ідеологічним підґрунтям. За Вебером, легітимність
характеризує соціальний порядок, який має престиж і тому диктує індивідам,
що включені до нього, обов’язкові вимоги і встановлює зразок поведінки.
Важливу роль у вирішенні питання соціального порядку відіграють національні
політичні інститути, передусім держава. Йдеться при цьому вже не стільки
про національну ідею, як це було актуально у процесі становлення модерних
націй, яке відбувалося паралельно з бурхливим розвитком буржуазного
суспільства, скільки про національну ідентичність. Національні політичні
інститути, тобто, держава, національні партії та інші суб’єкти національних
громадянських суспільств, попри піднесення глобалізаційних соціальних
інституцій, все ж залишаються провідними засобами легітимації соціального
порядку політичними засобами. Нормативістські засади все ж не можуть бути
єдиними підставами для утвердження соціального порядку – у тому числі й не є
вони єдиними засадами для утворення політичних інститутів.
Ключові слова: легітимація, нормативізм, соціальний порядок, легальний
порядок, політичні інститути, цінності, обґрунтування.

Завдання легітимації соціального порядку постає
перед усіма соціальними інститутами, але в першу
чергу – перед політичними. Справа полягає у тому,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

що питання соціального порядку розглядається,
передусім, під кутом зору нормативізму, тобто вчення
про відповідність (більшу чи меншу, але неминучу і
визначальну) соціальної дійсності певним нормам. Саме
нормативізм лежить в основі сучасного вчення про
легітимацію, а тому, перш ніж визначати свою позицію
щодо питання соціального порядку та можливих шляхів
його легітимації (зокрема, спеціальною темою цієї статті
є легітимація за допомогою політичних інститутів),
слід спочатку визначити основні характеристики
нормативізму як соціально–філософської позиції.
Нормативізм виходить з положення, що соціальний
порядок є чимось вищим за історичну мінливість, він не
лише незалежний від історичних змін, але й зумовлює
ці зміни. Клаус фон Байме так пояснює звернення
до ідеї порядку у політичній теорії: «Повернення до
класичної політичної теорії… стає можливим лише
через прийняття платонівсько–арістотелівської episteme,
але таке повернення не є простим доксографічним
ренесансом, його варто розуміти як поновлення
теоретичного обґрунтування науки про політичний
порядок. Нормативні теорії дорікають позитивізму
здебільшого у тому, що він неминуче деградує до
історизму, що відкидає питання про добре суспільство
через його нелегітимну постановку, бо кожне
суспільство тут розглядається як історично обумовлене»
[1, с. 73].
При цьому існує кілька різних версій нормативізму.
Можна розділити їх умовно на ті, що тяжіють до
визнання нормативним наявного соціального порядку,
тобто
консервативними
за
своїм
ідеологічним
підґрунтям, та ті, що тяжіють до обґрунтування
нормативності як опису бажаного соціального порядку,
тобто революційних за своїм ідеологічним підґрунтям.
Класичним прикладом перших можна вважати теорію
Талкота Парсонса, класичним прикладом других –
теорію Юргена Габермаса. При цьому і консерватизм,
і революційність виявляються доволі поміркованими,
адже нормативістський консерватизм не заперечує
часткового реформування наявного соціального і
політичного порядку, тоді як революційний нормативізм
не закликає до повної зміни наявного соціального і
політичного порядку, адже щонайменше норми, згідно
яких має себе оновлювати суспільство, уже присутні в
ньому – хоча й лише у вигляді нормативно–регулятивної
вимоги до змін.
Клаус фон Байме закидає нормативізму його дещо
відсторонений від політичних технологій характер –
нормативісти більшою мірою орієнтують на покращення
політичних чеснот громадян, аніж на конкретні
заходи щодо підтримання політичного порядку за
допомогою виборів, правил досягнення парламентського
порозуміння тощо: «Після Другої світової війни цей
підхід сприяв саморозумінню політичної науки як
науки про демократію, що розглядала своє завдання
у формуванні в основному прескриптивно збагачених
навичок громадян держави, послуговуючись тим
самим їхньому перевихованню, значно менше вона
спрямовувалася на аналіз реальності або на критичний
розгляд політичної системи та цінностей, покладених
у її основу» [1, с. 75–76]. На наш погляд, важливим
видається звернення нормативістів до поняття
цінностей – адже для легітимації політичних норм,
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а врешті–решт і всього політичного та соціального
порядку, необхідне саме визнання його цінності для
кожного з учасників побудови цього порядку. Таке
вбачання цінності порядку може бути доволі розмаїтим
у різних громадян, однак воно все ж тяжіє до певних
визначених
цінностей
для
даного
конкретного
суспільства на визначеному етапі його розвитку. Таким
чином, завдяки зверненню до цінностей, на нашу думку,
намічається подолання того розриву з позитивізмом та
емпіричними дослідженнями, який був характерним для
раннього нормативізму, за свідченням Байме [1, с. 74].
У попередньому своєму дослідженні ми вже
здійснили огляд основних версій теоретичного
обґрунтування основ утвердження соціального порядку
[5], нині ми зупинимося на більш докладному аналізі
теорій Макса Вебера і Талкота Парсонса як таких, що
спеціально розкривають тему легітимації і є класичними
прикладами нормативізму.
Звернемося до питання про сталість соціального
порядку в суспільстві. Передусім, порядком Вебер
називає: а) умовність, якщо її значущість із зовні
гарантована тим, що відхилення наштовхнеться на
осуд; б) право, якщо порядок із зовні гарантований
можливістю примусу, який здійснюється групою людей,
що мають легітимне право скористатися силою [4, с. 46].
Тема соціального порядку виникає на початку праці
«Господарство і суспільство» Вебера не у контексті
встановлення чи пізнання об’єктивного порядку, але як
виявлення панівних уявлень про «законний порядок»:
«Дії, зокрема, соціальні дії, і, знову ж зокрема соціальне
відношення, можуть орієнтуватися з боку учасників на
уявлення про існування законного порядку» [4, с. 44].
Тобто мова йде у Вебера завжди про порядок як
результат легітимації, без легітимації Вебер взагалі
не говорить про порядок, фактично у нього законний
порядок – це результат легітимації, її фіксована форма.
Тому законний порядок у Вебера.
Звідси
легітимність
характеризує
соціальний
порядок, який має престиж і тому диктує індивідам,
що включені до нього, обов’язкові вимоги і встановлює
зразок поведінки. Веберівське визначення легітимного
порядку має стрижневе значення, якщо усю нормативну
систему суспільства розглядати із функціональної точки
зору, а не лише одиничні соціальні дії: «Фактично
орієнтування дій за порядком відбувається в учасників
зазвичай з різних мотивів. Однак та обставина,
що поруч з іншими мотивами порядок принаймні
якійсь частині діючих осіб видається таким, що має
діяти як зразок чи як обов’язок, посилює, звичайно,
можливість того, що дію орієнтуватимуть за ним і часто
дуже значною мірою. Порядок, якого дотримуються
тільки з ціле раціональних мотивів на загал значно
хиткіший, ніж орієнтування за ним, здійснюване
лише завдяки звичці, внаслідок сталості поведінки:
це найчастіший вид внутрішньої позиції. Однак він
ще незрівнянно хиткіший, ніж порядок, що постає з
престижем зразковості або обов’язковості – сказати б:
«законності». Переходи від просто традиційного або
просто цілераціональномотивованого орієнтування за
порядком до віри у законність є насправді звичайно
дуже плавними» [4, с. 45]. Важливим моментом в цьому
контексті є введене Вебером розрізнення легітимності і
легальності існуючого порядку.
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Мотивами слідування суспільним нормам можуть
бути користь і острах перед негативними санкціями за
умови невиконання зобов’язань. В цих випадках, якщо
зовнішній контроль слабкий, нормативна поведінка буде
нестійкою. Престижний соціальний порядок підвищує
вірогідність орієнтації людей на правові норми, оскільки
вони ситуативно сприймаються як «справедливі».
Отже, легітимність порядку може бути гарантована як
чисто внутрішньо, так і зовнішнім чином. Внутрішньо:
1) суто афективно: емоційною відданістю; 2) ціннісно–
раціональною вірою в абсолютну значущість порядку як
найвищої непорушної цінності; 3) релігійною вірою у
взаємозалежність блага порятунку душівід збереження
даного порядку. Легітимність порядку може бути
гарантована також зацікавленістю, тобто «очікуванням
специфічних зовнішніх наслідків» [4, с. 46]. Очевидно,
що все це різні види легітимації, але легальний,
законний порядок передбачає, що зовнішня, ціле
раціональна по суті мотивація – «закон», підкріплюється
внутрішньою – емоційно, ціннісно, освяченістю
традицією, до якої вже належить людина.
Легальний порядок, на відміну від легітимного,
потребує закону, дотримання якого гарантується певним
штатом людей, котрі мають право застосовувати примус
і застосовувати санкції. Максимою, на котру тут
орієнтована соціальна поведінка, є влада як можливість
реалізації волі групи людей навіть супроти згоди членів
спільноти. «Закон існує тоді, коли є імовірність того, що
деякий порядок буде підтримуватись певним штатом
людей, які використовують фізичний або психологічний
примус із метою домогтися лояльності стосовно даного
порядку або накладають санкції на тих, хто порушує
його. Структура будь–якого легального порядку
безпосередньо впливає на розподіл економічної або
якої–небудь іншої влади в межах відповідної спільноти.
Це справедливо для всіх типів легального порядку, а не
тільки для державного» [4, с. 280] – заявляє Вебер.
Таким чином, легальний порядок є однією із форм
легітимації соціального порядку. Вона також впливає на
розподіл влади, яку Вебервитлумачує як «...можливість
для однієї людини або групи людей реалізувати власну
волю у спільній дії навіть супроти опору інших
людей, котрі беруть участь у зазначеній дії» [4, с. 62].
Легальний порядок виступає у Вебера як додатковий
чинник, який підвищує шанси домогтися влади і
поваги, але ніколи не гарантує їх. Легальний порядок
пов’язаний із соціальним і економічним порядками.
«Спосіб, у який соціальна повага розподіляється в
суспільстві між типовими групами, що беруть участь в
такому розподілі», Вебер називає соціальним порядком
[4, с. 60], тоді як економічний порядок – «тільки спосіб,
яким економічні товари і послуги розподіляються
і використовуються» [4, с. 75]. Обидва порядки
впливають один на одного.
Отже, порядок як такий трактується Вебером як
орієнтація на максими, які чітко визначаються, тобто на
норми поведінки. Останні, в свою чергу, визначаються
конвенційно і є різними в різних колах людей. Будь–
який соціальний порядок буде легітимним для індивіда,
якщо він має практичну значущість для поведінки.
Тут важливо, щоб він слугував взірцем і умовою
діяльності – лише тоді він має шанси стати законним,
легальним.
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Слідом за М. Вебером, Т. Парсонс стверджує, що
соціальний порядок стає стійким, якщо нормативна
система інтегрує інтереси і ціннісні орієнтації більшості
членів суспільства. Чим вище рівень легітимності
порядку, тим меншою є потреба використання ресурсів
владного примусу і навпаки [6, с. 72]. Правові
засади соціального порядку завжди мають легальний
характер, але не завжди є легітимними. Легітимний
порядок включає в себе форми–зразки поведінки
загального і структурного нормативного рівнів заумови
їх престижності. Слідування цим зразкам означає
перетворення легального порядку в легітимний. Для
легітимного порядку характерна моральна і правомірна
поведінка, яка відповідає певним культурним цінностям
суспільства. В правовому аспекті проблема полягає у
відповідності конституційних норм мета–юридичним
цінностям. Якщо конституційна норма суперечить
ціннісним передумовам порядку, то вона втрачає
юридичну силу.
Далі спробуємо здійснити теоретичну реконструкцію
того, як у рамках теоретичної моделі Парсонса
нормативність набуває легітимного характеру. Цінності
і норми належать до різних підсистем соціальної
системи – відповідно мають походження від культури
(яка виконує функцію відтворення зразка) – перші, та
від завдань внутрішньої самоорганізації соціальної
системи (соціальної інтеграції) – другі. Для того, щоби
їх поєднати, слід задіювати також інші дві функції –
адаптації та ціледосягнення, а саме: для того, щоби
норми набули цінність, тобто почали ідентифікуватися
зі зразками поведінки, треба знайти реальні втілення
цієї зразкової поведінки (адаптація має відбуватися не
за абстрактним зразком, а через наслідування вчинків
конкретної людини), а також щоби ці норми були
конкретизовані і контекстуально індивідуалізовані як
цілі поведінки конкретної людини або соціальної групи
у конкретних соціальних обставинах.
Корінна зміна соціального порядку відбувається
з причини нездатності правлячої влади вирішувати
адаптаційні проблеми суспільства – тобто коли сама
еліта не може слугувати зразком для наслідування.
В результаті загострення боротьби політичних еліт
соціальний контроль за радикальними рухами стає
неадекватним, що призводить до трансформації
суспільного устрою. Навпаки, усталеність соціального
порядку можлива, якщо соціальна система має механізм
управління внутрішніми конфліктами, які загрожують
соціальній інтеграції. В ході дії цих механізмів
виникає адаптаційна інновація, яка здатна спричинити
внутрішньо–системні зміни при збереженні нормативних
основ соціуму.
Існує, як мінімум, чотири підходи щодо реалізації
соціального порядку в суспільстві. Перший підхід
передбачає пріоритет примусу із використанням
сили. За другого підходу перевага надається
утилітаристським міркуванням. Соціальний порядок
згідно із цією логікою підтримується шляхом
встановлення між соціальними суб’єктами численних
відносин взаємозалежності, що приносять користь.
За третім підходом дослідники (зокрема, Т. Парсонс)
схиляються до нормативної позиції, коли можливість
соціального порядку визначається за допомогою
загальноприйнятих
цінностей,
оскільки
діючі
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соціальні суб’єкти – істоти нормативні. Розуміючи
під соціальним порядком «невипадковість соціальної
взаємодії індивідів» [6, с. 160], Парсонс представляє
соціальну систему, в якій індивіди, визнаючи певні
стандарти, цінності і практичні способи поведінки,
діють здебільшого впорядковано. Такі відносини цілком
реальні, оскільки соціальні суб’єкти використовують
очікувані ролі, що регламентовані конкретними
нормами. Ці ролі інтегруються в особистості індивідів.
Конформізм індивідів стосовно очікуваних ролей
стає ключовим моментом підтримання соціального
порядку. Соціалізація, таким чином, набуває статусу
фундаментального процесу, за допомогою якого цінності
і норми передаються і нав’язуються. Такий підхід
може бути використаний як теоретико–методологічне
підґрунтя для дослідження інституційних засад
нового соціального порядку, і, відповідно, легітимації
(суспільного визнання) і нормативності (правового і
ціннісного регулювання та контролю) нових відносин,
що підтримують в суспільстві стабільність і порядок.
Позиція четвертих (Зігмунт Бауман) зводиться до
думки, що «панування правопорядку рано чи пізно
трансформується в «творчий безлад» як неминучу
умову нового гнучкого життєзабезпечення» [2, с. 51].
Ця позиція виглядає дещо анархістськи, або точніше
лібертаристськи, тобто відкидає соціальні інститути як
такі, а соціальний порядок тоді виявляється порядком
спонтанного потоку подій, який навряд чи можна
взагалі структурувати. Тому вибираючи між надмірною
лінійністю та без альтернативністю, а тому ненадійністю
репресивних засад соціальних інституцій, з одного
боку, та кореневою несумірністю, а тому конфліктністю
утилітарних домагань різних учасників громадянського
суспільства, з іншого, шукатимемо золоту середину у
визначенні джерел нормативності соціального порядку у
ціннісних теоріях легітимації.
Важливу роль у вирішенні питання соціального
порядку відіграють національні політичні інститути,
передусім держава. Йдеться при цьому вже не
стільки про національну ідею, як це було актуально у
процесі становлення модерних націй, яке відбувалося
паралельно з бурхливим розвитком буржуазного
суспільства, скільки про національну ідентичність.
Важливі версії утвердження національної ідентичності
подає Ентоні Сміт – який фактично розрізняє три
основні підходи до цінностей, а отже і три джерела
легітимності соціального порядку як нормативного.
У праці «Культурні основи націй» він називає такими
джерелами ієрархію, заповіт і республіку: «стародавній
світ лишив у спадок своїм європейським наступникам
і щось набагато важливіше: три визначальні спадщини
і культурні традиції – ієрархії, заповіту і республіки,
які походять відповідно зі стародавніх Месопотамії
та Єгипту, стародавньої Юдеї й античної Греції»
[7, с. 14]. Надалі ці традиції набули характер військових
цінностей для формування політичних інститутів
європейського зразка – аж до нашого часу. При цьому
дослідження європейської історії Смітом підводить до
думки, що ці три традиції позначають переважно три
домінуючих історичних типи, які послідовно змінюють
один іншого – ієрархічний, потім заповітний, а згодом
республіканський типи націй логічно надбудовуються
один над іншим.
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Така
історична
послідовність
змін
засад
націоналізму у Ентоні Сміта нагадує значною мірою
послідовність стадій історичного розвитку моральної
свідомості, запропоновану Лоренцом Кольбергом, коли
чітко розрізняються доконвенційна, конвенційна та
постконвенційна стадії [8]. Дійсно, ієрархія базується
на особистій відданості підлеглого (вассала) правителю
(сюзерену), що відповідає доконвенційним етичним
відносинам особистих зобов’язань. Заповіт означає
спільне, але в межах обраної спільноти дотримання
етичності у стосунках лише між представниками
певної спільноти – мова йде завжди про націю як
богообраний народ на своїй, богом даній землі.
Нарешті, республіканізм з його громадянською
концепцією нації, поступовою демістифікацією релігії
і її витісненням світським раціоналізмомі переходом до
соціального функціоналізму тяжіє до космополітизму
постконвенційної універсалістської моралі.
Таким чином, до своєї традиційної позиції щодо
неуникності етнічних засад будь–якого націоналізму,
Сміт додає також легітимаційний дискурс, а саме
введення ціннісної компоненти при визначенні
національної ідентичності як певної нормативності,
а не лише етнічної даності. Подає цю тему Сміт через
введення теми багато вимірності підстав для такої
ідентичності за доби глобалізації – він стверджує
як факт «багатогранність характеру більшості націй
і націоналізмів, часто багатошаровість характеру
їхніх культурних традицій, що стало результатом
поступової еволюції або раптових змін і революцій.
Своєю чергою ця багатогранність свідчить про дальшу
важливість різних культурних традицій, надто традицій
заповіту і республіки, які надають національним
спільнотам багатства й розмаїття, що часто суперечать
націоналістичним домаганням створити уніформні
культури та уніформних громадян» [7, с. 241]. Останній
же підсумок Сміта прямо виводить на тему легітимації
як визначальну навіть для його, здавалося би, етнічної
теорії націй: «Позбувшись своїх попередніх історичних
оболонок, націоналізм став доступним для цілей
народної мобілізації та легітимації на всіх континентах
і, мабуть, виконуватиме цю роль, поки потреба в
культурній ідентичності поєднана з прагненням
утвердити суверенітет народу» [7, с. 242].
Таким чином, національні політичні інститути,
тобто
національні
партії
та
інші
суб’єкти
національних
громадянських
суспільств,
попри
піднесення глобалізаційних соціальних інституцій,
все ж залишаються провідними засобами легітимації
соціального порядку політичними засобами. Крім
того, нормативістські засади все ж не можуть бути
єдиними підставами для утвердження соціального
порядку – у тому числі й не є вони єдиними засадами
для утворення політичних інститутів. Так, нормативізм
має надбудовуватися над іншими, більш традиційними
складовими соціального порядку та політичних
інститутів. Нерідко нормативізм суттєво коригує ці
задані соціальні та політичні елементи, інколи навіть
слугує вихідним пунктом для появи нових соціальних
та політичних структур та соціальних груп – однак,
нормативізм не може розглядатися у відриві від
останніх. Від реальних соціальних і політичних
структур і груп нормативізм отримує не лише свою
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соціальну і політичну базу (носія), але й ту суб’єктність,
яка надає нормативізму силу впливу. Адже сама по
собі нормативність – лише проект, який потребує
своїх виконавців. Таким чином, легітимація постає
тим процесом у якому політичні норми здобувають
своїх прихильників, а громадяни стають реальними
суб’єктами політичної дії та політичної комунікації.
З точки зору нормативізму, соціальний порядок не
може розглядатися як самодостатній феномен – він
складається з конкретних легітимацій. Серед таких
легітимацій одну з найбільш важливих займають
легітимації за допомогою політичних інститутів.
Такі інститути, у свою чергу, базуються на певних
цінностях, які, таким чином, і виявляються кінцевим
пунктом у пошуку граничної легітимації соціального
порядку. Таким чином, соціальний порядок критично
залежить від цінностей громадян певної країни. Серед
інших висновків можна зробити і такий: загрози
базовим цінностям громадян є загрозою соціальному
порядку їхньої країни. Такими загрозами можуть бути
не лише ті, які зазвичай перераховують у доповідях та
аналітичних записках профільних безпекових державних
установ – економічні, політичні, воєнні тощо –, але
й ті, які раніше всерйоз не сприймалися, але вийшли
на передній план лише нещодавно – переважно
у зв’язку із розгортанням так званої «гібридної
війни». Це загрози, пов’язані із методами ведення
інформаційно–психологічної війни, яка має на меті якраз
деморалізувати громадян певної країни, розхитати їхню
віру і довіру до певних базових цінностей.
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The legitimization of social order as a task of political institutions
In the article there are examined the basic ideas of normativism in political
theory as decisive to explain the sources of social order and the method of its providing
through political institutions. Normativism points that the social order is somewhat
higher than historical volatility, it is not only independent of historical change, but
also causes these changes. Normativism is the approach which establishes compliance
(more or less, but inevitable and decisive) of social reality to certain standards, so
normativism is the basis of the modern theory of legitimacy. There are several different
versions of normativism: those that tend to recognize existing normative social
order, that is conservative in its ideological basis, and those that tend to justify a
normative description of desired social order, that is revolutionary in its ideological
basis. According to Weber, characterizes the legitimacy of the social order that has
prestige and therefore dictates the individuals included in it, and sets mandatory
requirements for the recommended behavior. National political institutions, especially
the state play an important role in solving the issue of social order. It is thus not
so much about the national idea, as it was important in the formation of modern
nations, which took place in parallel with the rapid development of bourgeois society,
but about national identity. National political institutions, ie state, national parties
and other national actors of civil society, despite the rise of global social institutions
still remain the leading means of legitimizing of the social order through political
means. Normative principles still can not be the only basis for the establishment of
social order – including not only are the principles for the formation of political
institutions.
Keywords: legitimacy, normativism, social order, legal order, political
institutions, values, justification.
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Феномен сепаратизму в сучасному світі
В умовах сучасних викликів українській державності, дослідження
сепаратизму як актуальної загрози національній безпеці набуває
першочергового значення. Вироблення ефективних механізмів протидії даному
явищу, що призводить до дезінтеграційних процесів у країні, вимагає здійснення
комплексного дослідження феномену сепаратизму в сучасному світі. Відтак, у
статті проаналізовано витоки та сутність явища сепаратизму як основній
загрозі територіальній цілісності та державному суверенітету. Розкрито
основні причини появи та фактори активізації процесу сепаратизації в
зарубіжних країнах із виокремленням низки системоформуючих елементів,
що лежать в основі означеного явища. Окреслено основні різновиди та типи
сепаратизму, характерні для сучасного світу, наведено найтиповіші приклади
його проявів в інших країнах.
Ключові слова: сепаратизм, національна безпека, сепаратизація,
сепаратистський рух, сецесія, іредентизм, етнополітичний конфлікт,
квазідержави.

Сучасний етап розвитку людства характеризується
суперечливими процесами, які несуть у собі як
об’єднуючі, так і деструктивні елементи. Сепаратизм
став явищем, яке загрожує сучасній глобальній
системі міжнародної безпеки та є дестабілізуючим
фактором у низці суверенних держав, де набуває
форм насилля, тероризму, озброєних сутичок та ряду
інших явищ. Різноманітність проявів та особливостей
сепаратизму, його зв’язок із кризою національних
держав та активізація процесу сепаратизації ставить
перед політичною наукою завдання в об’єктивному та
детальному дослідженні цього явища. Комплексний
аналіз цієї проблематики є надзвичайно актуальним
і для України, оскільки сепаратизм є загрозою
національній безпеці нашої держави. Мінімізація
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загроз державному суверенітету, створення умов
для відновлення територіальної цілісності країни,
вироблення ефективної системи превентивних заходів
вимагає теоретичного та практичного осмислення
особливостей, причин, різновидів цього феномену в
сучасному світі.
Витоки
сепаратизму
як
суспільного
явища
беруть початок ще у XVII столітті в релігійній сфері.
Так, в Англії тоді виник рух Брауністів, який став
опозиційною до пануючої церкви течією, яка прагнула
до відокремлення, за що і отримала назву Незалежних.
Релігійний сепаратизм брауністів апелював до почут
тів простого люду та був особливо популярним за часів
протекторату Олівера Кромвеля (1653–1658 рр.). Ще
одним яскравим історичним прикладом сепаратизму
була Війна за незалежність американських колоністів і
утворення Сполучених Штатів Америки. Таким чином,
про перенесення даного поняття до сфери політичних
відносин можна вже говорити в Новітній час, етап
формування національних держав, становлення і
розвитку капіталістичних відносин. Так з еволюцією
політико–правової
думки
починає
формуватись
ідейно–теоретична основа сепаратизму – «принцип
національності». Він був продуктом Великої французької
революції, яка «відкинувши поняття держави як
особистого володіння монарха, замінила його ідеєю
національного чи народного суверенітету, заснованого на
визнанні всього цивільно–правомірного населення країни
джерелом політичної влади. Означені події відіграли
винятково важливу роль у завершенні формування
образу національної держави, сформованого спочатку в
європейській політичній традиції» [1, с. 54–55].
Наприкінці XVIII століття поширеним було визна
чення сепаратистів як відокремленого руху людей,
що виник внаслідок розбіжностей у трактуванні
церковних вчень та культів у певній країні. Проте, у
XIX столітті зазначене явище почало розглядатись
виключно з політичної точки зору як рух, спрямований
на досягнення окремою областю держави автономії або
повної політичної самостійності [4, с. 574].
За радянських часів сепаратизм не був об’єктом
спеціального наукового дослідження, а всі його дефініції
ґрунтувались на віддалених історичних прикладах
країн так званого капіталістичного табору. Вважалося,
що сепаратизм притаманний для багатонаціональних
буржуазних держав і визначається як «устремління
окремих груп населення, які відносяться до
національних меншин, до відділення від даної держави
та створення самостійної держави або автономної
області. Питання про вибір нацією тієї чи іншої форми
самовизначення – автономії, федерації або сепарації,
залежить від конкретних історичних умов. На відміну
від національно–визвольного руху сепаратизм не є
масовим народним рухом та віддзеркалює, як правило,
інтереси окремих кіл громадян, права яких утискаються
правлячою групою панівної нації. У тих випадках, коли
сепаратизм досягає перемоги, її плоди використовуються
місцевою елітою, яка намагається шляхом повного
відділення або автономії встановити монопольне
панування у новоствореній державі або автономній
області…» [3, с. 530].
Сьогодні сепаратизм є об’єктом вивчення безпе
кових, юридичних, політичних дисциплін. Серед
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дослідників, які розглядають сепаратизм як загрозу
національній безпеці, як специфічного стану суспільства
і держави, соціального процесу та її компонентів, варто
назвати Б. Андерсона, І. Валлерстайна, Р. Гангули,
Дж. Макдаффа, Дж. Соренса, Дж. П. Кабестана та
А. Павковича. Із аналізом типологічних характеристик
та різновидів сепаратизму (етнічного, регіонального,
політичного, економічного) можна ознайомитись у
роботах У. Альтерматта, А. Володіна, В. Швейцера,
Е. Гобсбаума. Дослідження проблем національної іден
тичності, як одного з факторів, що лягає в основу
сепаратистських рухів можна знайти в роботах
Е. Сміта, П. Алтера, М. Ігнатьєфа, Р. Брубекера,
Дж. Скопфліна, Б. Йека, К. Нілсена, У. Кімлика,
Т. Найгута, Дж. Джозефа; М. Степико, О. Лановенка,
О. Шевченка, В. Пироженка, В. Ліпкана та інших.
Комплексний, всебічний аналіз феномену сепаратизму
здійснюється і українськими науковцями, зокрема,
В. Дівак, М. Бесарабом, І. Кресіною, С. Савойською,
І. Рафальським, В. Наконечним.
У політологічній літературі наводиться багато
дефініцій поняття сепаратизму, які розкривають його
різні сторони як складової політичного процесу.
Енциклопедичний словник з політології визначає його
як прагнення до відокремлення, що проявляється, як
правило, у національних меншин у багатоетнічних
державах і направлене на створення самостійних
держав або національно – державних автономій [11,
с. 352].
Американський професор Дональд Горовіц розуміє
сепаратизм як вихід групи та її території з юрисдикції
більшої держави, частиною якої вона є, з подальшим
утворенням власної [6, с. 24–25]. Французький
політолог П. Ланглуа трактує його як політичний рух,
спрямований на звільнення від держави, в межах якої
знаходиться національна або регіональна спільнота, що
ставить за мету створення власної незалежної держави
[18].
Збігнев Бжезінський, торкаючись питань сепара
тизму, зазначає, що «спочатку національні почуття
фокусуються на проблемі відродження національних
мов, як устремління до національного самозбереження
перед загрозою прогресуючої асиміляції, потім вису
ваються вимоги національно–культурної автономії,
що з часом призводить до боротьби за національний
суверенітет» [2, с. 9–10].
Аналізуючи феномен сепаратизму, П. Шляхтун
зазначає, що «проблема адекватності державного,
національного й соціально–економічного розвитку
залишається актуальною для багатонаціональних і навіть
однонаціональних держав із компактно розселеними
національними меншинами. Загострення цієї проблеми,
особливо пов’язане з тим чи іншим видом соціальної
нерівності, породжує сепаратизм, який є найбільшою
загрозою єдності країни» [14, с. 284].
У юриспруденції сепаратизм визначається як
політичний рух, спрямований на відокремлення
від держави частини її території та населення, що
виникає внаслідок суперечностей між центральною
владою держави та виразниками ідей сепаратизму –
політичними партіями, громадськими та релігійними
організаціями етнічних меншин, політичними струк
турами окремих регіонів [15, с. 469].
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В основі сепаратизму, як особливого типу політич
ного руху, лежить низка елементів:
– фундаментальна ідея (ідеї національної виключ
ності, унікальності мови та культури, беззаперечних
прав на незалежність, на певну територію);
– ідеалізований образ власного етносу, нації,
регіону як носіїв певних особливих характеристик, що
відрізняють їх від «чужих»;
– образ ворожих етносів, регіонів або ж націо
нальних держав, які уособлюють собою «гнобителів»;
– паралельна версія національної історії, яка ґрун
тується на міфах про особливу роль спільноти, етносу
чи регіону;
– образи лідерів та героїв – мучеників, які уособ
люють собою всі найкращі риси характеру групи, що
прагне до відокремлення;
– поведінкові установки та технології політичної
мобілізації, що використовуються лідерами сепаратистів;
– ідеологічні платформи та програмні документи.
Найчастіше основою розвитку сепаратистських
рухів є особливості етнополітичної мобілізації. Так
культурно–історичні товариства перетворюються на
групи інтересів, а з часом розділяються на терористичне
крило та легальні партії з умовним розподілом функцій:
обмін кадрами, ідеями, організаційними зв’язками.
Політичне крило забезпечує представництво інтересів
у парламенті, отримує фінансову допомогу від
підконтрольного бізнесу, впливає на соціокультурну
сферу життя. Рівень неоднорідності сепаратистського
руху залежить від включеності його субкультури до
регіональної культури. Наприклад, такі організації як
Ліга Півночі в Італії, Еррі Батасуна в Країні Басків
мають суттєву підтримку в суспільстві, у той час як
Баварська армія звільнення ФРН, рух бретонців та
савоярів у Франції є досить маргінальними.
Сьогодні існує комплекс проблем та причин, які
сприяють появі явища сепаратизму в сучасному світі.
1. Економіко–географічні фактори, пов’язані з
інтересами економічно потужніших регіонів країни
відокремитись від бідніших та дотаційних. Подібна
ситуація спостерігається в охопленій сепаратистським
рухом іспанській Каталонії та Лізі Півночі в Італії.
2. Етнічні причини, які перетворюють сепаратизм у
надзвичайно небезпечне явище, в основі якого лежить
національна самоідентифікація людини. Усвідомлення
меншинами свого походження, традицій, вірувань,
унікальності культури, почуття історичної спадковості
формують етнічну ідентичність, яка є одним з
найсталіших елементів людської суб’єктивності, що не
залежить від зміни соціальних ролей, статусів, видів
діяльності, політичних чи інших орієнтацій [7, с. 66–
71]. Це є однією з причин, що запустила механізм
сепаратизації у Країні Басків у Іспанії, північно–
східних штатах Індії, південно–східних регіонах
Туреччини, заселених етнічними курдами, у провінції
Ачех в Індонезії, східних районах Демократичної
Республіки Конго і т.д. Американська дослідниця Метта
Спенсер у своїй роботі «Separatism: democracy and
disintegration» зазначає, що однією з головних причин
появи сепаратистських рухів є національна ідентичність,
оскільки їх ідеологія спирається, як правило, на
історичний досвід незалежності нації, що мала місце
в даному регіоні, або посилається на незалежність
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ідентичних територій чи близьких за походженням
етносів [13, с. 90–94].
3. Расові фактори, такі як прояви сепаратизму
білошкірої меншості в ПАР, рух індійців у Колумбії та
Перу.
4. Релігійні фактори, які, в поєднанні з етнічними,
поглиблюють розкол у суспільстві та суб’єктивне
неприйняття «чужої держави». Наприклад, Ліван, в
якому існує безліч територіально закритих общин,
Ольстер у Великій Британії, що намагається возз’єд
натись з Ірландською Республікою, мусульманське насе
лення Кашміру, яке прагне об’єднання з Пакистаном,
кровопролитні війни на Африканському континенті – в
Судані, Конго, Ліберії, Сомалі, Ангола та інших країнах.
5. Демографічний фактор, як нерівномірне розсе
лення в мультинаціональних державах і високий приріст
населення певних етнічних груп, щільність та нестача
життєвого простору.
6. Внутрішньополітичні фактори. Загострення сус
пільно–політичних процесів на державному рівні,
значна господарсько–економічна самостійність окремих
регіонів, фрагментація держави, поява та діяльність
регіональних еліт відіграють одну з ключових ролей у
появі сепаратистських рухів. Так Кетрін Бойл та П’єр
Енглеберт, автори праці «The Primacy of politics in
separatist dynamics» вважають, що сепаратизм є реакцією
на не виважену політику центру щодо регіонів, які задля
привернення уваги до власних проблем починають
політизувати свою етнічну чи культурну ідентичність
[16]. Подібна ситуація спостерігається у Бельгії, в якій
Фландрія, її нідерландськомовний північний регіон,
частка якої в національному ВВП становить 55%, а
в бельгійському експорті 86% хоче від’єднатись від
дотаційної франкомовної Валлонії [10, с. 120–128].
7. Зовнішньополітичні фактори. Штучний розкол
серед населення шляхом стимулювання внутрішніх
суперечностей політичного, міжнаціонального, міжкон
фесійного характеру, провокування соціально–еконо
мічних проблем, нав’язування населенню певних
цивілізаційних ідей та цінностей в момент внутрішньо
державної кризи іноземними державами може призвести
до активізації сепаратистських настроїв, нечисленні
носії яких існували на маргінесі політичного поля.
Так цілеспрямоване розпалювання сепаратизму аген
тами впливу Російської Федерації призвело до
деконсолідації українського суспільства та утворення
самопроголошених Луганської та Донецької народних
республік на тимчасово окупованих територіях Луган
ської та Донецької областей.
8. Географічні фактори, які виявляються у нерівно
мірному розвитку територій держави, слабкій інтегро
ваності, проблемах транспортної та інформаційної
комунікації, існуванні реліктових внутрішніх кордонів.
Від економічного та соціокультурного становища,
внутрішньополітичної стабільності, міцності владної
вертикалі, географічного положення залежить і
радикальність сепаратистської риторики, яка зводиться
до кількох можливих варіантів – вимог сецесії,
іредентизму, деволюції та енозису. Сецесія є виходом
певної території зі складу держави з метою створення
власної. Вимоги відокремлення задля приєднання
до іншої держави отримали назву іредентизму,
особливостями якого, як правило, є існування третього
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актора – іноземної країни, політика якої спрямована на
дезінтеграцію сусідньої держави. Енозис є відокрем
ленням задля возз’єднання з державою, де проживає
основна частина однойменного етносу. Деволюція є
процесом, під час якого регіони всередині держави
вимагають і отримують політичну владу й дедалі більшу
автономію від центральної влади [9, с. 650].
Сепаратизм як територіально–політичний рух,
метою якого є відокремлення від країни частини її
території, притаманний практично всім континентам
і нараховує на сьогоднішній день більше 50 епі
центрів, з населенням близько 220 млн. осіб,
що належать до наступних географічних типів –
західноєвропейського, східноєвропейського, ісламського,
азіатського, африканського та американського. Для
західноєвропейського типу притаманне домінування
соціально–економічного та етноконфесійного факто
рів. Спалахи сепаратизму характерні для Країни
Басків, Каталонії, Північної Ірландії, Шотландії,
Фландрії, Фарерських островів, Північного Кіпру.
Враховуючи
ряд
факторів
(історико–культурний,
соціально–економічний, політичний та ідеологічний),
що призводять до виникнення сепаратизму та типів
націоналізму, до яких апелюють його лідери, науковці
виокремлюють
декілька
різновидів,
характерних
саме для країн Західної Європи. Етнолінгвістичний
і національно–державний націоналізм, що набуває
форми економічного та культурного регіоналізму як
особливої форми самовизначення та є характерним для
Каталонії в Іспанії. Культурно–історичний націоналізм,
який взяла на озброєння політична еліта, що вимагає
державного
самовизначення
можна
спостерігати
в Шотландії. Для Країни Басків притаманний
етнокультурний та етнолінгвістичний націоналізм, що
набув форми масового руху за державну незалежність.
Цей же націоналізм, тільки у формі латентного
спротиву, регіонального ізоляціонізму лежить в основі
корсиканського сепаратизму у Франції [12, с. 124–125].
Загалом, сепаратистська риторика може зводитись
як до гасел про досягнення максимальної національно–
культурної, економічної, політичної автономії в рамках
існуючих державних кордонів, так і до проголошення
повної незалежності. На сьогоднішній день в Європі
нараховується близько 200 як легальних, так і
заборонених законодавством сепаратистських партій,
рухів і воєнних організацій.
Східноєвропейський тип, властивий для країн
пострадянського простору Східної та Центральної
Європи (Придністров’я, Південна Осетія, Абхазія,
Гагаузія, Косово, Македонія, Трансильванія, Чечня,
Дагестан, Нагірний Карабах). Актуалізація сепара
тистських настроїв (наприкінці 1980–х рр.) з
вимогою повної незалежності, призвела до появи
низки невизнаних держав – політико–територіальних
утворень, що виникають як фіксація у просторі і часі
підсумків локальних конфліктів, що спровоковані
дезінтеграцією масштабного геополітичного утворення.
Основними їх ознаками є фактичний суверенітет в
поєднанні з внутрішньою легітимацією, відсутність
зовнішньої легітимації свого суверенітету, наявність
держави – претендента та неявна легітимація
претензії на знищення невизнаної держави [5, с. 20].
Науковці не завжди ототожнюють поняття «невизнані
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держави» та «квазідержави», використовуючи останній
термін стосовно територій з невизначеним статусом,
сепаратистських регіонів, самопроголошених республік.
Як правило, такі державо подібні утворення виникають
та функціонують за сприяння зовнішнього актора, який
надає їм політичну, військову, фінансову, інформаційну
допомогу. Поява самопроголошених Донецької Народної
Республіки та Луганської Народної Республіки на
тимчасово окупованих територіях Донецької та
Луганської областей стала можлива внаслідок експорту
Російською Федерацією тероризму та сепаратизму,
спрямованого на етнополітичну дезінтеграцію України.
Близькосхідний тип, характерний для ісламських
країн Близького і Середнього Сходу, Північної Африки,
Середньої та Південної Азії (Курдистан, пакистанська
провінція Белуджистан, північ Афганістану та південь
Алжиру). У його основі лежать етнотериторіальні та
етноконфесійні претензії, що набувають форм екстре
містської діяльності, яка активізується при домінуванні
фактору етнічної самосвідомості меншості, що
пригнічується в національних державах своїх одновірців.
Азіатський тип охоплює країни Східної, Південно–
Східної, Південної Азії (північна Шрі–Ланка, південні
Філіпіни, Тибет і Синьцзян (Уйгуристан) в Китаї,
штати Джамму та Кашмір, Пенджаб, Наголенд, Асам
в Індії. Фактор конфесіональної приналежності та
нерівномірного розподілу економічних благ щодо
національних окраїн відіграють тут вирішальну роль.
Як правило, домінуючими є методи насильницької бо
ротьби, що набувають форм тероризму (акції організації
Тигри Звільнення Таміл Іламу, Сили тигрів звільнення
бодо, Деккан Муджахідин, Лашкар–е–Тайба тощо).
Африканський тип є характерним для Південного
Судану, Північного Сомалі, провінції Кабінда в Анголі,
Руанди. Він має дещо спільне з азіатським, проте
сепаратистські групи тут менш інституціоналізовані
та згуртовані у зв’язку із впливом родоплемінної
організації та традиційності суспільства. Внаслідок
того, що колоніальна структура Африки формувалась
без урахування етнічних, культурних, економічних
особливостей її регіонів, етнічна неоднорідність
більшості держав є основною причиною процесу
сепаратизації на континенті.
Американський тип поширений в провінції Квебек
у Канаді, штаті Чяпос у Мексиці, Гренландії, острові
Невіс у складі Федерації Сен–Кітс і Невіс. У його
основі лежать особливості, пов’язані переселенською
структурою американського суспільства, мало чисель
ністю та неоднорідністю корінного населення конти
ненту – індійців й ескімосів.
Більшість дослідників одностайні щодо проти
правності
явища
сепаратизму,
яке
суперечить
міжнародному праву та національному законодавству в
своєму стремлінні до відокремлення з метою створення
власної державності або приєднання до іншої держави.
Проте українська дослідниця В. Дівак зазначає, що
розгляд цього складного та неоднозначного феномену
виключно в негативному аспекті не є правильним. Вона
виокремлює наступні позитивні функції сепаратизму:
– інформаційна, яка виражає негативні прояви та
настрої частини населення стосовно політики цент
ральної влади у політичній, соціально–економічній та
культурній сферах;
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– політична соціалізація населення певного регіону
сприяє посиленню уваги до політики центральної та
регіональної влади щодо забезпечення прав регіону,
активізації політичної діяльності населення, виникненні
та розвитку ідеології регіоналізму;
– виникнення місцевої регіональної еліти та
формування регіональних органів влади;
– поява регіональної політики центральної влади,
що ставить за мету досягнення компромісу з лідерами
сепаратистських рухів, вироблення і прийняття на цій
основі політичних рішень, які б задовольняли інтереси
населення регіону;
– ліквідація соціально–правових основ міжрегіо
нальної нерівності [8, с. 30–31].
Потенція сепаратизму може бути притаманна
державам, які в своїй еволюції зіштовхнулися з
однією з чотирьох політичних криз, що лежать в його
основі – ідентичності, розподілу, легітимності, участі.
Їх наслідком є руйнування механізмів інтеграції та
порушення системи зв’язків між етнічними спільнотами,
регіонами та територіями у єдиному політико–правовому,
економічному, культурно–інформаційному полях держави.
Отже, не існує універсальної системи методів
протидії сепаратизму як потужній загрозі єдності країни,
оскільки він має свою специфіку в кожній окремій
державі. Тому вироблення та дослідження механізмів
запобігання та боротьби з цим небезпечним явищем є
одним з пріоритетів сьогоднішнього порядку денного
для вітчизняної наукової спільноти.
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Phenomenon of separatism in contemporary world
In nowadays conditions of Ukrainian statehood challenge, research of
separatism as an actual threat of national security becomes urgent. Making
of effective mechanisms of standing against this phenomenon which leads to
disintegration processes in country, requires the implementation of complex research
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of the separatism phenomenon in the modern world. So in the article was analyzed the
beginnings and essence of separatism phenomenon as the main threat of territorial
integrity and state sovereignty. It was disclosed the main reasons of emergence and
factors of process activation of separatism in foreign countries with selecting range
of elements forming the system, which lays in basis of described case. Mentioned the
main diverse types of separatism are characterized by the modern world, described the
most typical examples of his manifestation in other countries.
Keywords: separatism, national security, secessionism, irredentism, ethnic
conflicts, self – proclaimed state.
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Сутність та особливості
державної політики
Здійснено аналіз поняття «державна політика». Розглянуто різноманітні
підходи до визначення його сутності вітчизняними та зарубіжними
дослідниками. Виокремлено основні характеристики та інструменти
державної політики. Запропоновано авторське визначення даного терміну та
сформульовано особливості державної політики як виду політико–управлінської
діяльності держави.
Ключові слова: державна політика, політико–управлінські рішення,
суспільні інтереси.

Проблеми державної (публічної) політики все більше
і більше потрапляють в поле зору громадянського
суспільства, вони досліджуються його інституціями,
створюються спеціальні дослідні та аналітичні центри,
метою діяльності яких є аналіз та вплив на процеси
вироблення і впровадження державної політики.
З розвитком сучасних технологій громадянське
суспільство може не просто вимагати від влади щось
зробити, а може пропонувати конкретні (відповідним
чином оформлені) розв’язки нагальних проблем. За
таких умов і влада, і суспільство повинні володіти
елементарними знаннями експертно–аналітичної діяль
ності та вміти вибудовувати стратегію співпраці у
публічній сфері.
Все це зумовило становлення проблеми державної
політики як окремого об’єкта наукового пошуку та
практичної діяльності. Інституціональні можливості
окремих наук виявляються недостатніми для здійснення
комплексних досліджень проблем публічної політики
в умовах трансформаційних змін. Використання
методів аналізу політики, що сприяють створенню
міждисциплінарних зв’язків, дає можливість усунути
обмеження, притаманні вузькоспеціалізованим галу
зям наукового знання. Це дозволяє гармонізувати
їхні досягнення у загальному синтезі, що сприятиме
ефективнішому використанню принципів наукового
пізнання для прискорення процесу державотворення,
оптимізації ходу реформаційних перетворень з
найменшими витратами для суспільства.
Державна політика зосереджується на суспільстві
і його проблемах. Вона пов’язана з тим, як питання і
проблеми визначаються й формулюються і яке місце
вони займають у порядку денному політичної діяльності
й політичного управління. Це також і дослідження того,
як, чому і наскільки ефективно державна влада здійснює
заходи чи утримується від них. Дослідження природи,
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причин і наслідків публічної політики вимагають
використання різноманітних підходів й консолідації
знань з різних дисциплін.
Визначенню сутності державної політики та
виокремленню її основних рис присвячені праці
багатьох закордонних та вітчизняних дослідників, серед
яких варто згадати праці Дж. Андерсена, Г. Атаманчука,
Т. Брус, Л. Гана, Б.Гогвуда, О. Дем’янчука, О. Кілієвича,
Г. Колбеча, В. Лобанова, Л. Пала, Г. Пітерса,
В. Романова, О. Рудіка, В. Тертички, В. Холопова та ін.
Не зважаючи на значний доробок вказаних вчених ще
й досі не вироблено комплексного визначення сутності
державної політики та не здійснений узагальнюючий
погляд на її основні характеристики як акту вищих
органів державної влади.
Навколо визначення поняття «державна політика»
виникає багато суперечок. Це пов’язано з багатоаспект
ністю та багатогранністю даного явища. Як правило,
дослідники намагаються взяти один із аспектів
державної політики і представити його як такий, що
визначає її зміст і основні характеристики. Інколи
дослідники дають дуже абстрактні визначення даної
категорії, які зовсім не відображають її сутності. Тому
наше завдання в межах даної статті – розкрити сутність
поняття «державна політика» та на цій основі визначити
її основні характеристики.
Щодо трактування поняття «державна політики»
серед вчених немає сьогодні єдиної думки. Це пов’язано
як з особливостями перекладу категорії «public policy» з
англійської мови, так і з молодістю політичної аналітики
в Україні. Поняття політика може мати в українській
мові багато контекстів. Крім того, не дуже зрозуміло,
як правильно перекладати – публічна чи державна
політика. Спробуємо у цьому розібратися.
В англійській мові слово політика має три основні
відповідники (значення): 1) polity (зміст політики) – це
політична організація того чи іншого суспільства, тобто
система принципів і норм, інститутів та механізмів,
що об’єднують людей у політичну спільність;
2) politics (політичний процес) – це функціонування
політичної системи суспільства, діяльність її суб’єктів,
взаємовідносини різних соціальних груп та індивідів
з приводу використання інститутів публічної влади
задля реалізації своїх інтересів; 3) policy (продукт
діяльності політичної системи – курс, напрям і план
дій) – це конкретні регулятивні та розподільчі рішення
й дії, що створюють політику держави механізми
прийняття і технології реалізації публічних рішень,
оцінку їх ефективності та прогноз соціальних наслідків
[1, с. 16–17; 12, с. 17]. А в українській мові для всіх цих
іпостасей використовується лише одне слово – політика.
В Україні склалася традиція вживати поняття «public
policy» як державна політика. Саме так його перекладає
і використовує в своїй монографії український вчений та
відомий дослідник даної проблеми В. Тертичка [Див.:
11]. В Англо–українському ґлосарії термінів і понять з
аналізу державної політики та економіки, укладеному
українським вченим О. Кілієвичем, «public policy»теж
перекладається як державна політика [Див.: 6].
Хоча деякі вчені, наприклад О. Дем’янчук, наполя
гають на необхідності вживати термін «public policy»
як публічна політика [Див.: 5]. Такий підхід можна
аргументувати тим, що головною характеристикою
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державної політики сучасної демократичної держави
має бути публічність, тобто відкритість для суспільства,
його крити та пропозицій, а громадські консультації
та громадська експертиза мають бути невід’ємними
компонентами процесу вироблення державної політики
у будь–якій сфері.
Сучасна управлінська наука переживає перехід
від парадигми державного управління до парадигми
публічного адміністрування, яка фактично позбавляє
державу монополії на прийняття та реалізацію
публічних рішень. Тому в даному контексті слушним
буде вживати поняття публічна політика, яка передбачає
взаємодію багатьох акторів (політичних партій, груп
інтересів, громадських організацій, держави тощо) у
процесі вироблення державного курсу. Оскільки в даній
статті ми зосереджуємося на самій сутності явища
«public policy» та його основних характеристиках,
поняття державна та публічна ми будемо вживати як
синоніми, звертаючи більше уваги не на форму, а на
зміст.
У найбільш загальному вигляді державну політику
розуміють як основні принципи, норми та діяльність
щодо здійснення державної влади.
Так, наприклад, Л.Пал зазначає, що у деяких
визначеннях державна політика виступає синонімом
позиції або ставлення, в інших як напрям дії або
правило. І спільним може бути визначення державної
політики як дороговказу для тих, хто її реалізує, і тих,
хто її дотримується, тобто для державних службовців і
громадян. Тобто, коли державні службовці не знають
як їм діяти у певній ситуації вони звертаються до
державної політики як до дороговказу, в якому закладені
основні цілі, принципи і визначено пріоритети.
Коли громадяни бажають знати що робить чи не
робить уряд у певній справі вони теж звертаються
до державної політики, яку виробила і реалізує влада
[9, с. 21]. Зрозуміло, що дане визначення є не дуже
змістовним й досить абстрактним і не дає можливість
використовувати його на практиці як дефініцію.
Загалом Л.Пал визначає державну політику як
«напрям дії або утримання від неї, обраний державними
органами для розв’язання певної проблеми або
сукупності взаємопов’язаних проблем» [9, с. 22].
Цікавою є концепція Дж. Андерсена, який зазначає,
що державна політика пов’язана із цілезорієнтованими
діями, вона з’являється у відповідь на політичні вимоги
і включає в себе те, що уряд дійсно робить, а не те,
що він має намір зробити. Державна політика має
базуватися на законі і бути авторитетною [14, р. 6–8].
Американський політолог Г. Пітерс висловлює
думку, що державна політика являє собою відно
сини між урядом та приватними особами, які харак
теризуються втручанням уряду у життя громадян [15,
р. 4].
Російський дослідник В.Холопов зазначає, що
державна політика в певній сфері – це система
взаємопов’язаних, послідовних управлінських впливів,
які об’єднані єдиною метою, об’єктом і принципами
діяльності [13, с. 77].
Ще один вчений Г. Атаманчук визначає державну
політику як сукупність цілей та завдань, які практично
реалізуються державою, і засобів, що використовуються
при цьому [2, с. 57].
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Такі західні дослідники як Л.Пал, Б.Гогвуд та Л.Ган
зазначають, що державну політику необхідно відрізняти
від щоденних рішень, які приймають держані органи:
по–перше, державна політика має більший масштаб,
ніж рішення, вона (політика) є ланцюгом послідовних
рішень; по–друге, якщо рішення можуть виробляти
самі організації, окремі агенти, то державна політика
зазвичай передбачає взаємодію багатьох агентів і
організацій та вироблення складних взаємозв’язків між
ними. Дослідження державної політики передбачає
аналіз множинних зв’язків між багатьма індивідами,
групами та організаціями. І хоча накопичення рішень
протягом певного часу може скласти певну політику,
майже завжди впровадження тієї чи іншої політики
носить цілеспрямований характер [9, с. 22–23; 3, с. 34–
35, 39].
Також варто зазначити, що державна політика
не завжди поширюється на все суспільство, часто
вона регулює окремі сфери, що передбачає вплив на
визначену суспільну групу.
Хоча вироблення державної політики має усвідом
лений характер, результати її можуть відрізнятися від
запланованих цілей. Причиною цього можуть бути
різні ситуації: по–перше, політика може проявлятися
несподіваним для виробників способом через складність
розміщення окремих осіб та організацій на відповідне із
заявленою політикою місце, таким чином повернувши її
в якийсь інший напрям; по–друге, на політику впливає
широка система владних відносин, незалежно від
того, що думають і який намір мають творці політики.
Такий стан справ при аналізі державної політики має
підштовхнути нас до дослідження не лише впливу
державної політики, а й врахування при цьому цілей
та намірів, які закладають у державну політику її
виробники [3, с. 38; 9, с. 26–27].
Згадані вище вчені також наголошують на тому,
що державна політика – це не завжди дії, а також
утримання від дії. Безперечно, що не у всіх випадках,
не у всіх періодах історичного поступу і не у всіх
сферах суспільного життя вимагається активне
втручання держави, інколи необхідним є продумане
утримання від дій. Така бездіяльність є утриманням від
втручання на основі ґрунтовних наукових досліджень,
зокрема процедур моніторингу та оцінювання в тій чи
іншій сфері суспільного життя. Тобто, політика може
складатися з переліку того, що не робиться, а не лише
з того, що має бути зроблено [3, с. 37; 9, с. 26–27,
27–28].
Ще однією цікавою особливістю державної політики,
на якій акцентують увагу Б.Гогвуд і Л.Ган є те, що
її цілі можуть визначатися ретроспективно з метою
раціоналізації урядом своїх попередніх дій [3, с. 38].
Тобто, цілі, що лежать в основі державної політики,
зазвичай ідентифікуються на початковій стадії процесу її
вироблення, однак вони можуть змінюватися з часом і в
деяких випадках визначатися лише ретроспективно.
Державна політика розробляється з урахуванням
багатьох обставин та умов вищими органами державної
влади за участю інших суб’єктів політики – партій,
громадських організацій, університетів та дослідницьких
центів, впливових діячів бізнесу, культури і науки.
Державна політика бере свій початок в уряді або
державних органах. Політика стає державною, в першу
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чергу, не завдяки її впливу на суспільство, а завдяки
своєму походженню.
Російський вчений Г. Атаманчук зазначає, що
зміст державної політики являє собою оптимальний
синтез об’єктивних тенденцій суспільного розвитку
та суб’єктивних суджень людей про свої інтереси у
ньому. У кожній державі політика формується під
впливом багатьох обставин, є збігом певних чинників,
буває досить кон’юнктурною та персоніфікованою [2,
с. 57–59].
Російський вчений В. Лобанов визначає державну
політику як цілеспрямовану діяльність органів
державної влади щодо вирішення суспільних проблем,
досягнення і реалізації суспільнозначимих цілей
розвитку суспільства чи його окремих сфер [8, с. 4].
Українські вчені визначають державну політику як
відносно стабільну, організовану та цілеспрямовану
діяльність уряду стосовно певної проблеми, яка
здійснюється ним безпосередньо чи опосередковано і
впливає на життя суспільства [10, с. 14].
Дані висловлювання не є всеохоплюючими
визначеннями державної політики, вони радше є
її характеристиками, основними аспектами, які
допомагають нам зрозуміти суть державної політики,
виокремивши які, та склавши їх до купи, ми зможемо
отримати цілісну картину цього багатоаспектного явища.
Отже, синтезуючи наведені вище підходи спробуємо
дати комплексне визначення даного поняття.
Державна (публічна) політика – це сукупність
пов’язаних єдиними цілями, принципами та методами
здійснення регулятивних і розподільчих рішень та дій
вищих органів державної влади (в першу чергу уряду),
прийнятих за участі експертно–аналітичних структур і
громадянського суспільствай спрямованих на вирішення
суспільних проблем.
Виходячи із сутності державної, всеосяжного
характеру та визначального впливу на життя громадян,
важливе значення має наукове забезпечення державної
політики. Воно полягає у проведенні фундаментальних
та прикладних досліджень, у створенні наукових
центрів, дослідницьких груп, спеціальних фондів, що
займаються вивченням актуальних суспільних проблем і
виробленням рекомендацій для органів державної влади.
Вагоме місце у державній політиці належить
структуруванню інтересів різних груп населення та
пошуку компромісу між ними, адже кінцеве рішення має
максимально наближати суспільний гаразд.
Якщо говорити про особливості публічної політики,
то в першу чергу, варто згадати підхід відомого
австралійського вченого Г. Колбеча, який виокремив
три її характеристики – 1) когерентність,2) ієрархія та
3) інструментальність. На його думку когерентність
передбачає, що всі окремі дії узгоджуються між собою,
що вони утворюють частину організованого цілого,
єдину систему, і політика має справу з тим, яким є
(чим має бути) управління цією системою. Ієрархія
передбачає, що процес здійснення політики точиться
навколо людей з вищих ешелонів влади, які віддають
накази. Ну а інструментальність публічної політики
передбачає, що вона уявляється як процес досягнення
конкретних цілей [7, с. 16–17].
Тобто, одним із важливих завдань політики та її
визначальною ознакою є, по–перше, прагнення до
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зосередження всіх елементів політичного управління
на одному й тому самому питанні однаковим способом.
Обумовлює таку характеристику взаємопов’язаність
різних політик держави. По–друге, публічна політика
передбачає чіткий порядок затвердження заходів на
основі ієрархічних зв’язків. По–третє, публічна політика
передбачає певну методику визначення та вирішення
проблем.
Крім того, Г. Колбеч також виокремлював три
атрибути політики – 1) повноваження – публічна
політика передбачає її затвердження певним повно
важним органом (повноважний орган легітимізує
політику); 2) експертне знання – політика як процес
посилення організації для врегулювання певної
конкретної проблеми потребує знання і в сфері, яка
стосується цієї проблеми, і в тому, як її можна вирішити;
3) порядок – політика означає наявність системи й
узгодженості [7, с. 19–20].
Окрім зазначеного, до найважливіших характерис
тик державної (публічної) політики можна віднести
наступні:
– цілеспрямованість – державна політика є ціле
спрямованою дією, вона розробляється з метою
досягнення встановлених цілей або певного результату;
– комплексність – державна політика охоплює
напрями або моделі дій влади, а не окремі, абстрактні
рішення. Тобто існує різниця між просто політико–
управлінськими рішеннями та державною політикою.
Уряд щодня ухвалює безліч рішень, продиктованих
як державною політикою, так і іншими обставинами.
Державна політика є підсумком великої кількості
програм, законодавчих намірів та організаційних
взаємодій;
– суспільний характер – не вся державна політика
може і повинна втілюватися в життя виключно органами
державного управління та державними службовцями.
Сьогодні до виконання державних цільових програм та
надання послуг населенню все частіше на конкурсній
основі залучаються приватні організації та особи;
– політична обумовленість – державна політика
з’являється у відповідь на політичні вимоги або вимоги
діяльності чи бездіяльності щодо певних питань, які
надходять від акторів – громадян, представників груп
інтересів, законодавців – до урядовців та державних
службовців. Ряд вимог закликають до дії, а інші ще й
уточнюють, яка саме дія є бажаною;
– державна політика – це те, що уряд дійсно робить,
а не має намір чи тільки планує робити. Саме у такому
контексті державна політика аналізується й оцінюється;
– поєднання діяльності та бездіяльності – державна
політика може бути або негативною (уряд може
вирішити не вживати ніяких заходів щодо деяких
проблем), або позитивною (дії уряду щодо розв’язання
певної проблеми);
– легальність та легітимність, тобто державна
політика
ґрунтується
на
законі
і
визнається
(підтримується) більшою частиною населення;
– опора на примус – державна політика ґрунтується
на монополії держави на законний примус чи навіть
насильство.
В основі вироблення державної політики лежать
базові інтереси суспільства, стратегічні потреби
відповідного етапу розвитку держави, що виражаються

405

Випуск 115

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

політичними лідерами та елітами у формі основних
принципів і стратегічних цілей, котрі знайшли
відповідну суспільну підтримку.
Сутність державної політики полягає в тому, що
вона є діяльністю органів державної влади щодо
досягненню певних цілей та вирішенню суспільних
проблем. Держава прагне впливати чи безпосередньо
управляти різними сферами суспільного життя шляхом
використання правових, адміністративних, економічних
чи політичних інструментів. У державній політиці
у концентрованому вигляді виражаються інтереси
соціальних класів і груп, які захищає державна влада
[4, с. 115].
Окрім безпосереднього примусу, влада має у своєму
розпорядженні низку інструментів, тобто засобів для
впливу на суспільство задля досягнення конкретних
цілей
державної
політики.
Вибір
конкретного
інструменту залежить від його можливої ефективності,
політичної прийнятності та традицій, що історично
склалися у суспільстві. Деякі з інструментів державної
політики ефективні в одних сферах (випадках),
але неефективні в інших. До традиційного набору
інструментів державної політики відносять:
– Законодавчі та нормативні акти. Будь–яка акція
влади вимагає правового підґрунтя, оскільки один і той
самий нормативний документ породжує як права, так і
обов’язки.
– Послуги. Сучасна держава надає громадянам
багато послуг, починаючи від оборони країни і
закінчуючи сферою розваг і відпочинку.
– Гроші. Держава забезпечує виконання головного
фінансового документу країни – державного бюджету.
– Податки та інші економічні важелі. Податки
можуть прямо використовуватися для втілення у життя
державно–управлінських рішень. Податки також є
дієвим важелем для заохочення або не заохочення
певної, перш за все економічної, діяльності. У ролі
дієвих важелів уряд може використовувати кредити,
страхування тощо.
– Переконання. Уряд може вдаватися до морального
впливу або тиску на суспільство у цілому чи на окремих
суб’єктів політики та економічної діяльності. Маючи
право говорити і діяти в ім’я національних інтересів,
уряд може звинувачувати опозиціонерів або порушників
у непатріотизмі та егоїзмі [10, с. 16–17].
Основу державної політики складають стратегічні
орієнтири розвитку країни. У державі важливим є
момент загального інтересу і волі більшості громадян.
Важливим є вміле поєднання приватного інтересу
окремих груп і благополуччя суспільства загалом.
Державна політика повинна закріплюватися державними
органами, бути відомою і зрозумілою суспільству.
Висновки. Отже, державні структури створюються
для виконання певних завдань, які в тій чи іншій
мірі пов’язані з розробкою та реалізацією державної
політики. Можна сказати, що сенс існування державного
апарату полягає у здійсненні намірів і волі політиків,
що втілюються у державній політиці в різних сферах
суспільного життя. Політика у загальному сенсі означає
свідому діяльність у сфері відносин між державою та
суспільством з приводу розподілу владних повноважень.
Державна політика є засобом, що дозволяє державі та
громадянському суспільстві досягти певних цілей у

406

Гілея

конкретній сфері, використовуючи правові, економічні,
адміністративні методи впливу, спираючись на ресурси,
які мають у своєму розпорядженні.
Таким чином, державна політика – це загальний
план дій державних органів влади для вирішення
суспільних проблем, що впливають на життя громадян,
який включає такі елементи, як визначення цілей і
пріоритетів, розробка політичної стратегії, аналіз і
оцінка витрат з альтернативних програм, обговорення
та консультування, вибір та прийняття рішення,
моніторинг виконання, оцінка ефективності та багато
іншого. Державна політика повинна спиратися на певні
принципи, в тому числі бути відкритою, прозорою,
конкурентною, орієнтованою на результати та надання
якісних послуг населенню.
Розглядаючи державну політику в практичній
площині слід зазначити, що головним суб’єктом
вироблення державної політики виступає уряд.
Значний вплив на процес розробки і затвердження
державної політики здійснює вищий законодавчий
орган. Через складність структури уряд часто делегує
свої повноваження іншим державним структурам для
вироблення деталей державної політики. Державна
політика,після комунікації з інститутами громадянського
суспільства та експертино–аналітичними структурами,
проголошується державними органами, які володіють
силою примусу та законним верховенством над
поведінкою приватних осіб.
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Електоральні технології
як чинник мобілізації
Розглянуто засоби впливу та наслідки застосування електоральних
технологій у контексті активізації політичної участі громадян в період
президентських виборчих кампаній; розкрито характерні особливості
діяльності політичних сил щодо мобілізації громадян. Проведений аналіз дав
підстави констатувати, що український політичний ринок перебуває у стадії
трансформації. Зміни в політичній культурі населення диктують потребу
збагачення арсеналу виборчих технологій у напрямі прямої комунікації з
виборцем.
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Метою роботи є дослідження мобілізаційних технологій, що
використовувалися на виборах Президента України наприкінці 1990–х – на
початку 2014–х рр.
Ключові слова: політична мобілізація, виборчі технології, мобілізаційні
технології, чинники стимулювання електоральної активності, маніпулювання.

Дослідження світових практик демократичної транс
формації країн, які перебувають на різних стадіях
цивілізаційного розвитку, є необхідною умовою вітчиз
няних демократичних перетворень. Якісна демократія
неможлива без активної участі населення у політичному,
суспільному, культурному та економічному житті країни.
Українські реалії доводять, що ефективною
формою політичної участі залишається саме участь
у виборах. Характер електоральної активності у
перехідних політичних системах є індикатором рівня
їх демократизації, що істотно впливає на стабільність
політичної системи. У цьому контексті, особливої
актуальності набуває дослідження виборчих технологій
як сукупності засобів та дій політико–психологічного
впливу на електоральні настрої та поведінку громадян.
Аналіз ролі електоральних технологій в активізації
політичної участі стали основою досліджень вітчиз
няних та зарубіжних вчених, серед яких В. Бебик
[1], Б. Вахула [3], В. Горленко [5], А. Готун [6],
О. Колесніков [7], Т. Моторнюк [10], Л. Павлова [11],
О. Петров [13], О. Шинкаренко [17], О. Ямельницький
[18] та інші. Щодо теоретичних та прикладних проблем
ефективного застосування виборчих технологій, то ця
проблематика широко розкрита в працях А. Бароніна
і А. Колпакова [2], К. Ващенко [4], В. Королька [8],
І. Поліщука [12], М. Томенка [14], А. Філатова [16] та
багатьох інших науковців.
Незважаючи на популярність дослідження теми,
мобілізаційний вимір активізації електорат уза допомо
гою виборчих технологій ще достатньою мірою
не опрацьовано. Всебічне розкриття цієї проблеми
сприятиме її поглибленому вивченню, формуванню реко
мендацій щодо ефективнішого використання електо
ральних технологій.
Метою роботи є дослідження мобілізаційних техно
логій, що використовувалися на виборах Президента
України наприкінці 1990–х – на початку 2014–х рр.
Право обирати громадянами своїх представників
у владі та впливати на політичну спрямованість є
фундаментальною
складовою
демократії.
Жодну
цивілізовану країну неможливо уявити без чесного,
справедливого, регулярного волевиявлення громадян.
Виборчі кампанії, організовані у демократичний спосіб,
стали невід’ємною складовою частиною вітчизняних
електоральних процесів. Водночас існує чимало проблем
в ході проведення виборів – політична свідомість
громадян в умовах трансформації може виступати
об’єктом маніпуляцій та технологічного впливу, адже
електоральна поведінка зазнає впливу мобілізаційних
чинників.
Політичну активність громадян засобами мобілізації
визначають як високий рівень участі мас в політиці,
їх політичне ангажування шляхом підтримки тих чи
інших політичних дій значними масами населення
[18, с. 163]. Найактивніше засоби політичної мобілізації
проявляються у виборчий період, коли є потреба
спрямування великої частини електорату на голосування
за певну політичну силу, з відповідним бажаним
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результатом: бути обраним чи переобраним на певну
посаду.
Електоральна поведінка громадян залежить від
впливу різноманітних чинників, а саме: політичної
культури, ідеологічних настанов, соціального статусу,
освітнього рівня, матеріального становища тощо.
Політична участь у виборчий період може виявлятися
у пасивних (абсентеїзм, отримання інформації про
політичне життя із засобів масової інформації) та
активних формах (голосування, переконання оточення
голосувати за певного кандидата, робота над іміджем).
Традиційно функцію соціально–політичної мобілізації
населення виконують політичні партії та суспільно–
політичні організації.
У країнах, які обрали шлях демократичного
розвитку, зазвичай не зустрічається, коли той чи інший
кандидат або політична партія мають гарантовану
підтримку сталого електорату, що забезпечує реальну
й рішучу перемогу [17, с. 234]. Тому особливу увагу
політичних технологів привертає та частина електорату,
яка може суттєво змінювати свої електоральні орієнтації
у період проведення виборчої кампанії.
Початком масштабної технологізації виборчих
кампаній в Україні слід вважати парламентські вибори
1998 р. [7]. Саме тоді запрацювали виборчі штаби,
які застосовували різноманітні виборчі технології,
політичну аналітику та професійне консультування.
Як зазначає О. Колесніков, стрімку експансію
виборчих технологій у вітчизняну політичну сферу у
другій половині 90–х рр. ХХ ст. обумовлено декількома
чинниками:
– зростання кількості ліній політичного розмежу
вання українського суспільства;
– запровадженням змішаної виборчої систем, що
сприяло перенесенню центру виборчих кампаній на
національний рівень, де вони почали потребувати якісно
іншого рівня організації (у поєднанні з зростанням рівня
недовіри до основних політичних інститутів цей чинник
призвів до необхідності пошуку нових форм та засобів
політичної боротьби);
– бурхливим розвитком вітчизняної медіа сфери в
якому політики побачили якісно новий засіб комунікації
з виборцями) [7].
У подальшому динаміка використання виборчих
технологій мала тенденцію до поширення. Одним з
визначальних етапів розвитку електоральних техно
логій в Україні стали вибори президента 1999 р., де
конкурувала не ідеологічна складова, а вибір технології
позиціонування. Посилення контролю з боку влади за
інформаційним простором, широке залучення адмін
ресурсу, масове використання клонування кандидатів
зіграло вирішальну роль у виборчих перегонах.
Так, технологічною особливістю виборчого про
цесу, що вплинула на активність виборців, стала
угода про взаємну підтримку кандидатів у президенти
України. В серпні, Є. Марчук, О. Мороз, В. Олійник
та О. Ткаченко, зустрівшись у Каневі, закликали
кандидатів у президенти до справедливої, чесної
боротьби. Вони мали намір висунути напередодні
виборів єдиного кандидата, який би мав більше шансів
на перемогу. Проте, коли таким кандидатом було
оголошено Є. Марчука, О. Мороз публічно відмовився
від домовленостей і на вибори пішов самостійно.
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О. Ткаченко зняв свою кандидатуру на користь лідера
Компартії України П. Симоненка, і лише В. Олійник під
тримав Є. Марчука. В підсумку, жоден з учасників так
званої «канівської четвірки» не вийшов у другий тур.
Переломним моментом у процесі еволюції виборчих
технологій, стали президентські вибори 2004 р. та
події «помаранчевої революції», які змусили політичну
еліту шукати нові технології та методи боротьби за
голоси виборців. Лейтмотивом кампанії 2004 р. стало
розпалювання міжрегіональних суперечностей.
Спекуляції довкола регіональних розбіжностей
між Сходом і Заходом завдяки маніпуляціям дійшли до
крайньої форми. Відмінності у зовнішньополітичних
орієнтаціях, мовне питання та культурно–історичні від
мінності – основні аргументи на користь протиставлення
регіонів. Найбільш активно тут використовувалося
навішування ярликів з метою залякування виборців
наслідками приходу до влади того чи іншого кандидата.
Відтак, об’єктивний характер міжрегіональних відмін
ностей, а також відсутність в українських громадян
чітко сформованих політичних інтересів, політизація
відмінностей між різними регіонами стала зручним
засобом для сегментації електорату, і як наслідок
мобілізації виборця регіональною проблематикою [7].
Вибори 2004 р. стали прикладом протистояння двох
підходів до організації і ведення виборчих кампаній:
«брудних» технологій і грубого маніпулювання проти
відносно чистих PR–технологій, причому результат
засвідчив перевагу останніх. У свою чергу, ця обставина
стала важливим індикатором глибини трансформаційних
процесів в українському суспільстві. Досягнувши пев
ного рівня спотворення демократії, постали нові вимоги
до якості політичного товару та правил функціонування
політичного ринку.
Аналіз електоральних технологій у виборчому
процесі 2000–х рр. демонструє, що не завжди великі
фінансові ресурси та впровадження зарубіжних
виборчих технологій (без врахування ментальних на
національних особливостей)дають позитивні резуль
тати на виборах. Український виборець здатен
відрізнити яскравий бренд із порожніми гаслами,
відтак, високотехнологічні (у «брудному» чи «сірому»
контекстах авторитарної мобілізації) виборчі кампанії
виявляються невдалими за відсутності щоденної
активної роботи з активізації виборця (змагальна
мобілізація) [19, с. 134]. Таким чином, зміни в
політичній культурі населення диктували необхідність
трансформації арсеналу виборчих технологій.
Важливим засобом політичної мобілізації 2000–х рр.
став Інтернет. Правлячі кола недооцінили потенціал
нового засобу комунікації, адже доступ до нього мали
близько 10% населення. Оскільки традиційні медіа
контролювалися режимом, суспільні групи почали
використовувати Інтернет в якості альтернативного
каналу для висвітлення інформації. У час «помаранчевої
революції» більшість користувачів Інтернету в Україні
виходили із середовища інтелектуальних та політичних
еліт. Це може пояснити,чому незважаючи на відносно
низький відсоток користувачів, Інтернет став впливовою
соціально–політичною силою здатною мобілізувати
суспільство.
Виборчі кампанії 2004–2010 рр. засвідчили,
що в Україні визріли об’єктивні передумови для
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застосування порівняно «чистих» виборчих технологій
маркетингового типу. Позитивним моментом прези
дентських виборів стали технології прямої роботи з
виборцями: зустрічі кандидата та його довірених осіб
з виборцями, телефонний обзвін, кампанії «від дверей
до дверей» у загальнодержавних масштабах [9, с. 365].
На перший план поступово вийшли адресні технології
комунікації з електоратом: політичні сили, які значну
увагу приділяли зустрічам з виборцями, отримали
найбільшу кількість голосів.
Серед технологій адресної роботи з виборцями
досить поширеною стала практика громадських прий
малень кандидатів. Відкриття громадських приймалень
формувало у виборця почуття турботи і захищеності, що
могло стати фундаментом для позитивного сприйняття
агітації. Окрім того, громадські приймальні виконували
функцію зворотного зв’язку, що дозволило залучати до
ведення кампанії виборців симпатизуючих кандидату чи
політичній силі.
Водночас простежується тенденція до масового
поширення адресних технологій, які ще називають
мережевим маркетингом. Внаслідок нестабільності
політичної системи, політичних криз між різними
сегментами політичної еліти у суспільстві зріс рівень
загального розчарування в політиці. Як наслідок,
український виборець починає мислити в межах
споживацьких категорій та готовий «продати» свій
голос, щоб отримати для себе хоч якусь користь
[9, с. 366]. В 2000–х рр. з’явилися окремі комерційні
структури, які пропонували кандидатам «гарантовану»
кількість виборців, що проголосують за винагороду.
Зазначена технологія найефективніше працювала в день
виборів за умови постійного контакту представників
кандидата і з виборцями (безпосереднє доведення
останніх до дільниці).
Іншою технологією прямого підкупу, що застосо
вувалася, насамперед, у містах, стало залучення до
роботи на кандидата значної кількості виборців.
В останній місяць кампанії штаб набирав велику
кількість агітаторів, які виконували функції, невідповідні
їх матеріальній винагороді. Таким чином, формувалися
групи людей, у яких з’явилися певні зобов’язання перед
кандидатом, і котрі не лише голосували за нього, але й
агітували інших виборців.
Однією з основних технологій впливу на волевияв
лення громадянста в непрямий підкуп виборців. У
період виборчих кампаній активно діяли численні
псевдоблагодійні фонди [5, с. 115–117]. З їх допомогою
проводилися благодійні акції, безкоштовно роздавалися
продуктові набори, ліки та інші матеріальні
цінності, вручалися грошові допомоги та стипендії,
закуповувалося обладнання для соціальних та освітніх
закладів.
Поширеним засобом мобілізації електорату у період
виборчих кампаній стало проведенням соціологічних
досліджень, опитувань громадської думки та публікація
результатів опитувань. Йдеться про технологію
«фургона з оркестром», суть якого полягає в публікації
високих рейтингів партій та політиків, які вступили
у електоральні перегони. Таким чином, потенційні
виборці, які ще не визначилися стосовно того, за
кого їм проголосувати, обирають для себе саме таких
претендентів, тобто, приєднуються до «більшості».
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Обґрунтованим є твердження про те, що ці
«рейтинги» є не стільки відображенням громадської
думки, скільки інструментом її маніпулювання та
мобілізації, адже пересічному громадянинові набагато
важче відстояти власний політичний вибір за умови
переважної підтримки виборцем іншого кандидата.
Проте, інколи використання зазначеного методу приз
водить до зворотнього ефекту, оскільки викликає у
виборців роздратування та недовіру щодо високих
рейтингів кандидата [4, с. 147]. Так у технологію вико
ристано Н. Королевською на парламентських виборах
2012 р., коли її команда активно публікувала рейтинги,
здобуті замовними соціологічними підрозділами.
Розглядаючи фактори, що позитивно впливають на
мобілізаційний потенціал електорату України, варто
згадати чинники, що проявилися у 2014 р. під час
позачергових виборів Президента України. Насамперед
йдеться про рішучі зміни у ставленні виборців до
політичних партій (маються на увазі Партія регіонів
і Компартія України) та політиків, які визначилися
практично антинародними [17, с. 235]. Подібні дії
відбилися на ставленні громадян країни до зазначених
політичних силта сприяли консолідації навколо
проблеми зовнішньої агресії.
Інший чинник, пов’язаний із вибором Президента
України в одному турі, заслуговує більш значної уваги
з боку науковців. П. Порошенко користався великим
авторитетом серед виборців України й у тому, що здобув
би перемогу на виборах практично нема сумнівів (його
команда заручилася підтримкою всіх демократичних
сил) та і достатньо сильного опонента фактично не
було. Ю. Тимошенко втратила рейтинги і набрала лише
12,81% голосів проти 54,70% відданих за чинного
президента [15].
На нашу думку, ключовим фактом який допоміг
здобути перемогу вже у першому турі, став заклик до
вирішення важливої загальнонаціональної проблеми.
Було використано специфічну виборчу технологію, яка
раніше не застосовувалася – це пряме, не завуальоване
звернення до громадян з проханням використати свій
голос на виборах на користь певного кандидата. Таким
чином, присутнє використання виборчої технології
відкрито спрямованої на мобілізацію електоральних
вподобань. Важливо те, що технологія, яка спрацювала
в Україні практично не досягала подібного результату
у світовій практиці, навіть у випадках, коли держави
стикалися з проблемами, подібними ситуації кінця
2013 – початку 2014 рр.
Як свідчить практика організації і проведення пре
зидентських виборчих кампаній наприкінці 1990–х –
на початку 2014–х рр., активно використовувалася
низка чинників, що мобілізувала електорат до полі
тичної участі. Серед них можна виділити: викорис
тання маніпулятивних технологій в ЗМІ та засобах
комунікації, зокрема Інтернеті; поширення адресних
технологій; спекуляції навколо регіональних відмін
ностей; публікації неправдивих соціологічних рейтингів,
що не відображають реального виявлення громад
ської думки;угоди про взаємну підтримку; «клону
вання» кандидатів; заклик до вирішення важливої
загальнонаціональної проблеми та ін.
Визначені засоби мобілізації у виборчому процесі
доводять, що український політичний ринок проходить
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стадію трансформації. Зміни в політичній культурі насе
лення, продиктовають необхідність зміни арсеналу вибор
чих технологій у напрямі прямої комунікації з виборцем.
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Electoral technologies as a factor of mobilization
It is studied in the article the means of influences and consequences of the use
of electoral technologies in the context of activation of the political participation
of the citizens in the presidential election campaigns periods; it is discovered the
characteristic features of the activity of the political forces about the mobilization
of the citizens. The provided analysis gave the grounds to state that the Ukrainian
political market is in a stage of transformation. The changes in the political culture of
the population dictate the need of the enrichment of the arsenal of the production of
the election technologies toward direct communication with voters.
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The aim is to study the mobilization technologies that were used in Ukraine’s
presidential elections at the end of 1990’s – till the beginning of 2014’s.
Keywords: political mobilization, electoral technology, mobilization technology
stimulating factor of the activity of electoral manipulation.
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Архетип, стереотип і міф
в міжнародному образі держави
Метою статті є розглянути особливості архетипу, стереотипу,
політичного міфу а також їх роль та значення в процесах конструювання
міжнародного образу держави у сучасному світі. Творення і трансформація
символічної (образної) реальності, реалізація державних іміджевих стратегій
є визначальним елементом ефективної зовнішньої та внутрішньої політики.
Ключові слова:архетип, міф, стереотип, образ держави.

Сучасні війни змістилися з сфери реальних бойових
дій та воєнного збройного протистояння у сферу
інформаційного простору. Володіння ефективними
інформаційними стратегіями для впливу на когнітивні
патерни людської свідомості визначають могутність
сучасних держав більшою мірою, аніж наявність
ресурсного потенціалу чи фінансового капіталу. Між
собою комунікують та взаємодіють не реальні суб’єкти
(індивіди, соціальні групи чи держави), а їх віртуальні
прототипи, тобто штучно сконструйовані іміджі та
образи, інформаційні сурогати, що здатні підміняти та
спотворювати реальність. Одними з найпотужніших
та дієвих інструментів для здійснення і реалізації
внутрішньої та зовнішньої політики сьогодні є образ
держави, його «attractivepower».
К. Боулдінг розглядав образ як поведінковий
стереотип, що впливає на дії особи, групи осіб або
нації. «Наша поведінка визначається тим, як ми
уявляємо собі світ, а не тим, яким він є насправді»,
стверджував він. Образ загалом К. Боулдінг пов’язує
не зі знанням, а з вірою, акцентуючи увагу на його
афективних елементах: «знання засновується на істині;
образ – на вірі» [17, с. 21]. Національні образи він
інтерпретує як уявлення, що складається про націю
в громадській думці іншої нації, або ж як уявлення
нації про себе. Міжнародна політика держави значною
мірою залежить від існуючого національного образу.
У книзі «National Images and International Systems»
(«Національні
образи
і
міжнародні
системи»)
К. Боулдінг вказує, що національні образи створюють
історики, описуючи історію, яка є вигідною для
нації. Тому образи завжди ґрунтуються не на фактах,
а на думках та ілюзіях, які люди створюють про
самих себе, на основі міфологічних уявленнях про
минуле і майбутнє. Д. Бурстін в книзі «Образ, або що
сталося з американською мрією», схоже інтерпретує
поняття «образ», визначаючи його як ілюзорну
форму свідомості, що ґрунтується на спрощеному,
неадекватному відображенні реальності. Д. Бурстін
стверджує, що «світ створений не людьми, а образами»
[Цит. за: 5, с. 312].
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Крім того активно досліджуються елементи
сучасного образу держави, який не лише є інструментом
реалізації зовнішньої та внутрішньої політики,
повноцінним інформаційним продуктом, а й виступає
частиною політичних ритуалів, що є дієвими в добу
«карнавалізації» (Гі Дебор) та символізації усього
життя сучасного світу. Зокрема такою складовою
виступає сучасний політичний міф. Міфи досліджували
П. Гуревич, А. Кольєв, В. Полосін, А. Цуладзе,
Г. Почепцов, Ю. Романенко, А. Тихолазта ін. Головна
увага у більшості праць і українських, і зарубіжних
дослідників приділена розгляду концептуальних
підходів до дослідження проблеми міфу, з’ясуванню
його характеристик та особливостей функціонування
в політичному житті суспільства, дослідженню
національної міфології. Дослідниками політичного
міфу та ритуалу є Е. Кассірер, В. Бурлачук, В. Уорнер,
М. Ямпольський, А. Щербінін, М. Глюкман, Ж. Лін
хардт, Л. Тайван, П. Ферт, М. Ендельман, Ю. Шрейдер,
які роблять висновки щодо взаємозв’язку політичного
міфу, політичного ритуалу, політичної метафори та
політичних символів взагалі, який виражений як
структурно, так і функціонально. На нашу думку, ознаки
суб’єкта (держави), що незмінні, стабільні, сформовані
історично, значною мірою ґрунтуються на стереотипах,
архетипах чи міфах, визначаються поняттям «образ
держави».
Суб’єктивність сприйняття оточуючого світу, інфор
мації та образів обумовлена бар’єрів, які опосеред
ковують та ускладнюють процес пізнання, спотворюючи
реальність. Найчастіше підсвідоме на основі набутого
минулими поколіннями історичного досвіду спонукає
до асоціативних кліше, які заважають пізнавати й
осмислювати реальні образи, неупереджено ставитись
до них, а через зіставлення чи протиставлення
робити висновки, що не відповідають реальності.
Наступним бар’єром сприйняття є набутий життєвий
досвід особистості, її переконання, цінності, які
опосередковують формування конкретного ставлення
особистості до предмета пізнання, «його образу»,
на основі якого вибудовується діяльнісна позиція.
Г. Почепцов наголошує на існуванні низки упереджень,
які використовують ЗМІ для маніпулювання суспільною
свідомістю, творення і підтримання страху а також
соціального управління [11]. Бар’єрами в процесі
сприйняття образів є також усталені конструкти
свідомості – архетипи, міфи, стереотипи, установки.
Архетип значною мірою – це гіпотетичне
явище, що поєднує інстинкт та уявлення й створює
свою систему світобачення та світосприйняття.
Відповідно до архетипів, які існують у підсвідомості,
суб’єкт вибудовує за допомогою уяви та сталих
викристалізуваних елементів свою власну картину
світу, образи оточення. У такому сенсі архетипи –
неусвідомлювані елементи образу, вони не лише
допомагають структурувати та маркувати явища й
предмети, що оточують особистість, але й виступають
бар’єрами у сприйнятті невідомого, «іншого». Зазвичай
архетипи створюються на підставі пережитого досвіду,
суб’єкт опирається на них несвідомо, але не піддає
сумніву їхньої істинності та правдивості. К. Юнґ
називає архетипи основними рисами образу світу, що
виокремились в процесі нагромадження однорідного
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досвіду [16]. Людська психіка сприймає не самі
архетипи, а лише архетипні образи. Архетипи – це
своєрідні когнітивні зразки, на які орієнтується
поведінка суб’єкта і які зберігають в інтегрованій формі
родовий досвід поколінь. В контексті ведення сучасних
інформаційних воєн, архетипи активно викорис
товуються у деструктивних впливах на міжнародний
образ держави ззовні, тобто через екзогенні чинники.
У ХХІ ст., зазначає А. Ніконова, простежується
тенденція до спрощення процесу пізнання, масова
свідомість відмовляється від здобуття знань через
«традицію, хоча в основі цієї свідомості і лежить
архетип, а намагається одержувати інформацію
найчастіше лише на рівні стереотипів» [7, с. 127].
Соціальні
стереотипи
науковці
визначають
як
стереотипи мислення та поведінки особистості,
етнокультурні стереотипи – як узагальнене уявлення
про характерні риси, що властиві усьому народові та
поширюються на кожного члена спільноти. Політичний
стереотип – окремий різновид соціального стереотипу,
що спрощено та схематизовано трактує образ
політичного об’єкта і впливає на політичну практику.
Вперше поняття «стереотип» використав У. Ліппман ще
1922 року. Він вважав, що це впорядковані, схематично
детерміновані культурою «картинки світу» в голові
людини, що економлять її зусилля при сприйнятті
складних об’єктів оточуючого світу [4]. При такому
розумінні стереотипу виділяють дві його важливі
риси – детермінованість культурою і можливість
бути засобом економії зусиль і мовних засобів. Хоча
найчастіше стереотипи мають негативне забарвлення,
стереотипні уявлення про інший народ, іншу культуру
здатні підготувати свідомість особистості до зіткнення
з чужою культурою, вони послаблюють емоційний
шок при сприйнятті невідомого: «дають змогу людині
скласти уявлення про світ загалом, вийти за рамки
свого вузького соціального, географічного й політичного
світу» [14, с. 35]. Стереотипи мають багато спільного
з традиціями, міфами, ритуалами, але відрізняються
від них тим, що традиції і звичаї «характеризують
їхню значущість, що об’єктивувалася, відкритість для
«Інших», а стереотипи залишаються на рівні прихованих
умонастроїв, які існують в середовищі «Своїх» [6].
Суспільства здатні конструювати минуле на основі
вибірковості історичної пам’яті або для задоволення
потреб та інтересів, які виникають під впливом
конкретної соціально–політичної дійсності, або для
обґрунтування образу майбутнього, інтерпретуючи
відповідно історичне минуле. Щоб пояснити минуле
(історичні події, факти, діяльність видатних постатей в
історії народу), створюють сучасні міфи, які покликані
згуртувати націю, сформувати базу для формування
національної ідентичності, «створити» ознаки (образ)
народу, які б дали змогу ідентифікувати його серед
«Інших». Це передовсім історичні міфи про «месіанське,
особливе призначення нації», міфи про «народних
героїв», «про прадавність культури», «про Дух народу»
тощо. Такі міфи володіють умовною статичністю, їх
створюють для розв’язання якоїсь ситуації, що потребує
«втручання народу», після вирішення проблеми,
міф підмінюють наступним, або на основі «старого»
(попереднього міфу) через накладання додаткових
ознак створюється новий, який більш пристосований до
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реальності та потрібний, щоб виконати інше завдання.
В історії кожного народу є події, з якими він схильний
ототожнювати себе і свою долю, що пов’язані з
формуванням державності, з війнами чи катастрофами,
які довелося пережити народові, тобто з критичними,
знаковими подіями. Міфологізація минулого дає змогу
народові «побачити» своє місце у світі, пояснити
особливості культури та ментальності, створити
ідентифікаційний фрейм свідомості та усвідомити
особливості власного «образу», своє «Я», яке не лише
відмінне від «Іншого», але й допомагає розрізняти
подібних «Своїх» та «Чужих».
У зв’язку з інтенсифікацією інформаційних про
цесів у суспільно–політичному житті держави, масова
свідомість потребує спрощення складної картини
світу, особливо її політичної складової. Тенденція до
спрощення політичних процесів (та їх сприйняття) через
міфологізацію, використання схем, що ґрунтуються на
архетипних конструкціях колективного несвідомого,
особливо простежується на сучасному етапі цивіліза
ційного розвитку. На відміну від архаїчного міфу,
мета якого пояснити світ та побудова цілісної картини
буття людей, сучасний міф покликаний обґрунтувати
життя соціуму, інтерпретувати процеси, які в ньому
відбуваються. На думку Ю. Романенко, «міф – це ім’я
об’єкту, що викликає в свідомості конкретний образ»
[13].
А. Поволяєва визначає стереотип як «фрагмент
концептуальної картини світу, ментальну «картинку»,
стійке культурно–національне, культурно детерміноване
уявлення про предмет, явище або ситуацію» [9].
І. Кісєльов вважає, що це «спрощене, схематизоване,
часто спотворене характерне для сфери повсякденної
свідомості уявлення про будь–який соціальний
об’єкт, коли індивід, щоб прийняти рішення, не
потребує значної кількості інформації про об’єкт» [3,
с. 6]. І. Панарін називає стереотипи «основою для
образів, завдяки якому вони набувають стабільних
ознак – узагальнення, спрощеності та ригідності» [8].
«Стереотип однозначний, поділяє світ на дві категорії –
на «знайоме» і «незнайоме», містить оцінковий елемент,
який відображується у вигляді емоційно забарвленої
установки», – наголошує У. Ліппман [4]. У соціальній
психології У. Томас та Ф. Знанецький розробили поняття
соціальної установки – аттітюда – для позначення
суб’єктивних орієнтацій індивідів, які нав’язували
індивідам певні соціально прийняті способи поведінки
[15]. Отже, існування установок у свідомості індивіда
спонукає його до створення окремого образу світу,
заснованого на їх основі, та є мотивом для конкретної
діяльності. Архетипи, стереотипи, установки – усталені
структури сприйняття образів.
У процесі взаємодії міфологічної свідомості з
іншими видами людської свідомості виникають полі
тичні, економічні, історичні, соціальні міфи, які
впливають на сприйняття реалій життя. Тому в
політиці міфи активно використовують як інстру
мент політичного впливу та ефективний засіб для
маніпулювання громадською думкою, адже політичний
міф виступає як засіб освоєння людиною явищ
політичного життя. Для суб’єкта політичного управління
він є одним із чинників легітимізації державного
порядку, режиму влади та лідерів. Основні складові
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політичного міфу – політичний час і простір, політичні
персонажі, символи влади, архетипи, сюжет. Він
задає основні символічні коди, часові та просторові
системи координат для політичної влади та її функцій,
передовсім ідеологічної.
Особливість політичного міфу як «форми синтезу
міфологічної і політичної свідомості, емоційно–
забарвленої чуттєвої уяви про політичну дійсність, яка
значною мірою заміщає і витісняє реальну уяву про неї»
[2, с. 57–58], – здатність зберігати у колективній пам’яті
народу соціальний досвід поколінь та імперативи
духовно–морального виміру політичних процесів.
Основні характеристики політичного міфу – вербальне
оформлення, загальність, гетерогенність, парадиг
мальність щодо всіх форм поведінки та діяльності,
іманентна прагматичність, консервативність, одночасна
синкретичність та біполярність, просторово–часовий
динамізм, персоніфікований та маніпулятивний харак
тер, опора на архетип, підтримка вірою, ритуалами та
символами – перетворюють його на важливе джерело
уяви, а отже й чинник, що опосередковує сприйняття
образу.
Тому, архетипи, стереотипи та міфи – «ключі», які
дають змогу особі одночасно спрощувати сприйняття
образів об’єктів, та бар’єри, які «звужують рамки»
сприйняття, дозволяють бачити світ, опираючись на
усталені конструкції, формуючи «запрограмоване став
лення», що ґрунтується на досвіді попередніх поколінь,
мотивують до певного типу діяльності чи бездіяльності.
На нашу думку, образи держав характеризуються
і відносною усталеністю (тривалістю), і змінністю
та містять відповідно групи елементів («пласти»),
корені яких – в менталітеті, національній свідомості, і,
відповідно, – стереотипах, міфах, традиціях, історичній
пам’яті, що забезпечують сталу ідентифікаційну
основу образу; і елементи, які під впливом історич
них, міжнародних подій, діяльності політиків, грома
дянського суспільства, чи навіть випадкових подій
модифікуються, що створює основу для трансформації
образу чи його окремих аспектів. Відповідно перша
група пов’язана з колективним уявленнями, з колек
тивним несвідомим, друга – з раціональною діяльністю
окремих груп суспільства, політичної еліти, політичних
інституцій.
Варто зауважити, що ЗМІ активно маніпулюють
суспільною свідомістю, використовуючи сугестивний
вплив політичних міфів та стереотипів, (передовсім
через мережу Інтернет та соціальні мережі), 54%
населення України одержує інформацію про важливі
суспільно–політичні події саме через ЗМІ [12].
Символічна реальність зумовлює певну поведінку,
«адаптує світ до бажань особистості та дає змогу їй
конструювати власну реальність та визначати своє місце
у ній та в процесі глобальної комунікації» [10]. Ці уявні
світи набувають національного характеру, залежать
від особливостей менталітету та структуруються за
допомогою знакових фігур (образ політичного лідера),
інформаційних міфів (образ ситуації та оточення) та
іміджів.
Отже функціональні аспекти образу держави
виявляються через: а) відображення у свідомості
людей; б) відчуття, сприйняття, уявлення на чуттєво–
емоційному рівні; в) пізнання об’єкта через розуміння,
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судження, інтерпретацію на раціонально–мисленнєвому
рівні; г) втілення образу через дії, діяльність, мову,
символи, чи іншу знакову систему. Одночасно
можна стверджувати і про взаємообумовленість та
реципрокність окремих іміджів особи, політичних міфів
та образу держави загалом, тому «Образна національна
стратегія – не розкіш, а засіб «просування» і розвитку
держави» [1, с. 286]. У такому сенсі формування
бажаного, планованого й одночасного адекватного
реальному об’єктові та дійсності образу держави
може забезпечити взаємозалежна на синхронна дія
таких груп інструментів впливу: а) інформаційно–
комунікаційних; б) діяльнісно–подієвих; в) символічних
з реалізації національної стратегії розробки, підтримки
та просування образу держави, яка може бути частиною
національної стратегії, внутрішньополітичних чи
зовнішньополітичних стратегій окремих держав чи полі
тичних союзів.
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Інформаційна складова збройного насилля
(теоретичний аспект)1
Встановлено, що інформаційна складова супроводжувала збройне насилля
практично весь період його існування. З’ясовано, що провідним компонентом
підготовки та реалізації збройного насилля інформаційна складова стає
у ХХ ст. Проаналізовано історію введення у науковий обіг поняття
«інформаційна війна». Виявлено, що у науковій літературі розповсюдженими є
три основі підходи до розуміння сутності інформаційної війни. Розкрито зміст
цих підходів. Встановлено значення, що вкладається у поняття «інформаційна
війна» в країнах, яким належить першість в інформаційному протистоянні –
США та Китаї. Зазначено, що в інформаційному протистоянні зусилля
цих держав спрямовані на руйнування у супротивника процесу прийняття
рішення. З’ясовано, що у зв’язку з суттєвим вдосконаленням засобів та форм
ведення «інформаційних війн» на початку ХХІ ст. відбувається перехід від
«інформаційної боротьби першого покоління», до «інформаційної боротьби
третього покоління».
Ключові слова: збройне насилля, інформаційна війна, інформаційна
боротьба третього покоління.

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. збройне
насилля суттєво змінюється як в технічному так і в
ідеологічному плані. Інформаційний вплив на масову
аудиторію стає неодмінним компонентом збройних
протистоянь. Суттєвий прогрес у засобах комунікації,
розповсюдження доступу до мережі Інтернет, поява та
шалена популярність соціальних мереж, забезпечили
можливість проведення потужних психологічних
операцій та широкомасштабних інформаційних вій.
Держави, що мають відповідні засоби та напрацювали
технологію ведення інформаційної війни отримали
можливість маніпуляції громадською думкою та навіть
впливу на формування ментальних уявлень у населення.
В ХХІ ст. зафіксовано цілу низку випадків
використання інформаційних технологій провідними
державами, задля вирішення власних геополітичних
проблем. Результатом такого роду агресії стало
налаштування громадян проти власного уряду,
зміна політичного керівництва та навіть розв’язання
внутрішніх збройних конфліктів у державах–опонентах.
Проти України також була розв’язана повномасштабна
інформаційна війна, і наша держава виявилась не
спроможною ефективно протистояти цій агресії.
Відповідно для вироблення дієвого механізму захисту
нашої політичної системи актуальним та необхідним є
проведення глибинного аналізу світових та вітчизняних
теоретичних напрацювань у цій сфері.
Особливої актуальності проблематика представленої
статті набуває в другій половині ХХ ст., коли технічні
засоби впливу на масову аудиторію стають широко
розповсюдженими. З цього періоду проблемам
державної інформаційної політики та інформаційної
безпеки починають приділяти увагу відомі західні вчені
У. Боудіш, Н. Вінер, П. Кеннеді, Л. Кокс, М. Лібікі,
С. Мец, Дж. Стейн, Т. Томас, Е. Тоффлер, С. Хантінгтон
та багато інших. Достатньо великий об’єм матеріалу
з проблем захисту національних інформаційних
ресурсів, маніпулятивних технологій та інформаційних
1
Публікація містить результати досліджень, проведених
при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних
досліджень за конкурсним проектом Ф – 71.
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війн напрацювали російські дослідники, зокрема
Л. Войтасик, В. Домарьов, А. Дугін, С. Гриняєв,
А. Панарін, С. Расторгуєв, С. Комов, Г. Рогозін,
В. Сєдньов, В. Щуригін та ін.
Вітчизняні науковці за роки незалежності також
опублікували достатньо велику кількість наукових
розвідок з теми нашої статті. Серед українських
дослідників, які розробляють проблеми інформаційної
вразливості людини, суспільства та цивілізації в цілому,
інформаційних загроз для держави, пошуку механізмів
інформаційної безпеки слід назвати І. Горбатенко,
В. Долгова, О. Литвиненко, М. Ожевана, Г. Почепцова,
О. Старішева, О. Таликіна, А. Юричко, К. Данилішина,
С. Сосніна, В. Толубко, Л. Макаренко, Т. Бєльську,
С. Шаванова, О. Дубаса, Н. Гуріна, Ю. Нестеряка,
В. Гурковського та ін. Отже, з обраної нами проблеми
напрацьовано достатньо великий об’єм матеріалу,
як зарубіжними так і вітчизняними вченими. Однак,
значна кількість публікацій не узгоджуються між
собою та навіть суперечать одна одній. Тому, на наш
погляд, важливим є проведення теоретичного аналізу та
узагальнення наукових праць з цієї, дійсно актуальної,
теми.
Центральним завданням статті є виявлення місця та
значення інформаційної складової під час підготовки
та реалізації збройного насилля; дослідити появу та
розповсюдження такого феномену як «інформаційна
війна»; проаналізувати й узагальнити світовий та
вітчизняний досвід у теоретичному осмисленні зазна
ченого феномену.
Інформаційна складова супроводжувала збройне
насилля практично весь період його існування. Так,
у біблійній легенді згадується про Гедеона, який під
час воєн регулярно вдавався до залякування ворога.
Описується випадок, коли інформаційний ефект призвів
до того, що супротивник розгубився і вдарив по своїх
військах. Досить ефективно впливали на маси римляни,
зокрема Юлій Цезар. Перед битвами він стимулював
народну підтримку за допомогою спеціально підібраних
звернень та театралізованих вистав. У період Середньо
віччя до проявів інформаційного тиску можна віднести
ідеологічне обґрунтування Католицькою церквою
боротьбу з єрессю та Христові походи. Перші буржуазні
революції також були «одягнені» в ідеологічну оболонку
боротьби за очищення віри.
На наш погляд, можна знайти характері риси
психологічних війн й у наполеонівській пропаганді:
нав’язування тверджень про єдність у власному таборі
й розлад у супротивника; замовчування несприятливої
інформації і висвітлення вигідної; поширення простих
гасел; фальсифікація історичних фактів; постійне
повторення вигідних тем; викривлення повідомлень
преси опонента; висміювання ворога, звинувачення
його у своїх злочинах. Наполеону належить твердження:
«чотири газети можуть заподіяти ворогу більше зла, ніж
стотисячна армія» [1].
Інформаційна складова стає провідним компонентом
підготовки та реалізації збройного насилля у ХХ ст.,
коли з’явились технічні можливості впливу на масову
аудиторію. Так, у 1920–х рр. США транслювали
радіопередачі на регіони своїх геополітичних інтересів –
країни Латинської Америки, Великобританія – на свої
колонії. Німеччина – на німців Померанії і Верхньої
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Сілезії у Польщі. Слід зазначити, що у 1930–х рр.,
інформаційний вплив перестає бути лише додатком до
збройного насилля, він починає використовуватись як
самостійне явище. Прикладом може слугувати німецько–
австрійська радіовійна 1933–1934 рр. з приводу
приєднання Австрії до Рейху. Саме тоді з’явилось та
набуло поширення поняття «інформаційний агресор».
Не дивлячись на те, що «інформаційна війна» досить
давнє явище, теоретичне осмислення цього феномену
почалась відносно не давно. Погляди стосовно того
кому належить першість у застосуванні цього терміну
розходяться. Так, частина дослідників уважає, що
попередником терміну «інформаційна війна» було
поняття «психологічна війна», яке вперше застосував
британський історик Дж. Фуллер у 1920 р. у межах
аналізу Першої Світової війни. Пізніше цей термін
почали використовувати американці, які датують власне
застосування цього поняття 1940 р. Вважається, що
термін «психологічні операції» вперше застосував
капітан Е. Захаріас, а з 1957 р. він використовувався в
американських офіційних документах [1].
Частина дослідників уважає, що безпосередньо
термін «інформаційна війна» першим застосував фізик
Томас Рона у 1976 р. Він був науковим радником
Президента Буша–старшого, а до цього займав різні
урядові посади. У цьому контексті важливий саме рік –
1976–й р., період входження інформаційного простору
на новий технологічний рівень [2, с. 135]. Сучасний
дослідник інформаційних війн М. Лібікі. критикує
визначення, запропоноване Т. Рона, як занадто загальне,
в результаті чого під нього підпадає практично будь–
яка людська активність. Однак слід зауважити, що це
може бути нормою для перших визначень, адже вони
повинні охопити все, навіть те, чого ще взагалі немає.
Сам Лібікі включає до проблематики інформаційних
війн і економічну інформаційну війну, розглядаючи її як
синтез інформаційної та економічної. Загалом в середині
1990–х рр. виникає деталізація поняття, якої не було при
його виникненні [2, с. 135].
Інша частина дослідників уважають, що в науковий
обіг це поняття було введено в 1985 р. у Китаї,
провідним китайським теоретиком інформаційної
війни Шень Вейгуань [3]. Саме в Китаї наприкінці
1980–х рр. почала розроблятися сучасна концепція
ведення інформаційної війни [4, с. 49]. Вважається, що
в основу теоретичних підходів китайських фахівців
у галузі інформаційного протистояння покладені
погляди давньокитайського військового діяча Сунь–
цзи (V ст. до н.е.). Він один з перших аргументував
необхідність інформаційного впливу на супротивника.
В своєму «Трактаті про військове мистецтво» Сунь–
цзи зазначав: «У всякій війні, як правило, найкраща
політика зводиться до захоплення держави цілісною...
Здобути сотню перемог у боях – це не край мистецтва.
Підкорити суперника без бою – ось вінець мистецтва»
[1].
У західних виданнях, зокрема у «Issue Paper» [5],
поширюється думка про те, що «батьком інформаційної
революції» у військовій справі був американський
військовий аналітик Ендрю Маршалл. Східнослов’янські
фахівці А. Дугін [6, с. 142], І. Панарін [3] переконані,
що справжнім творцем цих перетворень був маршал
Радянського Союзу М. Огарков, начальник Генерального
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штабу Збройних Сил СРСР (1977–1984 рр.), який
був організатором успішної «Празької операції». За
допомогою блискуче поданої дезінформації йому
вдалося абсолютно заплутати розвідувальні служби
НАТО. Пізніше згаданий вище китайський теоретик
Шень Вейгуань дійшов висновку про необхідність
реалізації доктрини М. Огаркова у себе в країні.
Результатом цього стали досить серйозні результати
Китаю в інформаційному протистоянні з США.
Щодо сутності терміну «інформаційна війна»
погляди вчених також розходяться. Перша група
дослідників, зокрема, С. Расторгуєв [7], зводять поняття
інформаційної війни до окремих інформаційних
заходів та операцій, а також відносять сюди і засоби
комерційної конкуренції.
Друга група вчених, до якої входять, як правило,
представники військових відомств, зокрема С. Гриняєв
[8], С. Комов [9], відносять інформаційну війну до
сфери військового протистояння й розглядають її як
комплексне застосування засобів інформаційної та
збройної боротьби (військово–прикладний підхід).
Зазначене протистояння реалізується за допомогою
програмного, радіоелектронного та фізичного ураження
інфраструктури держави–супротивника, дезорганізації
його систем управління, здійснення інформаційно–
психологічного впливу на особовий склад армії та
цивільне населення. Сутність такої інформаційної війни
полягає в нанесенні військової поразки противнику
шляхом досягнення та використання інформаційної
переваги над ним. Слід додати, що цей підхід викликає
заперечення у деяких дослідників, які вважають,
що термін «інформаційна війна» по відношенню до
сучасного збройного насилля не зовсім коректний і було
б більш точно назвати це протистояння інформаційною
боротьбою, що є складовою бойових дій.
На думку третьої групи дослідників, наприклад
І. Панаріна [3, с. 50] інформаційна війна – це явище
мирного періоду міждержавного протистояння, що
дозволяє вирішувати зовнішньополітичні завдання
несиловим у традиційному розумінні шляхом [10, с. 70].
Щодо розуміння сутності поняття «інформаційна
війна» в країнах, яким належить першість в
інформаційному протистоянні – США та Китаї, то слід
зазначити наступне. Американський військовий аналітик
Ричард Шафранськи розглядає інформаційну війну як
збройні дії, спрямовані проти стратегічно важливої
системи знань або припущень ворога. Супротивником
може бути будь–хто, чиї дії суперечать цілям лідера.
Поза державою експлуатуються такі установки як
«образ ворога» або «не ми». Всередині держави –
«зрадник», ким може стати кожний, хто протистоїть
або недостатньо підтримує лідера, який керує засобами
інформаційної війни. Якщо в ході бойових дій
виявляється, що члени групи не достатньо підтримують
лідера,
застосовуються
внутрішня
інформаційна
війна, метою якої є змусити їх бути більш лояльними
[10, с. 70].
На думку китайського військового аналітика Ван
Пуфена, інформаційна війна є продуктом інформаційної
епохи. Це означає, що в зазначений період в межах
збройного насилля все більш використовуються
інформаційні технології та інформаційна зброя. Він
наголошує на становленні «мережевізації» поля бою
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і нової моделі боротьби у часі та просторі. На його
думку, боротьба спрямована на здобуття контролю
над інформаційним полем бою, з метою впливу на
ухвалення рішень супротивником [10, с. 71].
Ґрунтуючись на аналізі значної кількості китайських
першоджерел, американський китаєзнавець Майкл
Пілсбурі доводить, що «метою інформаційної війни за
китайською літературою є інформаційне панування».
Він зазначає, що китайська стратегія інформаційної
війни подібна до американської деталізованої в понятті
«інформаційна зверхність». Отже, як китайці, так і
американці в інформаційній війні будуть прагнути
зруйнувати у супротивника процес прийняття рішення,
за допомогою впливу на його здатність одержувати,
обробляти, передавати та використовувати інформацію
[10, с. 71].
Одним із перших практичних досягнень Китаю в
інформаційному протистоянні з США можна вважати
врегулювання студентських хвилювань на площі
Тяньаньмень в 1989 р., коли через ЗМІ до населення
доводилась інформація про те, що в Пекіні, Шанхаї та
інших великих містах діяли невеликі групи екстремістів
і кримінальних елементів. Лідери Китаю переконали
громадян, що безлад інспірувався США. Слід
підкреслити, що значу роль у перемозі в зазначеному
протистоянні відіграв ефективний інформаційний вплив
на китайську діаспору в США та Західній Європі. На
сьогоднішній день Китай розвиває концепцію мережевих
сил, що є військовими підрозділами, складеними з
висококласних комп’ютерних експертів. Основний
акцент робиться на залученні активної молоді [3, с. 126].
У Китаї вже кілька разів проводилися великомасштабні
навчання з відпрацювання засобів інформаційної війни
[4, с. 50].
У відповідь на перші здобутки Китаю в інформа
ційному протистоянні з США, з початку 1990–х рр. в
американських військово–політичних колах запускається
повномасштабна робота в цьому напрямку. Відправною
точкою слід вважати директиву Міністерства оборони
США Т 3600.1 під назвою «Інформаційна війна»
від 21 грудня 1992 р. Основні принципи ведення
інформаційної війни були викладені в 1993 р. у
директиві комітету начальників штабів №30 та в 1995 р.
у Статуті ВС США FM 100–6 («Інформаційні операції»).
Окремі аспекти інформаційного протистояння регулю
вались періодично поновлюваним Статутом ВС
США FM – 31 («Психологічні операції»). В середині
1990–х рр. у сухопутних військах, на флоті та військово
повітряних силах США вводиться посада офіцера з
питань інформаційної війни. В 1995 р. Національний
університет оборони здійснив випуск першої групи
фахівців у галузі інформаційної війни.
З 1990–х рр. досить серйозна увага в США починає
приділятись науковим розробкам в інформаційній
сфері. Так, починаючи з 1994 р. регулярно проводяться
наукові конференції з проблем «інформаційної війни» за
участю провідних фахівців та представників військово–
політичного керівництва країни. Був створений
центр інформаційної стратегії та політики, основою
метою якого є вивчення можливостей використання
інформаційних технологій у воєнних конфліктах
ХХІ ст. У період з січня по червень 1995 р. в США була
проведена перша командно–штабна військова гра за
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участю представників усіх силових структур. Мета гри
полягала в розробці стратегії інформаційної війни.
Слід зазначити, що протягом першої половини
1990–х рр. представники Пентагону підкреслювали, що
заходи США в інформаційній сфері носять виключно
оборонний характер. Однак, після 22 жовтня 1998 р., коли
Комітет начальників штабів ВС США видав «Об’єднану
доктрину інформаційних операцій» це положення
спростовується. Зазначений документ на офіційному рівні
вперше підтверджує факт підготовки американців до
проведення саме наступальних інформаційних операцій.
Окрім того, у доктрині передбачалась вірогідність
проведення наступальних інформаційних операцій як у
воєнний так і у мирний час. Що правда, представники
США, коментуючи ці положення, наголошували на тому,
що використання наступальної інформаційної зброї
буде проводитися при повному дотриманні відповідних
міжнародних норм та договорів. Однак, на сьогоднішній
день міжнародні угоди в зазначеній сфері або відсутні,
або знаходяться в стадії розробки [11].
Широкомасштабні
науково–практичні
розробки
Китаю, США та інших провідних країн призвели на
початку ХХІ ст. до суттєвого прогресу в технічних
засобах та збільшенні числа прийомів ведення інфор
маційної війни. Так, український дослідник О. Дубас
зазначає, що у ХХІ ст. відбувається перехід від
«інформаційної боротьби першого покоління», що харак
теризується лише розширенням класичної радіоелект
ронної боротьби, до «інформаційної боротьби третього
покоління», під якою розуміються операції на основі
ефектів [10 с. 71]. Саме операції на основі ефектів
сьогодні є основою реалізації зовнішньої політики
розвинених держав в інформаційну епоху. Окрім того,
у ХХI ст. значного поширення в інформаційній війні
отримала іміджева складова, що передбачає негативний
вплив на репутацію супротивника, що згодом має
призвести до ігнорування та дискредитації його
інтересів у світовому співтоваристві [12].
Стосовно подібних положень пише і провідний
український дослідник інформаційних війн Г. Почепцов.
Однак він пропонує розрізняти такі поняття як
«інформаційна війна» та «смислова війна». На його
погляд, якщо в основі інформаційної війни стояло
повідомлення, то сьогодні базою стає інтерпретація.
«Тобто інформаційна цивілізація з її надміром інфор
мації переводить нашу увагу з інформації на інтерпре
тацію. Інтерпретаційні процеси, як більш складні,
стають важливішими за просто інформаційні. Раніше
ми бачили в світі те, про що нам розповідали. Тепер
ми розуміємо те, що нам інтерпретують. Складний світ
вимагає тлумачень» – пише Г. Почепцов [13, с. 21].
Отже, смислові війни характеризуються переосмис
ленням фактів на користь інтерпретатора. На думку
дослідника, це стає можливим за рахунок наступних
основних рис смислових війн:
– базовий інструментарій – реінтерпретація;
– охоплення не одного сегмента населення, а всіх;
– більший інтерес не до факту, а до його переосмис
лення;
– мета – створити для людини власний апарат
відторгнення неправильних інтерпретацій.
Зазначені характеристики надають нам можливість
розрізняти смислові війни та інформаційні. Смислова
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війна змінює всю модель світу, інформаційна – лише
її сегмент. Смислова війна працює з усім населенням,
інформаційна – з невеликою частиною. Смислова війна
розрахована на довготривалий період, інформаційна –
зацікавлена в швидкому результаті. Інформаційна
війна зберігає наявні механізми мислення, смислова –
намагається вибудувати нові. Основними бійцями
смислових вій є ті, хто працюють зі стратегічними
комунікаціями суспільства, наприклад, письменники. У
інформаційній війні головними бійцями є журналісти.
Важливо підкреслити, що за умови отримання
населенням такого смислового щеплення, воно вже
може самостійно цензурувати інформаційні потоки,
розглядаючи той чи інший факт як правду, чи брехню.
Розмежування відбувається на підставі того, чи
відповідає факт картині світу, сформованої під час
перебудовчої трансформації [13, с. 23].
Таким чином, інформаційна складова є невід’ємною
частиною збройного насилля та застосовувалась
практично весь період його існування. Проте, провідним
компонентом підготовки та реалізації збройного
насилля вона стає у ХХ ст., коли з’явились технічні
можливості впливу на масову аудиторію. У цей же
період з’являється та набирає розповсюдженості і
термін, що характеризує досліджуваний феномен –
«інформаційна війна». Погляди вчених стосовно того,
хто перший застосував указане поняття та відносно його
сутності розходяться. У науковій літературі цю першість
приписують або англійським, або американським,
або китайським дослідникам. Розуміння сутності
«інформаційної війни» у науковому співтоваристві також
не однозначне. Перша група вчених зводять це поняття
до окремих інформаційних заходів. Друга – відносить
його до сфери військового протистояння. Третя –
вважає, що це явище мирного періоду, що дозволяє
вирішувати зовнішньополітичні завдання несиловим
шляхом.
Лідерами у теоретичних розробках стратегії
«інформаційної війни» та реалізації їх на практиці
є Китай та США. Експерти з цих країн сходяться
на думці, що «інформаційна війна» повинна бути
спрямована на руйнування у супротивника процесу
прийняття рішення, за допомогою впливу на його
здатність одержувати, обробляти, передавати та
використовувати інформацію. У зв’язку з суттєвим
вдосконаленням засобів та форм ведення «інфор
маційних війн» на початку ХХІ ст. дослідники почали
писати про перехід від «інформаційної боротьби
першого покоління», до «інформаційної боротьби
третього покоління», під якою розуміються операції
на основі ефектів, а також про поширенні іміджевої
складової інформаційного протистояння. Г. Почепцов
загалом пропонує розрізняти такі принципово різні,
на його думку, поняття як «інформаційна війна» та
«смислова війна». На наш погляд, в подальшому слід
приділити додаткову увагу аналізу практичних прийомів
та засобів «інформаційної війни» як неодмінної
складової сучасного збройного насилля.
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Information component of armed violence (theoretical aspects)
It was found that the information component was accompanied by armed
violence practically the entire period of its existence. It was revealed that the leading
component of the preparation and implementation of armed violence becomes
the information component in the twentieth century. It analyzes the history of the
introduction of the concept of «information warfare» in the scientific revolution. It
was found that the three main approaches to understanding the essence of information
warfare common in the scientific literature. The content of these approaches are
shown. Revealed the meaning of «information warfare» in the countries that own
superiority in the information confrontation – the USА and China. It is noted that in the
information confrontation efforts of these countries aimed at destroying the enemy’s
decision–making process. It is established that due to the significant improvement of
means and forms of information warfare at the beginning of the XXI century there is
a transition from the «information warfare of the first generation» in the «information
of the third generation of the fight».
Keywords: armed violence, information warfare, information of the third
generation of the struggle.
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Подолання маргіналізації
в етнонаціональній структурі
українського суспільства
(на прикладі ромської проблематики)
Обґрунтовується теза, що маргіналізація певної етнічної групи в
суспільствіє значним джерелом стереотипів, ксенофобії та нетерпимості.
Аналіз здійснений на прикладі проблем інтеграції ромської спільноти в Україні.
Запропоновані заходи щодо подолання маргіналізації ромської спільноти в
українському суспільстві.
Ключові слова:маргіналізація, українське суспільство, ромська спільнота.

Необхідність відстоювання власної незалежності
в умовах зовнішньої військової агресії Українською
державою потребу мобілізації всіх наявних суспільних
ресурсів та консолідації населення України. Однак, це
передбачає вирішення складних внутрішніх суспільних
суперечностей, що є перепоною загальнонаціональній
консолідації українського суспільства. Значною мірою ці
процеси лежать у площині трансформаційних процесів
феномену маргінального в динаміці суспільних процесів.
Поняття маргінального полягає у соціальному
пограниччі
суб’єкта
культури,
його
часткову
включеність (перебування на периферії) щодо певної
культурної спільноти. Поняття введене Г. Зиммелем як
чужинець в певній культурній групі та згодом розвинене
Р. Парком в праці «Міграція людства і маргінальна
людина» [1] і стосувалось передусім питання щодо
проблем адаптації біженців в країні–донорі. Відтак, саме
поняття маргінальність (від лат.marginalitis – той що
знаходиться на межі) виникає у контексті досліджень
міжетнічних стосунків і стосується проблем відчужених
та не інтегрованих соціокультурних груп у певному
суспільстві.
В соціологічні аспекти феномену маргінального
досліджують С. Лібанова, Ю. І. Золотарьова, правова
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маргінальність особи Г. Зубко, феномен маргінальності
у контексті національної ідентичності – М. Шульга.
Більшість дослідників акцентують увагу на негативному
потенціалі цього явища та необхідності протидії йому.
Військова
агресія,
порушення
територіальної
цілісності, наслідком якої стали анексія та окупація
значної частини української землі, поява значної
кількості внутрішньо переміщених осіб загострили
старі і зумовили нові виклики, пов’язані з феноменом
маргінального в Україні. Ці процеси зумовили ситуацію,
коли окремі спільноти вперше зіткнулись за статусом
маргінала (передусім з числа внутрішньо перемішених
осіб), інші – зазнали подальшої своєї маргіналізації.
Необхідність вироблення нових підходів та заходів з
інтеграції суспільства постають перед українському
державною у новому вимірі. Одним з таких завдань
державної політики є питання інтеграції спільноти рома
в українське суспільство.
За даними Всеукраїнського перепису населення
2001 року [2], в Україні проживає 47,6 тисяч ромів
(менше 1% від усього населення), однак ця кількість за
неофіційними свідченнями є значно вищою. Водночас,
ця спільнота в етнонаціональній структурі українського
суспільства традиційно займала маргіналізоватий статус
зумовлений низкою соціокультурних чинників.
Про високу суспільну дистанцію до ромів свідчить
Моніторинг соціальних змін Інституту соціальних змін
НАН України [3], проведений в 2014 році. Так, за те
щоб представників цієї спільноти взагалі не пускати в
країну висловилось 37,6% опитаних (в 2010–2012 рр.
таких було 44,8%), як друзів їх готові допустити 1,2%,
а як членів сім’ї 0,3%. За шкалою Богардуса суспільна
дистанція до цієї спільноти становить 6 балів, що
свідчить про їх національну ізоляцію у суспільстві.
Вкрай висока ксенофобія щодо ромів є і серед
молоді. Так, відповідно даним дослідження [4], з усіх
етнічних, релігійних та інших меншин, більшість
молоді виявляють нетолерантність тільки до ромів – по
сусідству з ромами не хотіли б жити 54% респондентів.
Не хотіли б жити поруч з гомосексуалами – 45%, поруч
з хворими на ВІЛ/СНІД – 33%, поруч з мусульманами –
19%, поруч з росіянами – 12%, поруч з іммігрантами,
іноземними робітниками – 10%, поруч з євреями – 9%,
поруч з переселеними особами – 7%.
Ромська спільнота традиційно є однією з найбільш
дискримінованою в українському суспільстві, становище
якої значно погіршилось протягом останніх років.
Зумовлено це появою внаслідок військового конфлікту
на Сході України ромів–переселенців, що значною
мірою поглиблює соціальну маргіналізацію ромської
спільноти через неспроможність отримання ними
відповідного статусу, соціальної допомоги, тощо.
Додатковий тиск на цю спільноту чинить соціально–
економічна криза, що призвело до зростання безробіття
та зниження рівня добробуту.
Значне погіршення соціально–економічного стано
вища загалом є можливою причиною й активізації
локальних конфліктів між представниками ромської
спільноти з іншими представниками місцевого насе
лення. Так, «ромські погроми» та рішення місцевих
органів влади щодо виселення ромів з їх місця
проживання у с. Лощинівка Одеської області [5],
упереджене ставлення медичних працівників [6],
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наявність сегрегації ромів в освітній сфері [7] та ціла
низка інших локальних конфліктів засвідчують не
лише нетерпимість за національною приналежністю
до ромів серед населення України, а й ксенофобію
та дискримінацію збоку суспільних інституцій таких
як місцеві органи влади, правоохоронні, соціальні та
медичні структури.
Про це, зокрема, свідчать дані доповіді ОБСЄ
«Звіт про оцінку становища ромів в Україні та
впливу поточної кризи» [8]. Серед основних проблем
дискримінації ромів в Україні відзначено: відсутність
ідентифікаційних документів, перешкоди в доступі
до якісної освіти та працевлаштування, неприйнятні
житлові умови та неналежна поведінка міліції у
відношенні до ромів.
У підсумованому звіті [9] Контактного пункту
із питань ромів і сінті Бюро ОБСЄ з демократичних
інститутів і прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ) зазначено, що
в ситуаціях маргіналізації роми є особливо вразливими
через відсутність ідентифікаційних документів і
свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану. Ця
проблема залишається гострою в Україні, зумовлюючи
масштабну відсутність серед представників рома
ідентифікаційних документів і свідоцтв про реєстрацію
актів цивільного стану, а отже і відсутність доступу
до базових послуг, зокрема у сферах комунального
господарства, охорони здоров’я, працевлаштування
та освіти, і не можуть у повному обсязі реалізовувати
інші основні права людини, наприклад право участі в
суспільному та політичному житті.
Сутність маргінального становища ромської спіль
ноти яскраво розкривається в методичних рекомендаціях
«Правовий статус осіб ромської національності»
[10, с. 4]. Зокрема, це ситуація, яка склалась в Україні
і внаслідок якої роми відносяться до «аутсайдерів
сучасного
суспільства»,
наявність
упередженого
ставлення до ромів «як до людей «другого сорту», які
«не хочуть змінювати себе, інтегруватися в суспільство».
Цьому сприяє: необізнаність більшості ромів про свої
права та обов’язки як громадяни України, не вміють
орієнтуватися в правовому полі, не знають механізмів
звернення до органів влади. Відзначено також, що
проблеми, які виникають у представників цієї спільноти,
вони воліють вирішувати здебільшого у своїй громаді,
не вірячи в допомогу державних структур.
Це підтверджують результатами комплексного
дослідження дотримання прав ромського населення в
діяльності ОВС України [11, с. 19]. Зокрема, причиною
низького рівня звернення ромів до правоохоронців є
не тільки традиції, а й надзвичайно низький рівень
довіри до ОВС у цілому. Так, довіру до правоохоронців
висловили лише 7% опитаних ромів (1% цілком довіряю
та 6% – скоріше довіряю). Не довіряє міліції абсолютна
більшість опитаних ромів – 93% (51% – «взагалі не
довіряю» і 42% – «швидше не довіряю, ніж довіряю».
Результати дослідження демонструють як низький
рівень освіти серед ромської спільноти, що корелює
і з низьким рівнем їх правової обізнаності. Так,
низький рівень знань своїх прав виявився досить міцно
пов’язаним із загальним рівнем освіти представників
ромської спільноти. Так, серед учасників анкетування
16% ромів взагалі не мали освіти, 50% закінчили лише
кілька класів, 26% мали повну середню освіту і ще 8% –
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неповну або повну вищу освіту. Відповідно серед тих
ромів, які не мали освіти, лише 4% знали свої права, ще
15% – знали тільки деякі, а 81% – взагалі не знали своїх
прав. Ситуація з правовою обізнаністю покращується
відповідно рівню освіченості представників спільноти
[11, с. 15].
Тож саме низька соціальна інтегрованість ромів
в українському суспільстві зумовлює, з одного боку
їх маргіналізацію, а з іншого боку – ксенофобію та
дискримінацію. Встановлені таким чином відмежування
та небажання їх долати як з боку представників такої
спільноти, так і з боку суспільної більшості та органів
державної влади є джерелом суспільної напруги,
взаємної недовіри та конфронтації.
Відтак, вагомим завданням держави стає проведення
ефективної політики саме соціальної інтеграції ромської
спільноти, що передбачає вирішення низки актуальних
проблем.
Це передусім питання імплементації вже наявної
нормативно–правової бази та подолання її декла
ративності і наповнення процесуальним та практичним
змістом. Зокрема, попри прийняття «Стратегії захисту
та інтеграції в українське суспільство ромської націо
нальної меншини на період до 2020 року» та Націо
нальний план дій для реалізації Стратегії, державна
політика у цьому напрямі залишається неефективною.
Серед найбільших недоліків державної Стратегії
згадано [8] відсутність стратегічних цілей, чітких
показників, бюджетних коштів чи ефективних меха
нізмів їхньої реалізації та оцінки, а також відсутність
участі представників ромів у розробці Стратегії та НПД.
Відтак постає другий аспект зазначеної проблеми –
це удосконалення законодавства. Планом заходів з
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на
період до 2020 року [12] передбачено:
– утворення міжвідомчого координаційного органу,
який забезпечуватиме узгодженість дій центральних
органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої
влади щодо захисту прав національних меншин;
– перегляд Стратегії захисту та інтеграції в
українське суспільство ромської національної меншини
на період до 2020 року із забезпеченням прав ромської
національної меншини, зокрема права на працю,
охорону здоров’я, освіту та житло.
Так, залишається актуальною проблема сегрегації
в освітній сфері, що досі не відображені в Стратегії,
відсутні заходи щодо подолання проблеми неграмотності
серед дорослого населення, питання отримання
професійної та ремісничої освіти, тощо. Без вирішення
цих проблем подолання соціальної маргіналізації цієї
спільноти в українському суспільстві неможливе. Не
дає відповіді Стратегія і проблемам соціальної адаптації
ромів з числа внутрішньо переміщених осіб, а також
питань, що пов’язані із проблемами отримання такого
статусу для представників цієї спільноти.
З метою вирішення питань щодо реалізації
Національної стратегії відповідно до постанови КМУ
№993 від 25.11.2015 р. «Про утворення Міжвідомчої
робочої групи з питань виконання плану заходів щодо
реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське
суспільство ромської національної меншини на період до
2020 року» було створено зазначену Міжвідомчу робочу
групу, затверджено її Положення та Посадовий склад.
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Однак, питання перегляду Стратегії, що заплановано на
1 квартал 2016 року залишається не виконаним.
Третій аспект – це адекватність звітної оцінки
та визначення індикаторів реалізації стратегії. Так,
У 2016 році Міністерством культури оприлюднено
звіт про виконання у 2015 році плану заходів щодо
реалізації згаданої Стратегії [13]. Зокрема, у звіті
надано позитивну оцінку виконанню заходів з реалізації
державної політики з інтеграції ромів. Натомість
у звіті ОБСЄ щодо реалізації державної політики
стосовно ромів серед основних проблем реалізації
Стратегії зазначено декларативний характер Стратегії
та відсутність бюджетного цільового фінансового
забезпечення для виконання Плану [14].
Автори звіту критикують спрямованість більшості
положень на процес, а не досягнення конкретних
результатів, відсутність координації дій на рівні
центральних органів влади та чіткий розподіл їх
повноважень, а також відсутність координації дій
достатньої комунікації між державними органами та
громадськими організаціями, неналежне фінансування
зазначених у документі заходів (відсутність у
Бюджеті України цільового фінансового забезпечення
виконання Плану заходів, фінансування покладено на
регіональному рівні на дефіцитні місцеві бюджети).
Окремо постає проблема інституційного забезпе
чення реалізації відповідної державної політики.
Показовим є те, що покрадена на Міністерство культури
реалізація Стратегії не виконується, адже більшість її
положень лежить у площині питань соціальної сфери.
Це ж стосується і більшості положень щодо протидії
дискримінації в українському суспільстві.
Водночас, соціальна дистанція, що полягає у
взаємній недовірі та упередженості між представниками
ромів та іншим населенням, а також проявляється
у стосунках ромів з правоохоронними органами,
соціальними та медичними службами значною мірою
ускладнює їх інтеграцію в українське суспільство,
а заходи з соціальної інтеграції розглядаються як
асиміляційні.
Відтак, дедалі гострішої актуальності набуває
необхідність створення спеціального центрального
органу виконавчої влади (державної служби) у справах
національностей та релігії, передбачивши, зокрема,
завдання з протидії дискримінації. Надати такому органу
повноваження здійснювати взаємодію з етнічними
спільнотами в Україні передусім у сфері забезпечення
їх соціальними гарантіями та можливостями їх
суспільної інтеграції. Водночас, нова редакція Стратегії
захисту та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини на період до 2020 р. повинні
включати реальні заходи їх соціальної інтеграції та мати
ефективні індикатори досягнення поставлених цілей.
Варто зазначити також, що ситуація рома як
найбільш дискримінованої суспільної групи не є
суто українським феноменом. Дискримінація рома
має характер загальноєвропейський, тому необхідно
максимально використовувати існуючі європейські
інструменти та механізми їх подолання. Значним
упущенням було ігнорування можливостей приєднання
української сторони до Декади Ромського Включення
(Decade of Roma Inclusion 2005–2015 рр.). І, якщо така
буде продовжена, варто нею скористатись.
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Нині в Україні реалізується низка проектів які варто
не лише продовжувати, а й «вплести» в Стратегію
та відповідний план дій. Зокрема це: продовження
програми Ради Європи та Європейської комісії
«RОМЕD2» щодо ромських посередників (медіаторів).
Так, за підтримки Ради Європи в Україні здійснюється
реалізація програми ромських соціально–медичних
посередників [15], зокрема проект «Розвиток мережі
молодих ромських громадських активістів», приєднання
до спільної програми Ради Європи та Європейської
комісії «RОМЕD2».
Ефективність реалізації програми посередників
та інших просвітницьких проектів вимагає конструк
тивної співпраці з місцевими органами влади на
регіональному рівні та залучення їх при реалізації
широкого спектру заходів Стратегії. Як приклад,
функціонування благодійних освітніх програм, як от
Ромського освітнього фонду (Будапешт), діяльність
якого охоплює, включно з Україною, значну частину
країн Європи. А саме, надання стипендії представникам
ромської спільноти за програмою «Право і гуманітарні
дисципліни» [16].
Потребує розгляду можливість налагодження спів
праці з європейськими дослідницькими інститутами
у цій сфері через відповідні інтегровані сертифікатні
програми, як от «Ромські студії в УжНУ», їх розширення
в місцях найбільш чисельних поселень, зокрема на базі
Одеського і Чернігівського педагогічних університетів та
м. Київ.
Іншим пріоритетним напрямом є програма відпо
відального лідерства серед ромських спільнот,
навчальні семінари для ромських правозахисників,
тощо. Тож, долати наявну недовіру представників
рома до державних, правоохоронних соціальний та
медичних структур та питання їх демаргіналізації
необхідно здійснювати через відповідальне лідерство.
Показовим тут є наявна практика семінарів орієнтовані
на ромських правозахисників та молодіжні ініціативи.
У цьому напрямі варто прагнути досягти системності,
регіональної репрезентативності таких курсів, і, бажано,
на базі державного освітнього процесу.
Таким чином ми зможемо подолати базову
перепону недієвості попередніх політик щодо рома –
її об’єктність. Адже для подолання недовіри до всіх
програм з соціалізації (яку рома сприймали як програми
з асиміляції та загрози для власної національної
самобутності та ідентичності) необхідно змінити
відношення до рома як об’єкта таких політик та сприяти
їх суб’єктному статусу при їх формування і реалізації
відповідної політики та програм з їх соціалізації.
Однак, для цього необхідна й широка участь та,
відповідно повноваження, громадськості з числа ромів
як при формування, так й при реалізації Стратегії
захисту та інтеграції ромської спільноти в українське
суспільство.
Важливе значення для цього має ефективна держав
на політика на регіональному та місцевому рівні у сфері
соціальної адаптації та розвитку мережі соціальних
посередників. Це також передбачає ефективну
взаємодію місцевих органів влади з представництвом
етносоціальних спільнот на регіональному рівні з
метою кращого забезпечення їх прав і потреб. Ці заходи
повинні бути інтегровані у відповідні плани щодо
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виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії
з прав людини у сфері протидії дискримінації.
Реалізація цих підходів та комплексу заходів дер
жавної політики дасть можливість подолати передусім
соціальну маргіналізацію ромської спільноти, а також ті
негативні наслідки, які вона породжує в різних сферах
суспільного життя. Визначені підходи та пріоритети є
актуальними не лише щодо політики інтеграції ромської
спільноти в українське суспільство, а й реалізації низки
інших завдань державної етнополітики.
Серед подальших перспектив дослідження маргі
налізації ті новітні її форми, які вона набуває в струк
турі українського суспільства. Зокрема, це маргіна
лізація громадян України на анексованих та окупо
ваних територіях України, а також спільнот з числа
внутрішньо–переміщених осіб (наприклад,татар) у регіо
нах, які не є традиційним середовищем їх існування. Ці
питання ще потребують свого наукового осмислення,
адже без вироблення належних соціальних інструментів
їх інтеграції в загальнонаціональний простір не може
відбутись і повноцінна консолідація України. Це також
є передумовою і умовою демократичного та сталого
розвитку української держави і нації.
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Overcoming marginalization in of the Ukrainian society
(by the example of the Roma issues)
The article substantiates the thesis that the marginalization of certain ethnic
groups in a society is the major source of stereotypes, xenophobia, and intolerance.
The analysis is carried out by the example of the integration problem of the Roma
community in Ukraine. The measure to overcome the marginalization of the Roma
community in Ukrainian society are proposed.
Keywords: marginalization, Ukrainian society, Roma community.

***
УДК 323.28

Балацька О. Б.,
кандидат політичних наук, докторант кафедри
політології та правознавства, Державний заклад
«Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка» (Україна, Старобільськ),
balatskaya@ukr.net

Тероризм у контексті глобалізації:
сучасні тенденції

1

Досліджено тенденції та особливості сучасного тероризму. Актуалізація
проблеми тероризму та інших асиметричних та іррегулярних загроз є
одним із деструктивних наслідків глобалізаційних процесів. Найсучаснішою
формою тероризму виступає транснаціональний тероризм, якому властивий
транскордонний характер, мережева організація і відсутність територіальної
локалізації. Головними тенденціями сьогодення є зростання кількості
терористичних організацій, переважна більшість з яких є ісламістськими,
а також розширення території розповсюдження тероризму. Разом із
цим спостерігається стрімке збільшення кількості терактів і жертв
терористичних атак. Найнебезпечнішими терористичними організаціями
є ісламістські радикальні угруповання «Ісламська держава» і «БокоХарам».
Руйнівна діяльність цих суб’єктів в останні роки значно активізувалася. Вони
відповідальні за більшість смертоносних терактів сучасності.
Ключові слова: транснаціональний тероризм, глобалізація, іррегулярний
конфлікт, ісламізм, «Ісламська держава», «Боко Харам».

Тероризм – одна з найактуальніших проблем
сьогодення. Активізація тероризму є відбиттям
загальносвітової тенденції розповсюдження політичного
насилля.
Деструктивні
наслідки
глобалізації,
геополітична нестабільність, глибокі цивілізаційні
протиріччя виступають базовими чинниками ескалації
політичних конфліктів у сучасному світі. Політичне
насилля еволюціонує разом із суспільно–політичним
середовищем, що проявляється в актуалізації певних
1
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його типів і проявів. Так, особливого поширення
набувають неконвенційні форми збройного протибор
ства, асиметричні та іррегулярні загрози, конфлікти
низької і середньої інтенсивності, локальні й обме
жені війни тощо. Однією з таких новітніх загроз,
що отримала надзвичайного розповсюдження у
ХХІ столітті, є глобальний тероризм.
Проблемі поширення терористичної загрози приді
ляють значну увагу як зарубіжні, так і вітчизняні
науковці. До питань сутності сучасного тероризму, його
специфіки, чинників розповсюдження звертаються такі
провідні вчені сучасності, як С. Гантінгтон, Б. Гофман,
Б. Дженкінс, В. Лакьор, П. Уілкінсон, Ф. Фукуяма,
К. Хіршман, А. Шмід та інші. Серед українських
науковців дослідженню передумов і факторів поширення
тероризму в світі і в Україні, його форм і засобів,
заходів контртерористичної діяльності присвячують свої
праці О. Бантишев, В. Бєлянська, В. Глушков, В. Гри
щук, В. Ємельянов, А. Коростиленко, С. Кузніченко,
Б. Леонов, О. Поппер, Л. Сукмановська, С. Телешун,
Б. Щур, Л. Яковлева. Проблема міжнародного
тероризму, його розповсюдження в умовах глобальних
соціально–політичних трансформацій висвітлюється
в працях Р. Войтович, Ю. Гуленко, Л. Дунаєвої,
В. Канціра,В. Ліпкана, В. Мандрагелі, І. Пронози,
К. Тимінської, А. Фоменко, Н. Чеботарьової, І. Шкурата
та інших науковців.
Метою статті є дослідження тенденцій і специфічних
особливостей сучасного тероризму в світі, що
глобалізується.
Практика контртерористичної боротьби свідчить про
те, що сучасний тероризм виходить за межі традиційних
загроз. Сучасні дослідники характеризують тероризм як
форму іррегулярних конфліктів або прояв іррегулярних
військових дій. Як зазначає російський фахівець з
військової та національної безпеки Р. Арзуманян, проти
супротивника, що користується іррегулярними методами
боротьби в глобальному контексті, конвенційні методи
забезпечення національної безпеки є неефективними
і можуть призводити до непередбачуваних наслідків.
Адже, «на відміну від географічно обмежених
повстанців минулого, міжнародні терористичні угрупо
вання в ХХІ столітті можуть діяти в глобальному
масштабі й наносити вдари практично всюди» [2, с. 28].
Отже, світ у ХХІ столітті зіткнувся з новітніми
іррегулярними, асиметричними загрозами, джерелами
яких виступають, насамперед, недержавні мережі
транснаціональних терористичних організацій, організо
ваної злочинності, інші іррегулярні утворення. Такі
мережеві актори є настільки потужними, що здатні
впливати на баланс сил як на регіональному, так і на
глобальному рівнях.
Сучасний тероризм має суттєві відмінності від
традиційних його форм. Так, разом із внутрішнім
(державним) тероризмом, що являє собою різновид
внутрішньополітичного
протиборства
в
межах
кордонів однієї держави, дослідники вказують на
значну актуалізацію його глобальних проявів, таких
як міжнародний і транснаціональний тероризм. Іноді
дані поняття використовуються як синоніми, але ряд
дослідників відокремлюють їх один від одного. Так,
відомий український політолог С. Телешун, поряд
із внутрішнім, виокремлює транснаціональний і
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міжнародний тероризм. Транснаціональний тероризм
визначається ним як «…дії громадян однієї держави
проти співвітчизників на території інших держав», тоді
як міжнародний тероризм він характеризує як дії єдиних
чи змішаних за національним складом груп проти будь–
яких осіб на території третіх країн [9, с. 164].
Інше тлумачення основних форм сучасного
тероризму наводить український науковець Р. Войтович.
На її думку, глобальний тероризм також реалізується на
двох рівнях – міжнародному і транснаціональному. При
цьому, міжнародний тероризм характеризується тим, що
«виходить за межі локальних конфліктів» і має на увазі
взаємодію локальних терористичних груп різних держав.
Особливістю транснаціонального тероризму є його
транскордонний, детериторіальний характер. Відсутність
територіальної локалізації сприяє формуванню єдиної
транснаціональної мережі терористичних осередків
[3, с. 9–10].
Тенденцію стрімкого розповсюдження тероризму
пов’язують із глобалізацією. Адже становлення
сучасного тероризму виступає одним із деструктивних
наслідків глобалізаційних процесів. Однією з основних
передумов активізації терористичних організацій по
всьому світу є дисбаланс економічного розвитку і
розподілу ресурсів у світових масштабах.
Сучасні вчені, характеризуючи протиріччя і
виклики глобалізації,зазначають, що глибокий розкол
суспільства на «золотий» і «злиденний» мільярди, що
притаманний сучасному світові, згодом ще більше
поглиблюється. Розрив у доходах населення збільшився
з 13:1 у 1960 році до 74:1 у 90–х роках ХХ століття. В
умовах абсолютних злиднів проживає близько 1,3 млрд.
чоловік, які користуються менш ніж 1,5% світового
прибутку. Конкретним соціально–економічним проявом
такого дисбалансу є те, що близько мільярда людей
у світі відірвані від продуктивної праці, а саме –
250 млн є безробітними, а понад 900 млн. – частково
зайнятими. Велика кількість цих людей долучається до
кримінальної та асоціальної діяльності [5, с. 114].
Найгірша соціально–економічна ситуація спосте
рігається в країнах Півдня, особливо Південної Азії
і Субсахарської Африки, що корелює з високими
показниками політичного насилля (в тому числі
тероризму) в цих регіонах. Так, «від хронічного
недоїдання страждає 43% населення Африки на південь
від Сахари. Середня тривалість життя африканця рідко
перевищує 50 років. Кількість політичних емігрантів
і жертв міжетнічних конфліктів збільшилася з восьми
мільйонів наприкінці 70–х років до 23 млн. чоловік
у середині 90–х років. Ще 26 млн. чоловік стало
внутрішніми переселенцями, і кількість їх продовжує
зростати» [5, с. 114].
Рівень терористичної загрози прямо пов’язаний із
поширенням політичного насилля на державному чи
регіональному рівні. Згідно з дослідженнями Інституту
економіки і миру, висока терористична активність, як
правило, спостерігається в тих країнах, де актуальними
є й інші форми політичного насилля – державний
терор, внутрішній або зовнішньополітичний збройний
конфлікт, обмеження свобод і систематичні порушення
прав людини, дискримінація, а також наявна політична
нестабільність і відсутність поваги до міжнародних
організацій [13, с. 5].
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Ключовою ознакою глобального розповсюдження
тероризму є постійне швидке збільшення кількості
терористичних організацій. Наприклад, список інозем
них терористичних організацій Бюро по боротьбі
з тероризмом Держдепартаменту США, щорічно
поповнюється і на даний момент містить 60 суб’єктів
[12].Цей список ведеться з 1997 року і за час його
існування з нього було виключено лише 12 угруповань.
Зараз до списку внесені найнебезпечніші терористичні
організації світу – «Аль–Каїда», «Ансар аль–Дін»,
«Ансар аль–Шаріа», «БокоХарам», «Джундалла»,
«Індійські моджахеди», «Ісламська держава Іраку та
Леванту», «Палестинський ісламський джихад», «Рада
моджахедів шури в околицях Єрусалиму», «Техрік–е
Талібан Пакистан», «Тигри звільнення Таміл–Ілама»,
«Фронт ан–Нусра», ХАМАС, «Харакаташ–Шабаб»,
«Хізбалла» та багато інших. В останні два роки до спис
ку були долучені такі угруповання, як «Джайш Ріджал
аль–Тарік аль–Накшібанді», «ІДІЛ–Лівія», «ІДІЛ–
Хорасан», «Аль–Каїда на Індійському субконтиненті».
Власні «чорні списки» заборонених організацій
мають й інші провідні країни світу – Австралія, Велика
Британія, Індія, Канада, Росія. Так, один із найбільших
переліків терористичних груп належить Великій
Британії. Станом на липень 2016 року до нього входять
70 міжнародних організацій, що заборонені відповідно
до Закону про боротьбу з тероризмом 2000 року, і
14 північноірландських угруповань, тоді як у 2010 році
він містив лише 55 суб’єктів [15]. Також подібні
списки складають міжнародні організації. Наприклад,
санкційний перелік щодо ІДІЛ (ДАІШ) і «Аль–Каїди»
Ради Безпеки ООН на 25 жовтня 2016 року включає
255 фізичних і 75 юридичних осіб.Список Євросоюзу
містить десять фізичних осіб і 22 організації та групи
[11; 14].
Але, незважаючи на зростання уваги міжнародного
співтовариства до проблеми глобального поширення
тероризму, єдиний список терористичних організацій
відсутній. Цезначно ускладнює координацію зусиль
із боротьби з тероризмом та не виключає можливості
політизації процесу прийняття рішень щодо внесення
(чи невнесення) тих чи інших угруповань до «чорних
списків».
Збільшення кількості терористичних організацій
супроводжується значною активізацією їхньої діяль
ності. Згідно з Глобальним індексом тероризму
терористична активність у 2014 році підвищилася на
80%, досягнувши рекордно високого рівня. З початку
ХХІ століття смертність від тероризму зросла в дев’ять
разів – з 3329 чоловік у 2000 році до 32685 чоловік у
2014 році. А найбільш стрімке збільшення кількості
смертей відбулося з 2013 по 2014 роки, адже у 2013 році
від тероризму загинуло майже вдвічі менше людей –
18111 чоловік. При цьому значно почастішали випадки
загибелі приватних осіб – на 172%. У цілому за останні
15 років відбулося більш ніж 61 тис. терористичних
актів, які унесли понад 140 тис. життів [13, с. 4, 33].
Активізація тероризму супроводжується розширен
ням території його розповсюдження. Так, у 2014 році
з 162 країн терористичні інциденти відбулися в 93
(у 2013 році – у 88 країнах). У 67 з цих країн теракти
спричинили людські жертви. Також зросла кількість
держав з високим рівнем тероризму. Країн, в яких
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кількість жертв тероризму перевищила 500 осіб, стало
більше на 120% (з п’яти країн у 2013 році до 11 країн
у 2014 році). Водночас найбільша терористична актив
ність традиційно сконцентрована лише в декількох
країнах, які, у зв’язку з цим, є найнебезпечнішими
державами сучасності.До них відносяться Афганістан,
Ірак, Нігерія, Пакистан і Сирія. У 2014 році у цих
країнах сталося 57% терактів і 78% смертей від теро
ризму [8; 13, с. 4].
Незважаючи на активну антитерористичну політику
провідних країн світу, найкрупніші терористичні
організації мають власні зони впливу в найбільш
небезпечних регіонах – ряді країн Близького Сходу,
Субсахарської Африки, Центральної і Південної Азії.
Так, зона впливу «Аль–Каїди», одного з найпотужніших
терористичних угруповань у світі, простягається від
Західної Африки і Близького Сходу до Південно–Східної
Азії. Значний вплив в Афганістані зберігає «Талібан».
В Пакистані діє близько 35 радикальних ісламістських
груп, зокрема, пакистанські таліби «Техрік–е Талібан
Пакистан», «Лашкар–е–джангві» та інші. Пакистанські й
афганські терористичні угруповання тісно пов’язані між
собою і координують свої дії. Саме поблизу афгансько–
пакистанського кордону відбуваються найінтенсивніші
терористичні атаки, в більшості з яких беруть участь
таліби. Палестинська ісламістська організація ХАМАС
контролює сектор Газа. Зона впливу шиїтської організації
«Хезболли» охоплює Ліван. У Сомалі активно діють
терористи «Аш–Шабаб». Великі території Нігерії
опинилися в зоні руйнівної діяльності «Боко Харам».
Терористи«Ансар ад–Дін» прагнуть контролювати
північно–східні райони Малі. «Ісламська держава»
надзвичайно активна в Іраку та Сирії [2, с. 23; 13, с.23].
Особливо високий рівень тероризму спостерігається
в Нігерії та Іраку. На ці країни припадає понад 50%
смертей від тероризму. Найбільш стрімке зростання
терористичної активності, а разом з цим і кількості
жертв, відбувається в Нігерії, де активно діють дві з
п’яти найнебезпечніших терористичних організацій –
«Боко Харам» і бойовики фулані. В цій країні смертність
від тероризму в 2014 році зросла на 300% від рівня
2013 року – до 7512 жертв. А за кількістю викрадених
Нігерія посіла друге після Іраку місце (1298 чоловік).
Однак країною з найбільшим рівнем тероризму
продовжує залишатися Ірак, на який поширюється зона
впливу «Ісламської держави». Смертність від тероризму
тут досягає рекордно високих для окремої країни
показників. Так, у 2014 році жертвами терористів у
цій країні стали 9929 чоловік, що на 55% більше ніж у
попередньому році [8; 13, с. 4, 14].
Найнебезпечнішими терористичними угрупованнями
сучасності є ісламістські організації «Боко Харам» та
«Ісламська держава». На рахунку цих угруповань –
найбільша кількість терактів і жертв, а їхня діяльність
в останні роки позначилася значною активізацією.
«Ісламська держава»і «Боко Харам» мають багато
спільного в релігійних та ідеологічних питаннях, цілях
і засобах боротьби. Так, у 2015 році «Боко Харам»
присягнула на вірність «Ісламській державі», відтоді
отримавши назву «Західноафриканська провінція
Ісламської держави». Разом ці організації несуть
відповідальність за 51% усіх смертей від тероризму
[13, с. 4].
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Найбільш смертоносною терористичною організа
цією сучасності визнана «Боко Харам». Це найвпли
вовіше угруповання не тільки в Нігерії, а й в усьому
західноафриканському регіоні, від терактів якого
постійно страждають також сусідні з Нігерією
держави – Чад, Нігер, Камерун. Зараз «Боко Харам»
визнана терористичною організацією більшістю країн
і міжнародних організацій. Так, у 2013 році вона була
включена до «чорних списків» США і Великої Британії,
а в 2014 році внесена до санкційного переліку Ради
Безпеки ООН. У 2014 році загальна кількість жертв
цього угруповання у порівнянні з попереднім роком
зросла на 317% – до 6644 осіб (77% з яких – мирні
жителі). Усього з 2009 року в Нігерії бойовиками
«Боко Харам» було вбито понад 20 тис. людей, 2,5 млн.
стали внутрішньо переміщеними особами, а 200 тис. –
біженцями [8; 13, с. 4].
«Боко Харам» відома масовими вбивствами і
викраденнями людей, знищенням цілих населених
пунктів. Наприклад, у результаті нападу на нігерійське
місто Бага, що відбулося у січні 2015 року, було
знищено близько 2 тис. місцевих жителів. Широкий
розголос отримало викрадення 276 школярок у
місті Чібок (Нігерія) у квітні 2014 року. Особливо
часто жертвами викрадень стають жінки. Загалом з
2012 року бойовики викрали не менше 2 тис. жінок
і дівчаток. Терористи «Боко Харам» вдаються до
найжорстокіших методів. Для здійснення терактів часто
використовуються діти. Так, з січня 2014 по лютий
2016 року кожний п’ятий теракт цього угруповання був
скоєний дитиною–смертником: 17 терактів у Нігерії,
21 – у Камеруні та два – в Чаді [4;7; 10].
Активізація терористичної діяльності «Боко Харам»
і перетворення її на транснаціональну терористичну
організацію відбулися після вбивства в 2009 році її
засновника Мохаммеда Юсуфа, ліквідаціїй арештів
великої кількості його прибічників, у результаті чого
її лідером став – Абубакар Шекау. Відтоді бойовики
«Боко Харам» змінили традиційну тактику поодиноких
терактів і почали вдаватися до масових убивств
мирних громадян і масштабних військових дій із
захопленням населених пунктів. Чисельність «Боко
Харам», за різними джерелами, складає від 4 до 9
тис. бойовиків. В її лавах – вихідці з Нігерії, Камеруну,
Чаду, Нігеру, Мавританії, Сомалі та Судану. Зараз
«Боко Харам»активно співпрацює з рядом впливових
терористичних організацій – «Ісламською державою»,
«Аль–Каїдою», сомалійськими терористами «Аш–
Шабаб» [8].
Ще однією організацією, руйнівна діяльність
якої останнім часом набула величезних масштабів,
стало терористичне угруповання сунітського напряму
«Ісламська Держава» (попередня назва – «Ісламська
держава Іраку та Леванту»). Зона впливу «Ісламської
держави» розповсюджується на ряд провінцій Іраку та
Сирії. «Ісламська держава», кількість членів якої зараз
становить близько 2500 осіб, є однією з найжорстокіших
терористичних організацій сучасності. У 2014 році від
рук терористів «Ісламської держави» загинуло 6073 люди
ни, завдяки чому ця організація зайняла друге після «Боко
Харам» місце за кількістю жертв тероризму. На рахунку
«Ісламської Держави» також як мінімум 20 тис. смертей,
що сталися під час бойових дій [1, с. 10; 13, с. 4].
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Метою «Ісламської держави», як і «Боко Харам»,
є утворення єдиного інтернаціонального халіфату
на засадах жорсткого шаріату на підконтрольних
їй територіях. Терористи «Ісламської держави»
вкрай нетерпимо ставляться до будь–яких проявів
нелояльності і жорстоко карають тих, хто не згоден
з їхньою політикою або порушує встановлені ними
закони. За словами журналістки Сари Бірк, яка
досліджує діяльність «Ісламської держави»в Сирії,
своє головне завдання терористи вбачають не в
поваленні режиму Башара Асада, а саме у «встанов
ленні власного правління і завоюванні території»,
шляхом утворення зони виключного впливу, що супро
воджується витісненням, захопленням або знищенням
усіх, хто відмовляється приєднатися до них, включаючи
журналістів та співробітників гуманітарних організацій
[1, с. 10].
«Ісламська держава» та афільовані з неютеро
ристичні організації відповідальні за цілий ряд
найжорстокіших терактів сучасності, кількість жертв
кожного з яких складає десятки чи сотні осіб. Серед
них – «синхронні» теракти в Кувейті, Сомалі, Тунісі та
Франції 26 червня 2015 року, серії терактів у Парижі
7 – 9 січня та 13–14 листопада 2015 року, теракт у
столиці Ємену Сані 20 березня 2015 року, теракти
в Багдаді 12, 17 травня і 3 липня 2016 року, масове
вбивство в Орландо (США) 12 червня 2016 року, теракт
у Ніцці 14 липня 2016 року та багато інших. Досить
часто терористи «Ісламської держави» вдаються до
публічних страт. Тільки за 2015 рік кількість страчених
на опублікованих відеозаписах склала близько 5000 осіб
[6].
Сучасний тероризм, у певному сенсі, є продук
том глобалізації. У ХХІ столітті він набув транскор
донного, мережевого характеру. Головною тенденцією
терористичної активності є її активізація, що вира
жається в зростанні кількості терористичних організ
ацій, розширенні географії тероризму, збільшенні
кількості терактів і жертв від них. Переважна
більшість сучасних терористичних організацій є
ісламістськими, найбільш руйнівний характер серед
яких має «Ісламська держава» і «Боко Харам». Ці
угруповання поєднують тісні взаємозв’язки, єдина
релігійно–ідеологічна платформа, схожі методи теро
ристичної діяльності. Ісламістський характер сучасного
тероризму відбивається також на територіальному
поширенні терористичної активності, адже країнами з
найвищим рівнем терористичної загрози вже тривалий
час залишається низка мусульманських країн Близького
Сходу, Африки і Центральної та Південної Азії.
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Terrorism in the context of globalization: current trends
The article explores the trends and characteristics of modern terrorism.
Actualization of terrorism and other asymmetric and irregular threats is one of the
destructive effects of globalization. The latest form of terrorism is transnational
terrorism, which is inherent cross–border nature, network organization and no
territorial location. The main trends today is the increasing number of terrorist
organizations, most of which is Islamist, and also the expansion of the territory
of dissemination terrorism. At the same time there is a rapid increase in the
numberofterrorist attacks and their victims. The most dangerous Islamist terrorist
organizations are radical grouping Islamic State and Boko Haram. Destructive
activity of these entities has intensified in recent years. They are responsible for the
most deadly terrorist attacks of modernity.
Keywords: transnational terrorism, globalization, irregular conflict, Islamism,
Islamic State, Boko Haram.
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Роль громадських організацій і рухів
у формуванні національної
інформаційної безпеки
Сучасне життя суспільства неможливе без інформації та її
функціонування в своєрідному міжнародному, національному, регіональному
і місцевому інформаційному просторі. Цьому сприяє насамперед розвиток
Інтернету, який не має державних та національних меж, об’єднуючи суб’єктів
і створюючи матеріально–технічне й інтелектуальне середовище для обміну
інформацією. Водночас завдяки активності користувачів утворюється поле
інформаційної безпеки. Участь у його утворенні і функціонуванні беруть
не тільки окремі громадяни, але й громадські організації та рухи, оскільки
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формування державної і регіональної політики, процеси прийняття політичних
рішень і законотворчість потребують широкої підтримки громадян. Отже,
участь громадянського суспільства у формуванні національної інформаційної
безпеки з опертям на громадські ініціативи й рухи є необхідною запорукою
демократичності та відкритості інформаційного простору.
Ключові слова: людина, політика, громада, громадська організація, третій
сектор, інформаційний простір, інформаційна безпека.

Незаперечним явищем сьогодення є глобалізація
світової економіки, політики й культури, поява завдяки
технологічним досягненням можливості постійної
участі громадян в оцінці проблем, поставлених перед
суспільством, та визначені необхідних суспільних
змін. Це враховано і в Україні, адже відповідно до
Закону «Про основи національної безпеки України»,
«... громадяни України через участь у виборах,
референдумах та через інші форми безпосередньої
демократії, а також через органи державної влади
та органи місцевого самоврядування…реалізують
національні інтереси і здійснюють заходи... щодо
забезпечення її національної безпеки; як безпосередньо,
так і через об’єднання громадян …» [11, с. 24].
Загальна
характеристика
участі
громадських
організацій та рухів в інформаційному просторі
суспільства зумовлена, насамперед становленням
нового типу суспільства, в якому інформаційний
простір постає головною соціальною конструкцією,
полем, де відбуваються основні події. Інформація
стає найважливішим стратегічним ресурсом, брак
якого призводить до істотних втрат у всіх сферах
життя.
Інформаційний простір – це безліч інформації,
об’єкти якої зв’язані між собою таким просторовим
відношенням, як територія. У цьому контексті можна
говорити про міжнародний, національний, регіональний,
місцевий інформаційний простір. Однак, розвиток
сучасних технологій сприяє створенню єдиного
інформаційного простору, не обмеженого локальним
рівнем, і такого, що не має регіональних, державних,
національних меж для обміну і використання
інформації. дійти Якщо виходити з латинського значення
слова «інформувати» – це «зображати, складати
уявлення про що–небудь», то неважко дійти висновку,
що «інформаційний простір (поле)» якраз і означає
те середовище, в якому і завдяки якому виробляється,
існує, циркулює, обертається інформація.
Варто виділити, які саме соціальні функції виконує
інформаційний простір. По–перше, інтегруюча функція,
в рамках якої інформаційний простір об’єднує в єдину
просторово–комунікативну та соціокультурну сферу
різні види людської діяльності і суб’єктів, у тому
числі як окремих людей, так і цілі держави, народи і
міжнародні коаліції і транснаціональні корпорації. По–
друге, комунікативна функція створення особливого
середовища транскордонної, інтерактивної і мобільної
комунікації різних суб’єктів діяльності, в рамках якої
вони здійснюють інформаційний обмін. По–третє,
геополітична, оскільки інформаційний простір формує
власні ресурси і змінює значимість традиційних ресурсів,
створюючи нове середовище геополітичних відносин і
конкуренції. І, нарешті, інформаційний простір транс
формує структуру суспільства і змінює характер і зміст
соціально–політичних (громадських) відносин у всіх
сферах – політиці, культурі, науці, релігії та інших
[8, с. 94].
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Загалом же поняття державного інформаційного
простору не обмежується самою тільки територією
країни. До складу цього поняття входять його
суб’єкти, все матеріально–технічне середовище, вся
інтелектуально–інформаційна власність цих суб’єктів.
Отже, інформаційний простір – це досить великий і
складний комплекс, до громадських та недержавних
суб’єктів якого належать: недержавні інформаційні
агентства; недержавні установи (організації) – через
створені ними у встановленому порядку інформаційні
служби; недержавні установи, служби і центри зби
рання, зберігання, дослідження та по ширення статис
тичної, соціологічної, економічної, іншої суспільне
значущої інформації; спеціальні галузеві та міжгалузеві
(проблемні, банково–інформаційні, довідкові тощо)
установи і центри (бюро) наукової та науково–технічної
інформації; аудіовізуальні і друковані засоби масової
інформації, структури, які їх об’єднують (компанії,
корпорації, асоціації, спілки тощо); професіональні
творчі об’єднання громадян у галузях науки, літератури
і мистецтва, винахідницької та раціоналізаторської
діяльності, збереження й охорони історико–культурної
спадщини, інформаційного обслуговування (творчі
спілки, товариства, асоціації тощо); виставкові органі
зації та центри; бібліотечні, музейні, клубні та інші
культурно–просвітницькі установи, які використо
вують ся в інформаційній діяльності; зарубіжні і міжна
родні громадянські організації, представництва; філії
(представництва) суб’єктів національного інформа
ційного простору України за рубежем; інші, причетні
до збирання, зберігання, дослідження і поширення
інформації, державні та не державні формування,
створені і зареєстровані в Україні відповідно до чинного
законодавства [4, с. 183].
Як зазначає В. Карпенко, національний інформа
ційний простір – надзвичайно важливе політичне
поняття, яке у вартісній шкалі соціальних цінностей
можна поставити на друге місце після державної
незалежності [5]. Держава зобов’язана забезпечити
використання свого інформаційного поля в інтересах
саме держави та її громадян. Якщо вона цього не
зробить, то її інформаційний простір буде використаний
проти неї самої. Саме тому важливою ланкою
формування інформаційного простору виступають
громадяни, оскільки формування державної, партій
ної, регіональної політики, процеси прийняття
політичних рішень, законотворчість загалом не повинні
обмежуватися лише вищими владними інститутами,
а потребують широкої участі громадян у цих
процесах.
Громадські організації є універсальним посеред
ником між суспільством і державою, вони презентують
ширший спектр соціальних інтересів, краще розуміють
природу окремих суспільних проблем та шляхи їх
подолання. Згідно з Законом України «Громадське
об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб
та/або юридичних осіб приватного права для здійс
нення та захисту прав і свобод, задоволення суспіль
них, зокрема економічних, соціальних, культур
них, екологічних, та інших інтересів» [3]. Сьогодні
громадянські об’єднання є також важливим інстру
ментом контролю з боку громадянського суспільства за
діяльністю органів державної влади.
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Для розширення впливу цього визначення необхідно
дати тлумачення понять «громадська організація»,
«неурядова організація», «недержавна організація»,
«третій сектор», оскільки в науковій літературі досить
часто ці поняття вживаються як тотожні. У сучасних
міжнародних правових документах щодо громадських
організацій використовується назва «неурядові органі
зації» (non–governmental organizations, NGOS). Як
зазначає у своєму дисертаційному дослідженні
А. В. Матвійчук, поняття «неурядова організація»
та «недержавна організація» не зовсім коректно
ототожнювати, адже уряд не уособлює повністю
всю державну владу. Громадська організація – це
формалізоване самодіяльне (неурядове) неприбуткове
об’єднання громадян, спрямоване на реалізацію різно
манітних колективних інтересів і захист колективних
прав. У такому значенні до розряду громадських
організацій потрапляють досить різні за суттю інсти
туції – політичні партії, власне громадські організації,
органи місцевого самоврядування, благодійні фонди
тощо. Неурядова організація (НУО) – громадське
об’єднання індивідів або груп, яке бере участь також
у політичній діяльності. Неурядова організація –
локальне, національне чи міжнародне об’єднання людей,
діяльність яких здійснюється з ініціативи громадян,
а не із санкції чи вказівки уряду, й не має на меті
отримання прибутку. Неурядові організації виконують
широке коло функцій, таких як захист прав людини,
надання допомоги біженцям, боротьба за роззброєння,
здійснення дослідницьких та освітніх заходів [9, с. 5].
В сучасному українському суспільстві, особливо на
загальному тлі низького рівня легітимності політичної
влади, олігархізації політичних партій та трансформації
їх статусу як політичного інституту – втрати ними
статусу громадських організацій (статусу суспільних
організацій, що представляють інтереси народу у
владних структурах), перманентного утворення «партії
влади», посилення залежності партій від адміні
стративно–економічних кланів та фінансово–політичних
груп (перетворення партій на політичні представництва,
лобістські центри реалізації бізнес–інтересів в органах
державної влади), політичні партії сучасної України
стали монопольним джерелом формування політико–
управлінської еліти та органів державної влади. За
таких умов участь громадянського суспільства у вигляді
громадських ініціатив та рухів є необхідною запорукою
демократичності та відкритості інформаційного прос
тору.
Участь громадян і громадських об’єднань у
політичному житті виконує два важливих завдання,
пов’язаних із функціонуванням демократії. По–перше,
забезпечується легітимність державної влади. По–друге,
практична участь дозволяє громадянам та громадським
організаціям здійснювати вплив на владу, запобігати
її корумпованості та відчуженості від широких кіл
громадськості. Повсякденна діяльність громадських
формувань, спрямована на розв’язання нагальних
проблем, посилення захищеності життєво–важливих
інтересів
різних
соціально–економічних,
вікових
груп населення, та, що головне, – результативність
цієї діяльності (підвищення рівня та якості життя,
безпеки життя та власності, соціальних гарантій
тощо), є своєрідним індикатором їх функціонування як
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реальних суб’єктів недержавної системи забезпечення
національної безпеки [6, с. 14].
Багато дослідників зазначають, що ефективність
вирішення владою будь–яких проблем безумовно
підвищується завдяки участі в їх вирішенні громадських
представників, які проявляють ініціативу та активність.
Найбільш активні члени суспільства створюють
та очолюють громадянські ініціативи, рухи, але
ефективність їх діяльності напряму залежить від
масовості, від обізнаності їх діяльністю тих верств
та груп населення, чиї інтереси вони відстоюють.
Інформаційне забезпечення громадських ініціатив, а
також організація інформаційного обміну є необхідною
умовою вирішення соціальних проблем оскільки:
– Якісна інформація відбиває всю розмаїтість
життя громади: її інтереси, проблеми, шляхи розвитку
місцевого співтовариства;
– Завдяки інформації кожен громадянин має мож
ливість відчути свою власну приналежність до громади
й відповідальність за її благополуччя;
– Шляхом вивчення відповідної інформації освоюєть
ся соціальний досвід;
– Саме інформація спонукає людей до активної
участі в соціальних перетвореннях [1, с. 5].
В інформаційному просторі громадські об’єднання,
організації та рухи виконують функції забезпечення
плюралізму та незалежності засобів масової інформації,
виступають інструментом соціального і культурного
прогресу, сприяють побудові нової архітектури
відносин в українському суспільстві та багатогранному
функціонуванню всієї системи держави. Для існування
та розвитку громадської організації, як і будь–якої
іншої, важливим фактором є інформація, її створення,
виробництво й використання інформаційного потенціалу
для забезпечення життєдіяльності організації чи руху.
Підхід до розуміння інформації у контексті інфор
маційної безпеки суспільства як системи спирається
на такі теоретичні висновки науковців, де «інфор
мація» тлумачиться як певна реальність, що формує
матеріальний світ і вчинки людей за допомогою
алгоритму: надходження повідомлень – формування
розуміння, задуму – вироблення установки на
діяльність. Інтенсивний розвиток науково–техноло
гічного і кібернетичного процесів суттєво вплинув
на створення глобальної інформаційної мережі
Інтернет і тим самим змінив пріоритети й функції
в багатьох системах (підсистемах) відносин, в тому
числі й на міжнародному рівні. Таким чином з’явилося
поняття «міжнародний інформаційний простір», який
розуміється як сукупність інформації й інформаційних
технологій, що забезпечують діяльність міждержавних
служб та інститутів, транслюються державами одна
на одну і забезпечують основну частину міжнародних
політичних відносин. В міжнародному інформаційному
просторі також розглядаються поняття «безпека» та
«небезпека», із цього боку важливим також є питання
«іміджування держави». Воно тлумачиться як процес
позиціонування актора міжнародних відносин у
міжнародному інформаційному просторі за допомогою
сукупності емоціональних та раціональних уявлень,
що випливають із визначальних характеристик країни,
досвіду суспільства та неформальних комунікацій,
тобто ґенеза поширення феномену іміджу пов’язана
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з активним залученням інформаційних технологій у
сферу зовнішньої політики. «Імідж–функція» розу
міється як складова основних функцій міжнародної
інформаційної системи та її підсистем, що забезпечує
політичні пріоритети держави та її позиціонування в
міжнародному інформаційному середовищі. Зрозуміло,
що імідж країни як громадянського суспільства
формують, перш за все громадські організації та
рухи, ступінь їх розвинутості та рівень співпраці із
міжнародними громадськими організаціями [10, с. 5].
Розвинута мережа неурядових організацій об’єднує
установи, метою діяльності яких є участь у станов
ленні інформаційного суспільства, захист прав і
свобод людини у сфері інформації й комунікації,
безперешкодне здійснення професійної діяльності,
просвітництво та підтримка культурного розмаїття
ЗМІК. Важливим чинником діяльності громадських
та неурядових організацій України є створення
Громадської ради з питань свободи слова та інформації
як незалежного суспільного суб’єкта прийняття рішень
з питань інформаційної політики, як складової процесів
формування громадянського суспільства в Україні.
Громадська рада координує співпрацю недержавних
організацій та експертів з органами влади України,
міжнародними організаціями та їхніми представниками
в Україні, взаємодіє з комітетом Верховної Ради України
з питань свободи слова та інформації, Кабінетом
Міністрів України, Нарадою України з питань
телебачення і радіомовлення, Держтелерадіо, іншими
міністерствами та відомствами, органами місцевого
самоврядування. Основні цілі Громадської ради ‒
забезпечення права на свободу слова та транскордонну
комунікацію, реформування національного інформа
ційного законодавства. Головні напрями діяльності –
громадська експертиза проектів законодавчих актів
у сфері інформаційних відносин; аналіз діяльності
владних інститутів, пов’язаних з реалізацією інформа
ційної політики, подання пропозицій з актуальних
питань міжнародної співпраці у сфері ЗМІК, проведення
досліджень змін інформаційного законодавства, популя
ризація перспективних ідей інформаційного розвитку
[2, с. 341].
Значна роль інформаційного потенціалу громадських
організацій у стратегічному плануванні, що спирається
на аналітичну інформацію, яка відображає реальні
умови та ресурсні можливості організації. Ефективний
менеджмент орієнтує діяльність організації на
задоволення потреб громадян та створює умови для її
стабільного розвитку. Прогнозування можливої ефектив
ності організації спирається на теорію діяльності
систем і включає збір і аналіз найновішої інформації,
підвищення незалежності від зовнішніх впливів,
створення чітких інформаційних орієнтирів для
прийняття самостійного управлінського рішення.
Як було зазначено, «основним суб’єктом недер
жавної системи забезпечення національної інформа
ційної безпеки є громадяни. Без їх активної участі
у розбудові незалежної держави, без їх відданості
Україні, свідомому та патріотичному служінню ідеалам
української нації функціонування надійної системи
забезпечення національної безпеки є неможливим.
Безпека нації починається з безпеки конкретної
особи, але левова частка уваги має бути зосереджена
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на усвідомленні кожного громадянина необхідності
активної і безпосередньої участі у забезпеченні
безпеки. Лише такий підхід перетворить громадян із
пасивних спостерігачів на активних учасників, надасть
можливості найповнішій реалізації права громадян на
життя та здоров’я» [7, с. 412].
Отже, громадські організації безпосередньо і опосе
редковано впливають на процес прийняття політичних
рішень. Якщо коротко, то опосередкований вплив
громадських організацій реалізується головним чином
через належність індивіда до громадської організації.
Безпосередній же вплив може бути реалізований через:
– вплив на прийняття рішень органами влади;
– організацію передвиборчих компаній;
– відстоювання інтересів громадян;
– організацію громадських слухань і публічних
консультацій;
– участь у експертних комісіях;
– організацію виконання управлінських рішень;
– здійснення контролю за діяльністю влади.
А. О. Корнієвський особливо актуальною вважає
діяльність недержавних аналітичних структур, орієн
товану на захист національних цінностей від руйнівних
зовнішніх впливів. Важливим є вивчення і використання
досвіду діяльності неурядових аналітичних структур
у більшості країн Європи, кращі з яких набули статусу
повноправних спеціалізованих установ, що існують за
рахунок надання консультативних послуг органам влади.
Діяльність цих структур орієнтована на дослідження і
попередження кризових явищ, здійснення постійного
моніторингу дій органів влади [6]. Отже, забезпечуючи
контроль над органами державної влади і місцевого
самоврядування, неурядові організації сприяють подо
ланню тоталітарних і бюрократичних тенденцій роз
витку політичної системи суспільства.
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The role of public organizations and movements in national
information security
Modern life is impossible without social media and its functioning in a kind of
international, national, regional and local information space. This contributes to
the first development of the Internet, which has not state and national boundaries,
bringing together businesses and creating logistical and intellectual environment for
the exchange of information. However, due to user activity formed field of information
security. Participation in its formation and functioning are not only individuals
but also public organizations and movements, since the formation of the state and
regional politicians, policy–making and law–require broad support of citizens. Thus,
the participation of civil society in shaping national information security with reliance
on public initiatives and movements are essential to democracy and open information
space.
Keywords: people, politics, community, NGO, third sector, information
environment, information security
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Ukrainian geostrategic perspectives
from the standpoint of Ukrainian
geopolitical thought
The dismantlement of the old international system by Russia necessitates search
for the strategic prospects of Ukraine, most importantly those that will let Ukraine
develop without the need to pay attention to situational factors worldwide. One of the
most advanced concepts of Ukrainian development is geopolitical one, developed by
scientists such as S. Rudnytsky and Y. Lypa, which is used as the basic methodology
of analysis in this article.
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The article is an analysis of contemporary Ukrainian geostrategic outlook,
positive and negative aspects of Ukrainian geographical location, as well as an
overview of some foreign concepts which include Ukraine as parts of them, namely
the strategy of containment of Russia and the Baltic–Black Sea Union. Particular
attention is paid to the natural movement of Ukrainians South and East to the Black
Sea as a crucial factor in the development of Ukraine. Ukrainian geopolitical concept
is relevant and feasible to implement. From its point of view the imperative direction
for development of Ukraine is gaining access to the area between the Don, the Volga,
the Caspian Sea, the Caucasus and the Black Sea which Y. Lypa called «The Caspian
Gate».
Keywords: Ukraine, Eastern Europe, Geopolitics, geostrategy, Black Sea–
Caspian region, foreign policy.

(стаття друкується мовою оригіналу)
The 20 century has been a century of great turmoil
within the region of Eastern Europe and for Ukraine itself.
Perhaps one of the most important events that took place
completely unexpectedly for the outsiders without much
knowledge in local affairs, was the emergence of modern
Ukrainian nation and modern Ukrainian state. Yet the
position of Ukraine in the world order that emerged after the
Paris Peace Conference of 1919 was extremely dangerous,
thus Ukraine quickly lost its independence and despite
several attempts to restore it, only managed to succeed in
1991 after the collapse of USSR.
Lack of prolonged statehood experience and inherent
disadvantage of being stuck between several powerful
actors within the contemporary international relations
system severely hindered the coherent development of
Ukraine’s global positioning in general and foreign policy
in particular. The most obvious way of reassessing the
country was moving away from Russian sphere of influence
to the West, but the West, most importantly United States
and European Union, had little understanding of Ukraine
and the region it is located in, therefore even putting aside
difficulties in reforming the rigid Post–Soviet state system
with extreme resistance from inside of it, Western countries
had little actual interest in Ukraine. The most prominent
example of that would be American policy towards Ukraine,
notorious for its utilitarian and instrumental approach
and sudden leanings to different extremes. US interest
in Ukraine as a counterbalance to Russia was quickly
dropped after 09/11/2001 terrorist attacks, deeming Russia
a valuable asset in War on Terror. Then it raised again
during Yushchenko’s presidency, only to be completely
dropped after Barack Obama’s administration promised
a more reserved US foreign policy. European Union was
not particularly interested in Ukraine either, opting for
developing stronger relationship with Russia instead. This
policy manifested itself perhaps most evidently during
NATO summit in Bucharest in 2008 when Germany and
France blocked Membership Action Plan for Ukraine and
Georgia, and later that year Russia when waged a war
against Georgia.
Nonetheless, after Russian aggression against Ukraine
the world has already changed permanently, and those
changes actually bring a decent opportunity for Ukraine
to reassess its international position and therefore develop
a more stable and thorough foreign policy and a general
perception of its place in the world. Calls for that are
already made within scientific community [1; 2]. We deem
it necessary to utilize geostrategic approach as one of the
ways of such reassessment.
Geopolitics and geostrategy are not very popular in
Ukraine currently, often due to the simple fact that more
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popular geopolitical schools of thought, such as American
or German ones, leave little place for Ukraine in the first
place, at best considering it an instrument of countering
Russian influence [3, p. 124–144]. However, we consider
geopolitics to be not a science but rather a way of
interpreting and organizing international geographic space to
the maximum benefit of a given country. For instance, USA
put maximum emphasis on naval power because its naval
position is its strongest side; German position in the middle
of Europe led to its ideas of Lebensraum. Even though the
previous international system put Ukraine at an extreme
disadvantage, Ukrainian geographic position has many
advantages as well, and a point of view within Ukraine
itself would be the most suitable one for a thorough analysis
of Ukrainian geopolitical perspectives with their strong and
weak points.
Ukrainian geopolitical school does exist. First
established by Stepan Rudnytsky and later developed by
people such as Yuriy Lypa, it has several cornerstones that
are vital for better positioning of modern Ukraine. Most of
them have found reasonable proof.
Firstly, the most important event at the foundation
of modern Ukraine was constant colonization movement
to the steppes near the Black Sea, to the Southeast from
original Ukrainian lands [4]. This natural observation is vital
for better understanding of Ukraine, as the popular view
often presumes an «East – West» confrontation between
Southeastern and Western lands of the country. It would
have made more sense had there been two important centers
of Ukraine in the East and West in the past, yet such things
had never existed. Even Cossack State’s central lands lied
in Central Ukraine, and Cossack State was not particularly
eager to have all of its autonomous rights stripped down
from it. Eastern lands were colonized, and their inherent
weakness lied in the lack of any past Ukrainian, or any,
tradition within those newly–acquired territories. The fact
that Ukraine was a part of Russian Empire at the time was
a double–edged sword for the prespectives of colonization.
While Russian fight against Ottoman Empire made the
colonization easier for Ukraine, Russians had their own
plans for the territories, trying to morph them into their
own Russian lands, for instance by allowing many foreign
groups to settle there. However, by the virtue of Ukraine
being right next to the lands, Ukrainian factor was the
overwhelming one. Yet just as physical colonization had
finally been finished, Ukraine lost the remaining autonomy;
thus it became impossible for Ukrainians to actually
finish that colonization. The Black Sea steppes remained
Ukrainian by substance but Russia has not ceased its
attempts to make them Russian by form. We consider the
struggle over Ukrainian Southeast to be one of the biggest
driving points in the development of the regional affairs in
general. Either way, Ukrainian movement to the sea shore
is the cornerstone in interpreting the whole policy and
development of modern Ukraine.
Secondly, as it has also been noted in the previous
paragraph, the «East – West» confrontation does not actually
exist in Ukrainian discourse, it was a foreign concept
artificially imposed from the outside [5, p. 271–272].
Looking back at the country’s history, there were several
predecessors occupying its niche within the region and
projecting the interests of what are now Ukrainians, most
importantly Kievan Rus, Kingdom of Galicia–Volhynia and
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Zaporozhian Host. Their main foreign policy destinations
can be approximated as North – South, Northwest –
Southwest and Southeast; in addition it is worth noting
that a colonization movement Northeast from the lands
of Siver also existed. These main destinations, however,
had never actually had a dichtonomy of East and West set
within them. Indeed, historical examples show Ruthenian
and Ukrainian people to have strong ties with both Eastern
and Western figures. Even Zaporozhian Host’s choice of
protectorate was not dictated, as there were three, not two,
options cossacks viewed as a possible choice. Ukraine
is roughly shaped like an ellipse with its East – West axis
being considerably longer than its North – South one,
meaning it is considerably easier to weaken the country by
splitting it from the left and right. We consider the East –
West split imposed on Ukraine to be a residue of Russian –
Polish confrontation for the primacy within the region
which Ukraine was unfortunately caught up in. While the
closest way from Poland to Russia lies through Belarus,
its geographical landscape of dense forests and dangerous
marshes makes it a much harder land to traverse and
control, Ukraine has no such advantages.
Thirdly, the position of Ukraine itself is quite peculiar.
It is as close to Egypt as it is to Great Britain and it is just
as close to the Middle East. This combined with Black
Sea being a natural export destination for Ukrainian goods
makes it easier to cooperate with the countries of Asia
Minor and Western Asia in general than with Western
Europe, especially in times when air communications have
grown to be particularly important and Ukraine is one of
the most important transport corridors to Asia [3, p. 94–96;
4; 5, p. 142]. It is not a coincidence that Ottoman Empire
was the only country that officially declared its favorable
position towards Ukrainian independence and Turkey
was one of the first countries that officially established
economic cooperation with Ukrainian SSR, although USSR
later prohibited all non–centralized foreign relations of its
republics [3, p. 214–220]. Most of Ukrainian grain is now
exported to African and Asian countries, Ukrainian export
to Middle East is growing as well and various Ukrainian
businesses such as Antonov State Enterprise have recently
started their cooperation with Middle Eastern countries
[6; 7; 8]. In addition, the low price but adequate quality
of Ukrainian manufactured goods made them so desirable
for many developing countries, a good example of that is
Ukrainian arms industry in general. All these factors make
Southern and Southeastern directions naturally determined
and profitable destinations with a considerable potential for
mutually beneficial development.
Moving back to Southeastern Ukraine, it is important
to understand its crucial strategic position within the
region. The lack of any natural borders aside the Dnieper
river makes traversing all the way up to the originally
settled Ukrainian lands in the forest steppe zone extremely
convenient, thus making Ukraine naturally vulnerable to the
attacks from steppes [4]. The Black Sea steppes also often
get grouped together with others as a part of a gigantic
Eurasian steppe and a so–called «superhighway», but they
do have a distinct natural border to the East, the Don river
[9, p. 27]. There are different points of view on the impact
of said attacks on Ukrainian history, but nonetheless, this
position did not make Ukraine any more secure. Colonizing
them, however, made a drastic impact on the region. Black
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Sea makes a secure natural border and a natural export
destination as well. Ukraine thus got a firm foothold on the
most important part of the Black Sea, the Northern one.
The importance of the Northern coast of Black Sea lies
in its geographic peculiarity. It has few natural islands, and
all of them are too small to be considered important within
the strategic perspective, yet it does have a large Crimean
peninsula, protruding far away to the South, and being
relatively isolated from the mainland. Having firm control
over Crimea makes the owner the most powerful player
in the Black Sea region, therefore it is not unexpected that
Russia started its aggression against Ukraine with annexing
it [9, p. 20]. However, a proper control over Crimea
cannot be gained without control over Ukrainian steppes
as Crimean link to Kuban is too unreliable, even with the
recently proposed Russian bridge construction project.
Current weakness of Ukrainian state makes regaining
Crimea complicated but from geopolitical point of view
it cannot exist without Ukraine: Black Sea steppes tower
over the whole Northern sea coast, and the peninsula is no
exception. Logistic concerns, especially water and electricity
supply, make Russian control even more questionable and
unreliable.
Southeastern Ukraine cannot be the final destination of
colonizing movement, though. Control over it and Crimea
absolutely determines the following step: the region of
Kuban [9, p. 44]. It is not a coincidence that Black Sea
Cossack Host was formed largely by Ukrainian settlers
and according to official census of 1926 majority of Kuban
residents were Ukrainians [10]. The Sea of Azov is quite
small, shallow and easy to traverse and Ukrainian coast
towers over it just as much as over Black Sea proper,
making settling in Kuban an obvious choice. The further
movement leads to Caucasus mountains and Iran, but
gaining a foothold in Kuban is what can potentially make
Ukraine more than just a strong regional player. The
territory approximately encircled by Don and Volga to
the North, shoreline from both sides to East and West and
Caucasus mountains to the South is a natural way from
Europe to Asia proper. Y. Lypa called it «The Caspian
Gate» [9, p. 50]. Control over Caspian Gate allows gaining
large amounts of income from one of the best trade routes
and helps projecting power even further to South and East.
Kuban due to its geographic position is a perfect Ukrainian
foothold in that Caspian Gate.
The finishing point of that expansion Southeast is
determined by Y. Lypa as well: it is Iran [9, p. 63]. The
reason for that lies in the biggest disadvantage of Ukrainian
geographic position: it lies extremely far away from the
open sea, thus making it quite easy to be shut off simply
by closing off Bosporus. The way North is futile as well
because Ukrainian natural position is not being suitable for
that and the Baltic Sea has only one exit to the ocean as
well. Therefore the closest way to open sea from Ukraine
would be the Southern coast of Iran. Naturally, the need
to develop a strong relationship with Iran and the need to
secure a road there makes this a task several hundred years
long.
Another problem to solve for such a concept to be
utilized is the need for Ukraine to be stable within the
region itself. The other major disadvantage of Ukrainian
position is the lack of good natural border elements, such as
wide rivers or mountains, in its Western and Eastern borders
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[4]. It certainly contributed a lot to the «East – West» split
imposed from outside, and it made Ukraine too vulnerable
from Russian – Polish conflicts. The lack of satisfactory
borders to the East and West coupled with perfectly viable
ones to the North and South lead to a natural proposition of
using the latter borders as the pillars of Ukrainian stability.
While Black Sea is stable enough already, provided Ukraine
has a firm foothold over its steppe territories, the Northern
forests and marshes are where Belarusian state is situated;
that means Belarus controlled by a power with different
interests from Ukrainian ones make Ukraine extremely
vulnerable, therefore friendly and stable Belarus is one
of the cornerstones of secure Ukraine, as Y. Lypa noted
[9,p.18–19]. Just like Ukraine towers over Black Sea,
Belarus towers over Ukraine, and its extremely convoluted
landscape makes it a perfect protection from possible attacks
from the North.
Such a perspective is determined only by Ukrainian
control over its Southeastern territory. Zbigniew Brzezinski
said that without Ukraine Russia automatically ceases to be
a Eurasian empire and vice versa [11, p. 46]. To rephrase
him, with Southeast, Ukraine automatically becomes at the
very least a regional power player. Even though Ukrainian
state is quite weak at the moment, there were two possible
outcomes of its war with Russia: either Russia seizes control
over Southeast, thus making Ukraine a permanently weak
homogeneous state akin to Slovakia, or Ukraine finalizes
its centuries–long colonization, thus making Ukraine able
to use Southeastern resources and territorial perspectives to
their full potential, improving its strength drastically in the
process. The performance of Ukraine even when the state
was at its weakest has shown that the latter scenario is the
most likely one.
The strictly Ukrainian point of view is not the only one
including Ukraine in its strategic planning. Currently there
are two other strategic concepts popular within the country:
Ukraine as a shield for the containment of Russia and
Ukraine as a part of a Baltic – Black Sea Union between
several Eastern European countries. The former has been
considered an obvious idea for many scholars, especially
foreign ones such as R. Kjellen, H. Mackinder and more
recently Z. Brzezinski [3, p. 124–130; 11, p. 46]. The
idea grew to be naturally popular in Ukraine after Russian
aggression since Russia proved to be a main security threat
for Ukraine, and Cold War style containment without any
major escalations could bring many benefits for the country.
Yet inherent weakness of such a position is in its almost
pure reactivity. Ukraine as a shield would only be necessary
so long as the countries to the West would be in need
of such a shield. However, history showed that the most
powerful European countries did not have any particular
interest in Ukraine; France was essentially against its
independence as existence of Ukraine jeopardized its plans
of relying on Poland as its ally, while United Kingdom
was only interested in Eastern Galician oil reserves. The
only exception was Germany but its policy often switched
from containing Russia to peacefully coexisting with it.
The current European Union’s position is often uneven,
prioritizing security at whatever cost, meaning any kind
of confrontation with Russia, be it cold or hot, is seen as
undesirable.
The other factor for the possible containment of Russia
is USA. It is the most powerful country in the world which
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was also the main adversary of the Soviet Union during
the Cold War, yet its strength and experience with Russia
do not make natural American isolationist tendencies any
weaker, neither does its penchant for preserving the status
quo. US policy towards Ukraine started as total disregard
for a large period of the 20 century, and its relationship with
independent Ukraine has been a bumpy ride. There have
already been attempts at Russian containment strategies and
use of Ukraine as a counter–balance in the region, but they
quickly switched around the moment American friendly
relationship with Russia was considered more beneficial.
That happened after 9/11 terrorist attacks, or when American
public moved to more isolationist tendencies, getting tired
of the other American extreme, interventionism, such
as what happened after Barack Obama changed George
W. Bush in the White House. We consider the position of
Ukraine containing Russia from external actors to be too
dependent on the actors’ foreign policy with some empirical
evidence to prove that, therefore making it extremely
unreliable, unpredictable and undesirable.
The Baltic–Black Sea Union strategy seemingly takes
those inherent flaws in the former concept into account,
instead opting for cooperation between the Eastern
European countries in order to make them stronger militarily
and economically. Cooperation and mutually beneficial
integration projects are generally quite helpful for economic
development and improvement of security within the region,
yet they have to be established on the economic foundation,
slowly moving into political sphere, to actually be effective.
The reverse direction is generally less effective and is only
used in order to achieve some political goals by one of the
countries which would benefit from the political alliance
the most. Russian integration projects on the Post–Soviet
space are good examples of such integration. Unfortunately
Baltic – Black Sea cooperation projects are also almost
purely political by their nature with Poland being its main
beneficiary. Naturally, this hypothetic integration project
often coincides with the borders of Polish–Lithuanian
Commonwealth. The problem lies in little economic benefits
from such an alliance, especially considering that Polish
natural grip to Baltic Sea and Ukrainian natural grip to
Black Sea leave little room for mutually beneficial economic
development due to major differences between Northern and
Southern parts of Europe. The benefits of potential transit do
not outweigh this otherwise barely useful project.
The other point of concern is Polish regional leadership
aspirations often reaching antagonizing tendencies,
seemingly recreating Polish imperialist clichés. Polish
relationship with Lithuania, its former supposedly equal
partner, is notoriously poor and recent Polish course
of antagonizing Ukraine as well might make political
cooperation problematic in the future. Ukrainian historical
relationship with Poland, often poor to the point of armed
conflicts, has been improved considerably thanks to the
cooperation of many intellectuals from both sides. Yes self–
isolationist tendencies and Polish emotional perception of its
past make this Baltic – Black Sea cooperation project too
risky and questionable in its usefulness. Last but not least,
Polish view of regional cooperation clashes with Ukrainian
natural need of security from the North.
Ukrainian geopolitical school also has another advantage
over the other schools: instead of ignoring the national
factor almost completely, as do Americans or Russians,
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it embraces it and attempts forging a symbiosis between
geographic and social factors, thus fixing the main mistake
of geopolitical way of thinking. Instead of trying to develop
the grand projects far away from reality, it concentrates
on figuring out the natural strength and weaknesses of
Ukrainian people, their natural expansion, thus producing a
strategic plan that resonates well within society and does not
need any major tweaks in order to be fully implemented in
real life.
Ukrainian international positioning has to be reassessed
to bring it more in line with the changed world. A
good starting point for such reassessment is Ukrainian
geopolitical school as it uses strictly Ukrainian point of
view in order to recommend the main directions for its
development and main disadvantages of its geographic
position. It is a well–developed concept which uses
historical experience in order to assess Ukrainian strategic
perspectives without depending on situational factors which
results in this approach to be very versatile. Unlike some
foreign concepts, Ukrainian geopolitical ideas make it less
dependent on the outside influence and in general make it
more stable and therefore stronger.
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Українські геостратегічні перспективи з точки зору
української геополітичної думки
Знищення старої системи міжнародних відносин Росією зумовлює
необхідність пошуку стратегічних українських перспектив, переважно таких,
які дозволять Україні розвиватися, не озираючись на ситуативні фактори
світової кон’юнктури. Однією з найбільш розвинутих концепцій українського
розвитку є геополітична, яку розвивали такі науковці, як С. Рудницький та
Ю. Липа, що використовується як основна методологія аналізу в цієї статті.
В статті був проведений аналіз українських сучасних геостратегічних
перспектив, позитивних і негативних сторон українського географічного
положення, а також огляд деяких іноземних концепцій, частиною яких є і
Україна, а саме стратегії стримування Росії та Балто–Чорноморського
союзу. Особлива увага приділяється природному руху українців на південь і схід
до Чорного моря як вирішальному фактору в розвитку України. Українська
геополітична концепція є актуальною та реалістичною для втілення в життя.
З її точки зору імперативним напрямом розвитку є здобуття Україною виходу
до території проміж Доном, Волгою, Каспійським морем, Кавказом та Чорним
морем, що її Ю. Липа назвав «Каспійською брамою».
Ключові слова: Україна, Східна Європа, геополітика, геостратегія,
Чорноморсько–Каспійський регіон, зовнішня політика.
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Інституціоналізація лобізму в Україні:
історія та сучасність
Здійснено ретроспективний аналіз законодавчих ініціатив щодо
легалізації лобізму в Україні за часів незалежності. З огляду на суспільно–
політичний контекст відповідних ініціатив на різних етапах становлення
української держави запропоновано виокремити три основні періоди в
історії пошуку шляхів легалізації лобізму, а саме «символічний» (1991 рік –
середина 90–х років минулого століття), «утилітарний» (кінець 90–х років
минулого століття – початок 2000–х років) та «антикорупційний» (середина
2000–х років і дотепер). Детально проаналізовано сучасне бачення проблеми
легалізації лобізму у ініційованих народними депутатами України VIIIскликання
законопроектах. Наголошено, що лобізм виступає єдино можливим правовим
механізмом взаємодії позапартійних соціальних груп та парламенту з огляду на
плюралістичну природу вищого представницького органу країни. Запропоноване
власне бачення змістовного наповнення таких понять: суб’єкт лобізму, об’єкт
лобізму, предмет лобізму в контексті парламентської практики.
Ключові слова: парламент, лобізм, суб’єкт лобізму, об’єкт лобізму,
предмет лобізму, корупція.
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На сьогодні серед науковців та практиків існує
спільне розуміння, що ефективне врядування немож
ливе без дієвих і легальних механізмів залучення
максимально широкого спектра зацікавлених груп до
правотворчості органів державної влади. Одним із таких
механізмів виступає лобізм. Легалізація лобістської
діяльності в Україні покликана не лише створити
правові механізми для залучення позапартійних
соціальних груп до процесу підготовки та ухвалення
державних рішень, але і сприяти детінізації взаємодії
зацікавлених груп, перш за все бізнесу, з органами
державної влади та посадовими особами, а отже,
зниженню рівня політичної корупції. Таким чином,
актуальність дослідження має не лише теоретичний, але
і практичний вимір.
В Україні останніми роками було захищено
кілька дисертаційних робіт з даної проблеми [1; 2].
Вийшов ряд монографій, де аналізуються політико–
правові аспекти проявів явища лобізму в Україні
[3] та за кордоном [4]. Опосередковано практичні
аспекти тіньового лобізму розкрито в монографіях,
де досліджується проблема становлення великого
українського бізнесу [5; 6], парламентська практика [7].
Невирішені раніше частини загальної проблеми.
В кінці вересня – на початку жовтня 2016 року в
парламенті було зареєстровано два законопроекти, які
пропонують легалізувати лобістську діяльність. Аналіз
положень цих законопроектів, а також узагальнення
попереднього досвіду законопроектної роботи з цього
питання дозволить доповнити існуюче поле досліджень
новими даними.
Мета статті. Здійснити ретроспективний аналіз
законодавчих ініціатив щодо легалізації лобізму в
Україні за часів незалежності. Виявити основні тен
денції у сфері законодавчого врегулювання лобістської
діяльності у Верховній Раді України VIII скликання.
Запропонувати власне бачення змістового наповнення
таких понять: суб’єкт лобізму, об’єкт лобізму, предмет
лобізму.
Одним із механізмів реалізації задекларованого
у Конституції права громадян на участь у процесі
вироблення державної політики є інститут лобізму.
Йдеться про регламентовану законом взаємодію гро
мадян (їх об’єднань), що спеціалізуються на лобістській
діяльності, з органами державної влади для здійснення
впливу на прийняття необхідних лобістам рішень і для
активного відстоювання ними своїх інтересів [8, с. 11].
В Україні впродовж 25 років незалежності
здійснювались неодноразові спроби ввести лобістську
діяльність у межі правового поля. Ці спроби можна
умовно поділити на три періоди, кожен із яких демон
струє відмінну парадигму пошуку шляхів легалізації
явища.
Вперше проблема узаконення лобістської діяльності
на рівень політичного дискурсу вищих посадових
осіб держави була піднята на початку 90–х років. У
цей період переосмислення радянських підходів до
тлумачення цілого ряду «шкідливих» суспільних явищ
відбувалось у рамках процесу демократизації суспільно–
політичного життя.
На той час в країні переважала державна форма
власності. Класичних організованих груп, які перед
бачають захист, у першу чергу, соціально–економічних
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інтересів, що засновані на приватній формі власності,
у суспільстві не було сформовано, а існуючі групи
(наприклад, профспілки) ще не відокремились від
держави. Тому обговорення питання легалізації
лобізму було швидше демонстрацією зміни морально–
етичного ставлення до цього явища з відверто ворожого
(радянський підхід) до раціонального, ніж реальним
прагненням унормувати лобістську діяльність.
Оголошені ініціативи з боку народного депутата
України I скликання А. Ткачука та групи народних
депутатів України, на чолі з головою Ради промисловців
і підприємців при Кабінеті Міністрів України
В. Сумінимне були зареєстровані у парламенті.
Вдруге проблема легалізації лобізму актуалізувалась
у кінці 90–х років минулого століття. На цей час по
суті було завершено процес великої приватизації,
що означало появу потужних економічних груп
інтересів, які демонстрували активну зацікавленість
у пошуку механізмів впливу на формування порядку
денного органів державної влади, вироблення і
реалізацію державної політики. На цьому етапі лобізм
із теоретичного концепту перетворився на реальну
практику українських політиків і необхідність її
унормування носила утилітарний характер.
Верховною Радою України ІІІ скликання було
ухвалено Державну програму розвитку законодавства
України до 2002 року, 31–м пунктом якої значився
законопроект «Про лобістську діяльність» [9]. Як
наголошував у цей період спікер парламенту І. Плющ:
«Практика лобіювання потребує введення його в
законні рамки, забезпечення контролю за ним з метою
сприяння і підтримки лише позитивних якостей цього
явища, використання його на користь людині, державі
і суспільству, запобігання впливу на законодавців з
боку корумпованих груп, егоїстичних особистих та
колективних інтересів, використання протиправних
засобів впливу на законодавців...» [10, с. 3].
У парламенті було зареєстровано два відповідні
законопроекти [11; 12]. Попри те, що жоден із них не
дійшов навіть до процедури першого читання, окремі
положення проектів варті уваги як віддзеркалення
наявних на цей період уявлень про лобістську
діяльність.
У законопроекті з реєстр. №3188 серед іншого
було передбачено практику «делегування» функцій
лобіста посадовим особам органів влади, у тому числі
народним депутатам України, шляхом укладання
контрактів з лобістами та виконання відповідних робіт
за додаткову винагороду. У свою чергу у законопроекті
з реєстр. №3188–1 до суб’єктів лобізму зараховувались,
зокрема, міжпартійні1, робочі2 та міжпарламентські
групи,3 що формуються із числа народних депутатів за
виключенням Голови Верховної Ради, його заступників,
керівників депутатських фракцій і груп, а також голів
1
Міжпартійні групи утворюються із числа народних
депутатів України, до їх складу повинні входити представники не
менш ніж половини фракцій і депутатських груп, зареєстрованих
у Верховній Раді України.
2
Робочі групи утворюються народними депутатами України
і представниками груп суспільних інтересів, зареєстрованих у
Верховній Раді України. Число членів групи має бути не менше
п’яти осіб.
3
Міжпарламентські групи – це групи народних депутатів
України з міжпарламентських зв’язків.
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комітетів. Тобто за такого «утилітарного» підходу
легалізація лобізму означала легалізацію існуючої
корупційної парламентської практики, яка визнавалась
де факто. Це суперечить сучасним уявленням про
цивілізований лобізм.
Науковці зазначають, що ключовою характеристикою
лобізму як правового інституту, що регулює взаємодію
груп інтересів із органами влади є відокремлення
(повна незалежність) груп від держави [13]. При
такому підході групи реалізують партикулярні інтереси
шляхом перманентного зовнішнього тиску на державні
органи знизу–вгору [14], а суб’єкт і об’єкт лобістської
діяльності жорстко відокремлені.
Цю специфіку лобізму було враховано у законо
проектах третього періоду пошуку шляхів унормування
явища (середина 2000–х років і дотепер). Його можна
охарактеризувати як «антикорупційний», оскільки усі
законодавчі ініціативи щодо легалізації лобізму здійс
нювались у рамках загальнодержавної антикорупційної
політики.
У 2006 році було офіційно визнано, що одним із
корупційних ризиків суспільної життєдіяльності є
«неврегульованість процедури і механізму лобіювання
законних політичних, соціально–економічних та інших
інтересів у виборних органах» [15]. У зв’язку з цим
у рамках плану заходів щодо реалізації «Концепції
подолання корупції в Україні «На шляху до добро
чесності» Кабінету Міністрів України серед іншого було
доручено невідкладно винести на розгляд Верховної
Ради України проект Закону «Про лобіювання».
22 квітня 2009 року Уряд на своєму засіданні ухвалив
концепцію законопроекту, щоправда, під іншою назвою
«Про вплив громадськості на прийняття нормативно–
правових актів» [16]. Зміна назви яскраво свідчить про
негативне сприйняття явища як серед широкого загалу
українських громадян, такі серед політиків. Причина
такого сприйняття не лише в живучості радянських
стереотипів, але в існуванні масштабної латентної
практики впливу потужних бізнес–груп на процес
підготовки і ухвалення рішень органами державної
влади. Попри широку кампанію з обговорення
законопроекту, він не був затверджений Урядом.
Слід зазначити, що ототожнення лобістської діяль
ності із такими поняттями, як «неформальні відносини
між бізнесом та політичною елітою», «хабар», «відкат»
тощо характерне для усіх посткомуністичних держав.
Саме тому легалізація лобізму в Литві (2000), Польщі
(2005) та Угорщині (2006) відбувалась в контексті
антикорупційного дискурсу.
У 2010 році Парламентська Асамблея Ради
Європи (ПАРЄ) ухвалила рекомендації 1908 (2010)
«Лобіювання в демократичному суспільстві (Євро
пейський кодекс поведінки при лобіюванні)», в яких,
зокрема зазначається, що неврегульованість лобістської
діяльності на законодавчому рівні виводить з–під
суспільного контролю діяльність груп інтересів та
підриває суспільну довіру до органів влади. На думку
ПАРЄ, особливу загрозунесе нелегальний лобізм
державам–членам Ради Європи, де демократичні традиції
не мають глибокого коріння і де відсутні ефективні меха
нізми контрою з боку громадянського суспільства [17].
Після Революції гідності, одним із чинників
якої стала політична корупція високопосадовців,
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проблема легалізації лобізму знову стала актуальною.
Так, в ухваленому у 2014 році Законі України «Про
засади державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки»
зазначено, що унормування лобіювання як легального
демократичного механізму взаємодії громадянського
суспільства та правової держави має сприяти боротьбі
з корупцією у представницьких органах влади [18]. На
виконання Закону Кабінет Міністрів України затвердив
державну програму, де, зокрема, визначено, що у серпні
2017 року на розгляд Уряду має бути подано законо
проект про врегулювання процедур лобіювання [19].
У цілому впродовж «антикорупційного» періоду
народними депутатами було ініційовано чотири законо
проекти:
– «Про діяльність лобістів у Верховній Раді
України» (реєстр. №8429), ініційований народним депу
татом України IV скликання І. Гринівим за співавторства
із експертами Громадської організації «Лабораторія
законодавчих ініціатив» [20].
– «Про регулювання лобістської діяльності в
Україні» (реєстр. №7269), ініційований народним
депутатом України VI скликання В. Коновалюком (по
суті, це дещо модифікований варіант законопроекту,
розробленого Міністерством юстиції при М. Оніщуку)
[21].
– «Про лобізм» (реєстр. №5144), ініційований
народними депутатами України VIII скликання Т. Батен
ком, О. Дубініним, О. Шевченком, В. Шевченком,
В. Дідичем, В. Купрієм, І. Констанкевич [22].
– «Про лобіювання» (реєстр. №5144–1), ініційова
ний народними депутатами України VIII скликання
М. Найємом, Н. Веселовою, М. Іоновою, І. Гринівим,
В. Голубом, Б. Березою, А. Вадатурським, О. Бєльковою,
Я. Маркевичем, Л. Козаченком, О. Кужель, О. Конд
ратюк [23].
У цілому законодавчі ініціативи ілюструють два
найбільш поширені серед правників підходи щодо
визначення сфери дії відповідного Закону: широкий,
коли пропонується легалізувати лобістську діяльність
в органах державної влади всіх рівнів та в органах
місцевого самоврядування (реєстр. №7269 та №5144),
та вузький, коли Закон унормовує лобізм в межах
парламентської практики (реєстр. №8429 та №5144–1).
Слід зазначити, що в Україні вже більше п’яти
років на макро– і мезорівнях державного управління
діє інститут соціального діалогу (тристороння форма
взаємодії профспілок, роботодавців і держави) [24].
Не вдаючись до аналізу ефективності дії Закону
«Про соціальний діалог в Україні», варто наголосити,
що корпоративна модель взаємодії груп інтересів з
виконавчою владою та органами місцевого самовря
дування історично виправдана, оскільки віддзеркалює
специфіку становлення громадянського суспільства
в Україні як рух з–під державного контролю в бік
плюралізму.
Проте на парламентському рівні лобізм є
безальтернативним правовим механізмом залучення
позапартійних груп інтересів до процесу вироблення
політичних рішень. Це пов’язано із плюралістичною
природою
найвищого
представницького
органу,
специфікою його функцій, що в сукупності визначає
провідне місце Верховної Ради в державному механізмі
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[25, с. 20]. Окрім того, Верховна Рада України є
найбільш публічним органом в системі центральної
влади, що дозволяє більш ефективно відстежувати
порушення законодавства.
З огляду на зазначене,на нашу думку, на сучасному
етапі державотворення легалізація лобізму спочатку
має відбутись на парламентському рівні і лише в разі
успішної парламентської практики її варто поширювати
на інші органи влади.
Проаналізуємо законопроект, який пропонує легалі
зувати лобізм у парламенті (реєстр. №5144–1). Перш за
все зупинимося на понятійному апараті.
У законопроекті надане визначення поняттю
лобіювання «як вплив суб’єкта лобіювання на діяльність
Верховної Ради України, її посадових осіб, народних
депутатів України під час процесу розробки, прийняття,
скасування або зміни ними нормативно–правових
актів»[23, ч.3, ст.1]. На нашу думку, поширення дії
Закону на посадових осіб Верховної Ради України,
а це Голова Верховної Ради, його перший заступник
та заступник недоцільно. Ці особи мають виключні
можливості впливати на перебіг розгляду питань під
час пленарних засідань парламенту, а отже зловживати
таким впливом. Тому пропонується заборонити
лобістську діяльність щодо них, а також щодо праців
ників Апарату парламенту та патронажних служб (у т.ч.
помічників–консультантів народних депутатів України).
Суб’єктом лобіювання у законопроекті виступає
«будь–яка фізична або юридична особа, а також особа,
що здійснює лобіювання від імені суб’єкта лобіювання,
зареєстрована у встановленому законодавством по
рядку та внесена до Електронного реєстру суб’єктів
лобіювання» [23, ч.6, ст.1]. При цьому передбачено, що
суб’єкт лобіювання може надавати послуги з лобіювання
замовнику як за винагороду, так і безоплатно [23,
ч.2, ст.1]. Тобто народні депутати пропонують взяти за
основу широкий підхід при визначенні суб’єкта лобізму.
Він ґрунтується на конституційному праві громадянина
на звернення до органів влади і передбачає, що лобістом
може бути будь–який громадянин/група осіб, які в той
чи інший спосіб здійснюють комунікацію із владою
з метою реалізації того чи іншого партикулярного
інтересу. За такого підходу лобіст може одночасно
виступати і в ролі замовника лобістської діяльності.
На нашу думку, сучасний підхід до правового
визначення явища лобізму передбачає більш вузьке
трактування суб’єкта лобізму як зареєстрованої
відповідно до Закону фізичної/юридичної особи, яка
здійснює професійну оплачувану діяльність, спрямовану
на представництво та захист інтересів замовника
(клієнта) в процесі підготовки та розгляду проектів
нормативно–правових актів.
Слід чітко розмежовувати професійну діяльність
лобіста як посередникаміж органами державної
влади і зацікавленими групами [26, с. 368] та явище
т.зв. громадського лобізму, коли мова йде про
безоплатну діяльність членів тої чи іншої групи щодо
безпосереднього представництва групових інтересів
перед органами влади.
Об’єктом лобіювання у ініціаторів законопроекту
є«правотворчість у Верховній Раді України та її
органах» [23, ч.4, ст.1]. Таке визначення потребує
уточнення. По–перше, у контексті парламентської
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практики коректніше було б говорити про «законо
творчий процес» як форму правотворчості [27, с. 270],
по–друге, таке визначення ототожнює поняття суб’єкта
лобіювання і предмета лобіювання. Останнє у ініціа
торів законопроекту визначається як «закони та інші
правові акти Верховної Ради України» [23, ч.5, ст.1].
На нашу думку, предметом лобіювання має висту
пати законотворчий процес у Верховній Раді України,
а до об’єктів лобіювання слід зарахувати професійні
парламентські органи, а саме комітети Верховної Ради
України та тимчасові спеціальні комісії (після ухвалення
відповідного закону) і безпосередньо народних депутатів
України.
При цьому пропонується заборонити народним
депутатам займатися лобізмом під час здійснення своїх
повноважень та після складання повноважень на термін,
еквівалентний терміну парламентської каденції. Також
потребує заборони діяльність лобістів, які виступають
близькими родичами чинних народних депутатів
України.
Щодо Електронного реєстру суб’єктів лобіювання.
Народні депутати – ініціатори законопроекту пропо
нують вносити до нього інформацію, у тому числі
фінансового характеру, про замовників та лобістів.
Сам реєстр, пропонують вести в Апараті Верховної
Ради України. При цьому Апарат парламенту має
здійснювати перевірку наданої до реєстру інформації на
достовірність. У разі виявлення порушень він інформує
про це Національне антикорупційне бюро. У разі
підтвердження інформації про порушення на суб’єкта
лобіювання накладається штраф, у разі виявлення
повторного порушення впродовж року з моменту
накладення останнього стягнення встановлюється
заборона на здійснення лобіювання строком на два роки.
На нашу думку, усі реєстри, які потенційно можуть
містити інформацію про корупційні порушення
мають вестися одним органом, а саме Національним
агентством з питань запобігання корупції. При цьому на
достовірність наданої інформації мають перевірятись не
лише суб’єкти лобіювання, але і замовники лобістської
діяльності.
Впродовж двадцяти п’яти років незалежності в
Україні змінилось кілька парадигм на шляху пошуку
концепції легалізації явища лобізму. У перші роки
незалежності вона носила світоглядний (символічний)
характер, який відтворював процес переоцінки багатьох
явищ суспільної дійсності з точки зору демократичного
транзиту. На другому етапі, в період первісного
накопичення капіталу, домінував утилітарний підхід
до вирішення проблеми легалізації лобізму. Відповідні
ініціативи народних депутатів пропонували, по суті,
легалізувати політичну корупцію в парламенті. Сьогодні
полеміка довкола інституціоналізації лобізму носить
антикорупційний характер.
Очевидно, що легалізація лобізму не призведе до
миттєвої детінізації процесу прийняття парламентських
рішень в Україні, проте саме визнання цього явища
на рівні Закону, чітке правове окреслення суб’єктів та
об’єктів лобізму, сприятиме формуванню цивілізованих
механізмів взаємодії парламенту та позапарламентсь
ких груп інтересів. Також це стане ще одним кро
ком у напрямку інтеграції країни до Європейського
Союзу.
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Перспективним напрямком дослідження є аналіз
правових механізмів запобігання конфлікту інтересів у
процесі реалізації народним депутатом України своїх
повноважень.
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The institutionalization of lobbyism in Ukraine:
history and contemporaneity
The article highlighted the retrospective analysis of legislative initiatives with
reference to the legalization of the lobbyism in Ukraine during the independence.
In keeping with the social and political context of corresponding initiatives on the
different stages of becoming Ukraine, it is initiated todivide intothree main periodsin
the history to legalize the lobbyism, as follows «symbolic» (1991 –in the middle of
90th of the last century), «utilitarian» (at the end of 90th of the last century – at
the beginning of the 20thcentury) and «anticorruption» (the middle of 20th – by this
day). The modern vision of problem in the legislative draft initiated by the People’s
Deputy of Ukraine is analysed in detail. It have been announced that lobbyism are
only possible legal mechanism of the cooperation of non–party social groups and
parliament, on the basis of pluralism nature of the supreme representative agency of
State power. The personal opinion of the fill content of such concepts as the subject
of the lobbyism, the object of the lobbyism, the topic of the lobbyism in the context of
parliamentary practice is offered.
Keywords: parliament, lobbyism, the subject of the lobbyism, the object of the
lobbyism, the topic of the lobbyism, corruption.
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Вища освіта України
в умовах євроінтеграції
Європейська інтеграція розглядається як комплексний процес, що
стосується всіх сфер суспільного розвитку, зокрема – системи вищої освіти, яка
функціонує в сучасних умовах активного розвитку інформаційного суспільства.
Основні завдання, які стоять перед вищою школою на сучасному етапі,
вивчаються в контексті досвіду європейських країн, які об’єднали свої зусилля
шляхом створення спільного освітнього простору. Окрема увага присвячується
аналізу основних принципів, цілей Болонського процесу та інструментів їх
досягнення. Увага акцентується на вивченні системи вищої освіти України в
контексті процесу європейської інтеграції.
Вивчається проблема визначення обсягу та змісту компетентностей
майбутнього фахівця. Досліджуються особливості моделі студента–
майбутнього фахівця в умовах становлення спільного простору вищої
освіти в Європі. Крім того аналізується й модель сучасного європейського
університетського викладача.
Вивчається процес європейської інтеграції України в сфері вищої освіти,
під яким розуміється гармонізація національної системи вищої освіти та
систем інших країн–учасниць Болонського процесу.
Ключові слова: система вищої освіти України, європейська інтеграція,
Болонський процес.

Вища освіта, виступаючи важливим чинником
успішного розвитку держави, має відповідати нагальним
потребам суспільства та вимогам сучасного розвитку в
цілому. Зважаючи на це, європейські країни проголосили
в якості своєї стратегічної мети створення єдиного
європейського простору вищої освіти, що отримав назву
«Болонський процес» (саме в м. Болонья в 1999 році
було прийнято декларацію, що вважається офіційною
датою його започаткування). Україна приєдналася до
Болонського процесу у 2005 році. Наразі актуальним
та важливим завданням є узагальнення досвіду нашої
держави щодо гармонізації національної системи
вищої освіти із системами інших європейських країн.
Значимість подібного дослідження обумовлюється й
необхідністю аналізу процесу європейської інтеграції
України в різних сферах, в т.ч. й в освітній.
Необхідно констатувати наявність значної кількості
публікацій
вітчизняних
дослідників,
присвячених
аналізу тих чи інших аспектів функціонування системи
вищої освіти України в умовах спільного європейського
освітнього простору. Так, багато вчених приділяють увагу
проблемі модернізації національної освітньої системи [2;
3; 9], підвищення її конкурентоспроможності в умовах
активного розвитку глобалізаційних процесів [1; 4; 5; 7].
Окремо слід виділити такі ґрунтовні праці, присвячені
даній тематиці, як монографія «Інтеграція в європейський
освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи» [6] та
монографія Ю.М. Рашкевича «Болонський процес та нова
парадигма вищої освіти» [8].
Але водночас варто вказати на доцільність
продовження досліджень особливостей функціонування
системи вищої освіти України з акцентуванням уваги
на процесі її модернізації в контексті подальшої
євроінтеграції.
Мета роботи:проаналізувати особливості розвитку
системи вищої освіти України в контексті процесу
європейської інтеграції.
Європейська інтеграція представляє собою комплекс
ний процес, що стосується всіх сфер суспільного
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розвитку. Особливо важливе значення в даному
контексті має система вищої освіти в сучасних умовах
активного
розвитку
інформаційного
суспільства,
коли знання виступає в якості найціннішого ресурсу
суспільства в цілому, а вміння постійно вдосконалювати
та оновлювати свої знання – ключовою передумовою
розвитку окремої особистості як висококваліфікованого
фахівця.
Вчені [6, с. 115] виокремлюють цілий ряд завдань,
які постають перед вищою школою на сучасному етапі.
Серед них варто вказати насамперед на такі, як вплив
на формування світогляду та інтелекту майбутнього
спеціаліста, його вміння досягати поставлені цілі та
водночас розвиток навичок толерантності у спілкуванні
з іншими людьми. При цьому визначально важливе
значення має формування у студента прагнення до
пізнання нового, що підсилюється вмінням робити
прогнози щодо майбутнього розвитку тієї чи іншої
ситуації. Значимим завданням сучасної системи вищої
освіти виступає розвиток у студента критичності та
об’єктивності у самооцінці. Підсумовуючи, можливо
зазначити, що головною метою вищої школи виступає
формування гармонійно розвиненої особистості, що
здатна проявити себе як висококваліфікований фахівець,
який може приймати ефективні рішення.
В даному контексті багато фахівців, серед який
й О.В. Горбань, звертаються до поняття «людський
капітал»: «Основним надбанням будь–якої країни стає
людський капітал, тобто накопичені населенням знання
та вміння, які використовуються для знаходження
ефективних рішень у виробничій діяльності та в
повсякденному житті» [3, с. 52].
При цьому розвиток сучасної вищої освіти
має базуватися на комплексі принципів, що мають
аксіологічний характер, серед яких можливо назвати
наступні: здібності людини як критерій рівності
та доступності вищої освіти, рівноправність всіх
суб’єктів освітнього процесу у реалізації своїх
інтересів, толерантність та взаємоповага тощо [3, с. 58].
Болонський процес є вдалим прикладом реалізації цих
принципів на практиці.
При вивченні тенденцій розвитку сучасної вищої
освіти детальну увагу треба приділити вивченню
такої з них, як глобалізація, що проявляється як на
загальносвітовому, так і на європейському рівні.
«Основними передумовами розвитку глобалізаційних
тенденцій на європейському освітянському ринку є:
загальні тенденції глобалізації світового господарства;
розвиток світового ринку праці; розвиток інфор
маційного суспільства; формування «Європи знань», –
зазначає Т.С. Корольова [7, с. 1].
При цьому варто наголосити на наступному
аспекті: освітня глобалізація передбачає насамперед
конвергенцію національних систем освіти, важливим
завданням для яких виступає, з одного боку, збереження
власних традицій, напрацьованих здобутків, а з
іншого – врахування досвіду інших країн та широке
впровадження інновацій [4, с. 356].
Українська система вищої освіти має свої значні
здобутки, серед яких дослідники виокремлюють
такі: державність, доступність та фундаментальність
[3,с.56]. Відповідно, вивчаючи процес зближення вищої
освіти України із тими стандартами, правилами, що
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виробилися в процесі конвергенції освітніх систем
країн–учасниць
Болонського
процесу,
необхідно
наголосити на тому, що йдеться про їх гармонізацію,
узгодження як таких, що вже є взаємно дотичними,
а не буквальну уніфікацію. Така інтеграція освітніх
систем відбувається «…заради самоідентифікації і
самоусвідомлення себе в європейському контексті»
[1, с. 151]. Йдеться про досягнення максимальної
сумісності національних систем вищої освіти, що
є важливим в епоху глобалізації. Зважаючи на це,
Болонський процес можливо тлумачити як «процес
розпізнавання однієї освітньої системи іншою на
Європейському просторі» [9, с. 151–152].
Таким чином, інтеграційні процеси на євро
пейському просторі вищої освіти можуть розглядатися
у різних вимірах: нормативно–ціннісному, коли йдеться
про становлення комплексу аксіологічних принципів,
які визначають зміст європейської вищої освіти у
ХХІ столітті, та практичному – у випадку аналізу
проблеми виконання системою вищої освіти суспільного
замовлення на висококваліфікованих фахівців для ринку
праці.
Необхідно підкреслити, що всі основоположні
принципи єдиного європейського простору вищої освіти
можуть бути проаналізовані у цих двох вимірах, які, на
чому треба наголосити увагу, взаємно доповнюють один
одного та не можуть розглядатися окремо.
В якості ключових цілей Болонського процесу
Ю.М. Рашкевич [8, с. 14] вказує такі:
– введення системи ступенів освіти, які є порів
нюваними, що розглядається в контексті питання
працевлаштування європейців;
– важливість об’єднання зусиль країн Європи для
забезпечення якості вищої освіти;
– концепція безперервного навчання впродовж
усього життя.
При цьому даний експерт вказує й на інструменти
досягнення цих цілей [8, с. 15]. Йдеться, зокрема,
про введення в рамках вищої системи трьох циклів,
використання системи ЄКТС, сприяння мобільності
як викладачів, так і студентів, розвиток так званого
«Європейського виміру» навчальних програм, введення
Додатку до диплому європейського зразка, збільшення
автономії університетів тощо.
Отже, одним з ключових принципів Болонського
процесу є мобільність викладацького складу, студентів
та випускників, який доречно розглядати в контексті так
званої «академічної та культурної інтернаціоналізації»
[1, с. 152]. Взагалі така мобільність, з одного боку,
дозволяє поглибити та урізноманітнити навчальну
програму, а з іншого, виконує більш загальну функцію –
формування нового типу як викладача, так і студента,
що цілком відповідає таким сучасним освітнім
трендам, як вміння працювати з великим масивом
інформації, здатність враховувати велику кількість
чинників при аналізі тієї чи іншої ситуації, необхідність
постійно вдосконалювати свої знання та розвиватися
інтелектуально, вільне володіння іноземними мовами,
навички крос–культурної комунікації тощо. Відповідно,
можливо говорити, що становлення майбутнього
фахівця, який зможе гідно проявити себе на ринку
праці, багато в чому обумовлено набуттям цих вмінь та
навичок.
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В цьому контексті важливе значення має збільшення
обсягу самостійної роботи студента, що безпосередньо
пов’язано з необхідністю переходу від моделі «освіта на
все життя», що є традиційною, до моделі інноваційної за
своїм характером – «освіти протягом усього життя». Як
раз перед сучасною вищою школою стоїть, зокрема, таке
важливе завдання – навчити студента вчитися. Йдеться
про постійний процес самоосвіти, що в тому числі
сприяє виробленню навичок творчої та дослідницької
роботи [5, с. 216].
Також в контексті вивчення інновацій як одного з
ключових компонентів Болонського процесу необхідно
приділити увагу аналізу теорії та практики застосування
сучасних інформаційних технологій у навчальному
процесі.
Так, впровадження технології дистанційної освіти
сприяє можливості отримати якісну освіту незалежно
від місця проживання людини, що слід інтерпретувати у
вимірі подальшої демократизації освіти та її адаптації до
індивідуальних особливостей, потреб студента. В тому
числі актуальною та затребуваною у суспільстві є ідея
безперервного дистанційного навчання, що є особливо
важливими в сучасних умовах [4, с. 360].
Ю.М. Рашкевич у своїй монографії «Болонський
процес та нова парадигма вищої освіти» [8, с. 17]
звертає увагу на те, що в європейському дискурсі все
більшої популярності набуває поняття «Employability»,
котре можна перекласти як «придатність до працевлаш
тування». Відповідно, йдеться про загальні компетент
ності, які не залежать від основного профілю тієї чи
іншої професії, але є значимими при працевлаштуванні.
Мова йде про здатність фахівця до самоорганізації,
вміння працювати в груповому режимі та виконувати
поставлені завдання, в тому числі застосовуючи
інформаційні технології.
Підкреслимо, завдання сформувати майбутнього
фахівця, який буде володіти подібними компетент
ностями, стоїть перед сучасною вищою школою, на
чому акцентується увага в рамках Болонського процесу.
Виокремлюють так звані «критерії якості фахівців»,
що вироблені в межах спільного освітнього простору в
Європі. Так, реальний попит на того чи іншого фахівця
розглядається в якості справжнього тесту для системи
вищої освіти, тобто визначально важливою є думка
роботодавців. З іншого боку, значимим критерієм є
«рейтинговий престиж навчального закладу в системі
координат, що відповідає вимогам і запиту європейської
спільноти, та досвід використання випускників
певних ВНЗ, які уже підтвердили реноме відповідного
навчального закладу». Важливими є мовний критерій
та опанування інформаційними технологіями, зокрема
володіння комп’ютерною технікою. В цілому йдеться
про формування майбутнього фахівця, який в процесі
прийняття виробничих рішень може ефективно проявити
себе в різних ролях: як генератор ідей, консультант,
експерт та арбітр одночасно [6, с. 124–126].
Таким чином, в умовах становлення спільного
простору вищої освіти в Європі сформована певна
модель студента – майбутнього фахівця, серед ключових
характеристик якого варто вказати на здатність до
критичного пізнання, постійного вдосконалення набутих
знань та навичок в процесі самоосвіти, яка має тривати
постійно. Лише на такого спеціаліста постійно наявний
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реальний попит як на світовому, так і на європейському
ринку праці на сучасному етапі.
Окрему увагу в контексті тематики, що дослід
жується в даній роботі, необхідно приділити аналізу
моделі сучасного європейського університетського
викладача, адже саме від рівня його розвитку,
можливості успішної адаптації до нових умов існування
за інформаційної доби залежить результативність
навчального процесу.
У науковій літературі виокремлюють 5 компонентів
формування педагогічної майстерності: гностичний,
конструктивно–проективний, організаційний, комуніка
тивний, перцептивно–рефлексивний. Розглянемо деталь
ніше кожен з них, акцентуючи увагу на тому, що сучасна
вища школа розвивається під впливом таких зовнішніх
чинників, як глобалізаційні та інтеграційні тенденції у
сучасному світі, яскравою ілюстрацією чого виступає
становлення спільного європейського простору вищої
освіти.
Знання викладача та, що особливо важливо, його
вміння працювати з навчальним матеріалом формують
гностичний компонент педагогічної майстерності.
Йдеться, зокрема, про здатність викладача подати
цей матеріал у адекватній для сприйняття формі,
намагаючись при цьому формувати у студента системне
бачення того чи іншого питання.
Значна роль у навчальному процесі відводиться
його плануванню, що відображає конструктивно–
проективний компонент педагогічної майстерності.
Не менш важливе значення має й організаційний
компонент, що спрямований на оптимізацію організації
як власної діяльності, так і роботи студента. В даному
випадку доцільним є використання в освітньому
процесі інтерактивних технологій навчання, які дозво
ляють студентам вчитися досягати цілі шляхом
вироблення стратегії та тактики власної поведінки та
аналізу ресурсів для вирішення проблеми; моделювати
різноманітні ситуації та, власне, розвивати й
удосконалювати навички самостійної роботи.
Зміст комунікативного компоненту майстерності
викладача виражається у його вмінні налагоджувати
конструктивні взаємовідносини зі студентами, коле
гами, керівництвом. Із цим компонентом органічно
взаємопов’язаний ще один – перцептивно–рефлексив
ний. Охарактеризувати останній можливо за допомогою
поняття рефлексії як «усвідомлення діючим індивідом
того, як він сприймається партнером зі спілкування,
припускає знання того, як інший розуміє того, хто
рефлексує» [6, с. 282–287].
В сучасних умовах активного розвитку інформа
ційного суспільства перед викладачем постає така
функція, як навчання студентів працювати з великою
кількістю інформаційних джерел та орієнтуватись у них,
що багато в чому визначається здатністю до самоосвіти
[6, с. 291].
Таким чином, в межах Болонського процесу вже
напрацьована модель й сучасного європейського викла
дача, який, для того, щоб ефективно та результативно,
у відповідності до наявних суспільних потреб, навчити
студента, сам має постійно вдосконалювати свої знання
та навички педагогічної майстерності.
Вивчаючи процес гармонізації національної системи
вищої освіти України з освітніми системами інших
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країн Європи, необхідно проаналізувати, які позитивні
результати вже досягнуті на сьогодні.
Так, вітчизняні вчені говорять про наступні аспекти.
По–перше, європеїзацію вищої школи України варто
розглядати в контексті необхідності її модернізації,
приведення до повної відповідності до нових умов
розвитку людства в добу інформаційного суспільства
та глобалізації. Важливим для вітчизняної національної
системи вищої освіти є активізація інноваційної
складової, зважаючи на завдання, що висуваються перед
країнами–учасницями Болонського процесу. Долучення
до європейського ринку праці та вироблення спільних
критеріїв успішного та затребуваного фахівця є вкрай
важливим в контексті підвищення конкурентності в
умовах глобалізації. Значимою перевагою є можливості
академічної мобільності. Має велике значення й ста
новлення європейської моделі сучасного студента –
активного, мобільного та такого, що прагне постійно
поновлювати свої знання, розуміючи що це є важливим
для його особистісного та кар’єрного розвитку.
Насамкінець варто наголосити увагу на посиленні
взаємодії наукового та навчального компонентів у
освітньому процесі, що є важливим в контексті як
професійного розвитку викладачів, так і становлення
майбутніх фахівців із розвинутими аналітичними
здібностями [2, с. 4–5].
Необхідно підкреслити, що участь України в
Болонському процесі є одним з вимірів процесу
європейської інтеграції. При цьому акцент треба робити
насамперед на модернізації національної системи вищої
освіти України, підвищенні її конкурентоспроможності.
Дану модернізацію варто розглядати як становлення
нової філософії освіти в добу інформаційного
суспільства та глобалізації [2, с. 7–10].
Висновки. Освіта є лише однією, але при цьому
вкрай значимою сферою європейської інтеграції.
Прагнення держав Європи побудувати спільний освітній
простір обумовлено необхідністю адаптації системи
вищої освіти до функціонування у добу інформаційного
суспільства, ключовим елементом якого виступає
знання як таке. Важливим завданням сучасної вищої
школи, яке визначається в рамках Болонського процесу,
є підготовка висококваліфікованого фахівця, який буде
конкурентоспроможним як на європейському, так і на
світовому ринку праці. При цьому необхідно наголосити
на тому, що інтеграція України до європейського
простору вищої освіти розглядається як процес її
гармонізації з національними освітніми системами
інших країн.
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Higher education of Ukraine under
European integration conditions
European integration is examined as a complex process which touches all
spheres of development of society, in particular – system of higher education, which
functions in the modern terms of active development of information society.
Basic tasks which stand before higher school at present are studied in the
context of experience of the European countries which united the efforts by creation
of common educational space. Special attention is paid to the analysis of basic
principles, aims of Bologna process and instruments of their achievement. Attention
is accented on the study of the higher education system of Ukraine in the context of
European integration process.
The problem of determination of volume and maintenance of competencies
of future specialist is studied. The features of student–future specialist model in
the conditions of becoming of common space of higher education in Europe are
investigated. The model of modern European university teacher is also analysed.
Process of European integration of Ukraine in the sphere of higher education as
harmonization of the national higher education system and systems of other member
countries of Bologna process is studied.
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Перемога Дональда Трампа на президентських
виборах у Сполучених Штатах Америки:
перспективи для України
Метою даної статті – є аналіз особливостей перемоги Д. Трампа на
президентських виборах у Сполучених Штатах Америки в контексті перспектив
для України. Під час написання статті, автором були використані наступні
методи: аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція. Основні одержані
висновки полягають в наступному: першорядним завданням для України повинно
стати вирішення існуючих проблем у двосторонніх відносинах зі США, а також
трансформація діалогу у відповідності до нового курсу Америки; сподівання
на повноцінну підтримку з боку США повинні бути замінені на покладання на
власні сили та розвиток діалогу із Європейським Союзом; у фінансовій сфері
потрібно бути готовим до суттєвих змін, які полягатимуть в обмеженні та
скороченні видатків і кредитів; у воєнній сфері та сфері оборони нинішня
сприятлива лінія підтримки може бути замінена на більш консервативну та
обмежену; у зовнішньополітичній сфері більш демократичний вектор, якого
дотримувався Б. Обама, може бути замінений на прагматичний: орієнтація
на відстоювання і реалізацію національних інтересів США, тобто зміщення
акцентів з площини зовнішньої у площину внутрішню.
Ключові слова: президентські вибори, Сполучені Штати Америки,
Російська Федерація, Україна, безпека, двосторонні відносини.

Основною проблемою, яку досліджує автор в даній
статті, – є аналіз перемоги Д. Трампа на президентських
виборах у Сполучених Штатах Америки та визначення
перспектив для України. Такими, які раніше не були
достатнім чином обґрунтовані, видаються наступні
аспекти: аналіз ключових аспектів передвиборчої
кампанії Д. Трампа; визначення його кроків і намірів
в таких сферах як: зовнішня політика, економіка,
безпека, оборона, воєнна сфера; визначення перспектив
для України, враховуючи заяви Д. Трампа, а також
специфіку його поведінки в сфері зовнішньої політики;
обґрунтування необхідних дій з боку керівництва
України щодо трансформації двостороннього діалогу
у відповідності до зміни векторів зовнішньої політики
США.
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В статті автором були використані, переважним
чином, матеріали вітчизняних ЗМІ. Серед зарубіжних
мас–медіа можна виділити наступні: The New York
Times, Radio Free Europe. Було використано інформацію
із веб–сайтів Офіційного інтернет–представництва
Президента
України,
Адміністрації
Президента
Російської Федерації. Використання різного кола джерел
допомогло більш детально проаналізувати специфіку
передвиборчої кампанії Д. Трампа, а також його наміри
у зовнішній політиці.
Метою даної статті – є аналіз особливостей
перемоги Д. Трампа на президентських виборах у
Сполучених Штатах Америки в контексті перспектив
для України.
Вибори президента в Сполучених Штатах Америки,
які відбулись 8 листопада 2016 р., стали 58–ми в
історії і одними із найбільш резонансних. Більшість
очікувань щодо перемоги покладалась на кандидата
від Демократичної партії Х. Клінтон, яка мала
більшу підтримку серед американського населення.
Але під час самих виборів ситуація почала різко
змінюватись в протилежний бік: її опонент, кандидат
від Республіканської партії Д. Трамп несподівано почав
вигравати по голосах і врешті решт переміг.
Для визначення перспектив України після виборів у
США доцільним вбачається аналіз ключових аспектів
передвиборчої програми Д. Трампа. Це надасть
можливість більш детально розібратись у його поглядах
та планах.
Відносно економічної сфери, Д. Трамп хоче
збільшити витрати на армію та інфраструктуру США,
але заявляє, що щорічно буде скорочувати витрати на
інші галузі на 1 відсоток, але це не стосуватиметься
програм соціального страхування Social Security та
медичної допомоги людям похилого віку Medicare [1].
Також він запропонував побудувати стіну на кордної
із Мексикою для захисту від нелегальних мігрантів,
збільшити витрати на оборону США та ввести мита на
товари з Китаю.
Аналізуючи дані плани, можна спрогнозувати те, що
оборонна та воєнна міць Америки буде зміцнюватись
і вдосконалюватись щоб країна мала можливість
швидко та своєчасно реагувати на всі сучасні загрози.
Що стосується скорочень витрат на інші галузі, то,
враховуючи нинішні обсяги видатків на них, можна
передбачити, що це кардинально не погіршить ситуацію
і не призведе до внутрішнього колапсу. Відносно Китаю
потрібно зауважити на тому, що економічна політика
США ставатиме більш жорсткою і стримуючою. Це
стосуватиметься не тільки товарів і послуг, але і в
цілому економічної сфери. Розуміючи зростаючу роль
Китаю у світі і той факт, що він по ряду показників
вже випередив Сполучені Штати, політика Д. Трампа
буде спрямовуватись на обмеження обсягів торгівлі
та запровадження відповідних стримуючих заходів по
недопущенню збільшення його конкурентної ролі. З
метою посилити американську економіку, він виступає
за протекціоністську політику, тобто прагне відгородити
США від імпортних товарів.
Що стосується безпекової сфери, то тут Д. Трамп
активно виступає за те, щоб домогтися від Ірану
відмови від ядерної програми, а також вважає, що для
досягнення прогресу в різних питаннях – від Сирії до
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контролю над озброєннями – США і Росії необхідне
перезавантаження відносин [2]. Відносно боротьби з
ІДІЛ він наголосив на тому, що готовий співпрацювати
з Росією в боротьбі з терористичним угрупованням
«Ісламська держава» [3]. Достатньо цікавою видається
позиція Д. Трампа відносно НАТО: в ході передвиборчої
кампанії він неодноразово називав Альянс застарілим
воєнним союзом, який втратив свою роль. Він заявляв,
що США потрібно двічі подумати про те, чи приходити
на допомогу країні–члену, яка зазнала нападу, якщо вона
не сплачує відповідних внесків у бюджет організації
[4]. Актуальним питанням для Д. Трампа виступає
нелегальна міграція. В рамках боротьби із цією
загрозою він, окрім будівництва вищезгаданої стіни на
кордоні з Мексикою, планує депортувати зі Сполучених
Штатів або ув’язнити близько 3 млн. мігрантів [5].
Також передбачається посилення прикордонної охорони
на найбільш небезпечних ділянках.
Аналізуючи плани Д. Трампа у безпековій сфері,
можна передбачити, що активна боротьба із ключовими
викликами та загрозами для США продовжуватиметься
в контексті трансформації методів та інструментів.
Актуальним залишається питання відносно консолідації
зусиль із Росією і те, наскільки продуктивним з
практичної точки зору виявиться цей проект. Важливим
аспектом є також зміна ставлення Сполучених Штатів
до країн–членів НАТО щодо гарантування ним
повноцінної безпеки: виходячи з того, що в рамках ЄС
спостерігається наявність ряду проблем фінансового
та економічного характеру, навряд чи в найближчій
перспективі обсяги внесків від них збільшяться.
Враховуючи таку ситуацію, Д. Трамп або змушений буде
визнати це і перевести діалог у більш гнучку форму, або
ж звузити перелік безпекових гарантій. Враховуючи його
прагнення до зміцнення безпеки, можливим видається
варіант недопущення потрапляння європейського
регіону в «сіру зону».
Актуальним залишається питання відносно нового
виміру відносин Сполучених Штатів Америки із
Російською Федерацією. Ситуація залишатиметься
невизначеною до січня місяця, коли Д. Трамп офіційно
вступить у свої президентські повноваження і зробить
свої перші кроки в бік Росії. Під час передвиборчої
кампанії він висловлювався відносно В. Путіна у
яскравих тонах, заявляючи, що російський президент є
більш грамотним ніж Б. Обама [6]. Він, також, говорив,
що готовий визнати Крим частиною Росії і, можливо,
зняти санкції [6]. Але з іншого боку, потрібно розуміти
одну дуже важливу річ – виходячи з того, що він є
прибічником відстоювання національних інтересів
Америки, не важко припустити, що в перспективі це
може призвести до суттєвого розходження із інтересами
Росії, особливо в сферах економіки, безпеки, енергетики.
Принциповим є і те, що Д. Трамп і В. Путін вважають
своїм головним завданням повернути своїм державам
колишню велич. За словами американського журналіста
Т. Вуда, Путін хоче відновити колишню Російську
імперію, від Польщі до Сан–Франциско, щоб оговтатися
від принизливого падіння, що почалося після програшу
в «холодній війні»; Трамп хоче повернути процвітання,
гордість і вплив Америки, які серйозно постраждали
за часів президентства Обами [7]. Такі націоналістичні
настрої можуть призвести, в перспективі, до суттєвих
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розбіжностей і загострення відносин, що, в свою чергу,
негативним чином може позначитись і на геополітичній
розстановці сил.
14 листопада 2016 р. відбулась перша телефонна
розмова В. Путіна із Д. Трампом. Під час цієї розмови
Президент Росії повідомив про свою готовність
до спільної роботи над російсько–американськими
відносинами «на принципах рівноправ’я, взаємної
поваги та невтручання у внутрішні справи один
одного» [8]. Обидва лідери погодились в тому, що
нинішні відносини між країнами перебувають у «вкрай
незадовільному стані», підкресливши, що необхідно
висунути конструктивні пропозиції для вирішення
ситуації, що склалась, і «створити надійну основу
двосторонніх зв’язків шляхом розвитку їх торгівельно–
економічної компоненти» [9]. Важливим є те, наскільки
ці пропозиції та наміри зможуть себе в повній мірі
виправдати на практиці. Від цього залежатиме не тільки
подальший розвиток двосторонніх відносин, але і
ситуація на регіональному та глобальному рівнях.
Проаналізувавши вищенаведені ключові аспекти
передвиборчої програми Д. Трампа, стає зрозумілою
загальна картина його планів та ініціатив. Важливим
є визначення його планів щодо України: наскільки
зміниться політика США по відношенню до нашої
країни після того, як Д. Трамп офіційно займе посаду
президента. Не маючи такого багатого досвіду в сфері
зовнішньої політики, як Б. Обама, йому доведеться
вчитися по мірі своєї роботи. Виходячи з цього, важко
достовірно передбачити те, наскільки сприятливим буде
його відношення до України. Його риторика відносно
нашої держави не є однозначною, про що свідчать його
висловлювання як до передвиборчої кампанії, так і під
час і після.
Так, наприклад, у 2014 році, ще не будучи
кандидатом у президенти, він заявляв: «США закликали
Росію не вторгатися до України. Росія каже США, що
не вторгатиметься, а тоді голосно сміється!» [10]. Таке
висловлювання може бути сприйнято неоднозначно:
з одного боку, нібито, простежується заклик до
невтручання у внутрішні справи (позитивний момент),
а з іншого – Росія ніяк не реагує на цей заклик і
здійснює вторгнення (негативний момент). Виявляється
незрозумілим чи Д. Трамп обстоює в даному випадку
інтереси Росії, чи України. Ясно одне – брати на себе
зайве навантаження у вигляді вирішення питань, які не
входять до кола пріоритетних, він не збирається.
У 2015 р. Д. Трамп своїми заявами продемонстрував
те, що Україна не входить до його зовнішньополітичних
планів. Відносно інтеграції до НАТО він заявив:
«Увійде (Україна) чи не увійде, мені все одно. Увійде –
чудово. Не увійде – чудово. Мені не подобається те, що
діється в Україні. Але це проблема, яка зачіпає Європу
набагато більше, ніж нас. Отож вони повинні взяти на
себе частину відповідальності» [11]. Такими словами
він підтверджує, що Україна повинна сама розбиратися
зі своїми проблемами, а не сподіватись на підтримку
США. Більшою мірою вона повинна орієнтуватись на
європейську допомогу, так як і географічно і політично
знаходиться в європейському ареалі.
У 2016 р. Д. Трамп залишається прибічником
думки про те, що саме Європа, а не США повинна
займатись європейськими питаннями, в тому числі і
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«українським питанням». 26 березня в інтерв’ю газеті
«New York Times» він зауважив: «Одна з речей, які
мене дратували, – це була Україна. Зараз я повністю за
Україну. У мене є друзі, які живуть в Україні, однак, не
так давно, коли українська проблема виникла, і Росія
пішла на конфронтацію, у мене не було враження,
що хтось переймається цим більше, ніж ми. Нас те,
що відбувається в Україні, зачіпає найменше, бо ми
розташовані від неї найдалі. Однак, схоже, їхні сусіди
про це не говорять. Подивіться на Німеччину, на інші
країни – не схоже, щоб вони дуже переймалися... Тож
я здивувався, чому країни, які межують з Україною
і розташовані з нею поряд, не переймаються цією
проблемою більше?» [12]. Ці слова в черговий раз
підтверджують неоднозначність поглядів Д. Трампа
відносно України. Розмитість і відсутність конкретики
спостерігається у його заявах та висловлюваннях не
тільки по відношенню до нашої держави. В разі того,
якщо його риторика і надалі матиме такий самий зміст,
не варто очікувати швидких і стратегічно вивірених
рішень.
15 листопада 2016 р. Президент України П. Поро
шенко провів телефонну розмову із Д. Трампом. Під
час неї він поздоровив його із перемогою, а також
запевнив у готовності до активного співробітництва
із новою адміністрацією в інтересах укріплення
стратегічного партнерства: важливим є продовження
рішучої підтримки України з боку Вашингтона у
протидії російській агресії та у здійсненні необхідних
реформ [13]. Як можна бачити із вищенаведеного,
українські інтереси не збігаються із інтересами
американськими. Зацікавленість П. Порошенка у
більш тісному діалозі із Д. Трампом навряд чи знайде
підтримку в повному обсязі у найближчій перспективі.
Також не варто очікувати і продовження підтримки
України в сфері озброєнь: з огляду на переорієнтацію
Д. Трампа в бік зміцнення національної безпеки, навряд
чи можна сподіватись і на ту сприятливу політику, якої
дотримувався Б. Обама.
Ще однією суттєвою перешкодою на шляху до
стратегічного конструктивного діалогу є те, що
Д. Трамп не висловлює активного бажання у офіційній
зустрічі із П. Порошенком. Це є причиною того, що має
місце скандал навколо голови передвиборчої кампанії
П. Манафорта, який, свого часу, очолював передвиборчу
кампанію В. Януковича [14]. Після того, як були
розпочаті слідчі дії проти П. Манафорта в Україні,
Д. Трамп змінив своє ставлення та достатньо стримано
і в загальних рисах почав говорити про Україну.
Негативна реакція на дії України з боку Д. Трампа та
його адміністрації і стала основою для принципової
відмови у зустрічі.
Висновки. Виходячи із вищенаведеного, не варто
сподіватись, принаймні в найближчій перспективі,
на
продовження
конструктивного
стратегічного
діалогу із новим керівництвом США. Першорядним
завданням повинно стати вирішення існуючих проблем
у двосторонніх відносинах України і США, а також
трансформація діалогу у відповідності до нового
курсу Америки. Виходячи із риторики Д. Трампа,
яка є неоднозначною і досить загальною, потрібно
намагатись по новому вибудовувати стратегію відносин
зі США: вона повинна виходити з того, що сподівання
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

на повноцінну підтримку повинні бути замінені на
покладання на власні сили та розвиток діалогу із
Європейським Союзом.
У фінансовій сфері потрібно бути готовим до
суттєвих змін, які полягатимуть в обмеженні та
скороченні видатків і кредитів. Можливою є також
зміна політики Міжнародного валютного фонду
щодо підтримки реформ економічного та соціального
секторів: це може проявитись не тільки у зменшенні
сум кредитів, але і у їх кількості, що, в свою чергу,
негативним чином може позначитись на економічній
ситуації в Україні.
У воєнній сфері та сфері оборони нинішня
сприятлива лінія підтримки може бути замінена
на більш консервативну та обмежену. Це, як було
зазначено
вище,
пов’язано
із
переорієнтацією
воєнних потужностей США із зовнішнього рівня
на внутрішній, а також їх спрямування на боротьбу
із найбільш пріоритетними для Америки загрозами
(тероризм, ісламська держава, нелегальна міграція тощо.
Враховуючи це, Україна змушена буде шукати нових
партнерів в цих сферах.
У зовнішньополітичній сфері більш демократичний
вектор, якого дотримувався Б. Обама, може бути
замінений на прагматичний: орієнтація на відстоювання
і реалізацію національних інтересів США, тобто
зміщення акцентів з площини зовнішньої у площину
внутрішню. Це не говорить про повну відмову від
здійснення зовнішньої політики, але слугує сигналом
до концентрації уваги на тих питаннях, які становлять
найбільшу значущість для США на регіональному
та глобальному рівнях. Враховуючи це, потрібно не
просто змінювати акценти у відносинах, а суттєво
переформатовувати вимір двосторонніх відносин:
Україна повинна постати перед США у вигляді
самодостатньої країни і довести, що має власні
можливості для вирішення своїх проблем. Це завдання,
враховуючи нинішню ситуацію, видається вкрай
складним, але і покладати великі сподівання на ЄС теж
не варто. Україна повинна знайти своє власне місце
на новій карті геополітичних координат і намагатись
відстоювати його за рахунок власних можливостей та
потенціалу.
Подальше дослідження даної проблематики може
посприяти більш глибокому дослідженню відносин
України зі США у форматі нових векторів зовнішньої
політики. Доцільним у перспективі є застосування
аналітичного підходу для більш детального дослідження
розбудови нових векторів внутрішньої і зовнішньої
політики Д. Трампа, а також відносно співставлення
задекларованих ним кроків у передвиборчій кампанії із
реальними діями.
Список використаних джерел
1. Прошкин О. Предвыборная программа Дональда Трампа
[Електронний ресурс] / 24news.com.ua. – Режим доступу:
http://24news.com.ua/22848–predvybornaya–programma–donalda–
trampa/ (08.11.2016). – Назва з екрану.
2. Стіна на кордоні з Мексикою та торгові війни з Китаєм.
Ключові пункти програми Трампа [Електронний ресурс] /
ТСН.ua. – Режим доступу: http://tsn.ua/svit/stina–na–kordoni–z–
meksikoyu–ta–torgovi–viyni–z–kitayem–klyuchovi–punkti–programi–
trampa–802533.html (09.11.2016). – Назва з екрану.
3. Трамп готовий співпрацювати з Росією у боротьбі з ІДІЛ
[Електронний ресурс] / Українська правда. – Режим доступу:

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115

http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/16/7117826/ (16.08.2016). –
Назва з екрану.
4. Глава НАТО предостерегает Дональда Трампа от изоля
ционизма [Электронный ресурс] / Русская служба ВВС. – Режим
доступа: http://www.bbc.com/russian/news–37967718 (13.11.2016). –
Название с экрана.
5. Трамп заявив, що хоче депортувати із США або ув’язнити
3 млн. мігрантів [Електронний ресурс] / 5 канал. – Режим
доступу: http://www.5.ua/svit/tramp–zaiavyv–shcho–vyveze–iz–ssha–
abo–uviaznyt–3–mln–mihrantiv–130988.html (13.11.2016). – Назва з
екрану.
6. Предвыборная программа Трампа [Электронный ре
сурс] / Давыдов.Индекс. – Режим доступа: http://davydov.in/
region/newsfeed/predvybornaya–programma–trampa/ (10.11.2016). –
Название с экрана.
7. Вуд Т. Трамп відстоюватиме інтереси Америки. І часом
це буде суперечити інтересам Росії [Електронний ресурс] / Новое
время. – Режим доступу: http://nv.ua/ukr/opinion/wood/chomu–
rosiji–ne–spodobajetsja–prezident–tramp–267603.html (11.11.2016). –
Назва з екрану.
8. Путин и Трамп провели первые телефонные переговоры
[Электронный ресурс] / Давыдов.Индекс. – Режим доступа:
http://davydov.in/region/newsfeed/putin–i–tramp–proveli–pervye–
telefonnye–peregovory/ (15.11.2016). – Название с экрана.
9. Телефонный разговор с избранным президентом Соеди
нённых Штатов Америки Дональдом Трампом [Электронный
ресурс] / Администрация Президента России. – Режим доступа:
http://kremlin.ru/events/president/news/copy/53255 (14.11.2016). –
Название с экрана.
10. Trump D. The U.S. has appealed ro Russia not to intervene in
Ukraine – Russia tells U.S. they will not become involved, and then
laughs loudly! [Electronic resource] / Twitter. – Regime to access:
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/439389810269380608
(28.02.2014). – Title from screen.
11. U.S.
Presidential
Hopeful
Trump
On
Ukraine’s
Possible NATO Entry: ‘I Wouldn’t Care’ [Electronic resource] /
RadioFreeEurope. – Regime to access: http://www.rferl.org/a/
trump–ukraine–russia–nato–germany–sanctions/27191920.html
(16.08.2015). – Title from screen.
12. Transcript: Donald Trump Expounds on His Foreign Policy
Views [Electronic resource] / The New York Times. – Regime to
access: http://www.nytimes.com/2016/03/27/us/politics/donald–trump–
transcript.html?_r=2 (26.03.2016). – Title from screen.
13. Президент Украины заверил избранного президента США
Дональда Трампа в готовности к активному сотрудничеству в
интересах укрепления стратегического партнерства [Електронний
ресурс] / Официальное интернет–представительство Президента
Украины. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ru/
news/prezident–ukrayini–zapevniv–obranogo–prezidenta–ssha–
donalda–38760 (15.11.2016). – Назва з екрану.
14. Myers S., Kramer A. How Paul Manafort Wielded Power
in Ukraine Before Advising Donald Trump [Electronic resource] /
The New York Times. – Regime to access: http://www.nytimes.
com/2016/08/01/us/paul–manafort–ukraine–donald–trump.html?_r=1
(31.07.2016). – Title from screen.

References
1. Proshkyn O. Predvybornaya programma Donalda Trampa
[Elektronnyi resurs] / 24news.com.ua. – Rezhym dostupu:
http://24news.com.ua/22848–predvybornaya–programma–donalda–
trampa/ (08.11.2016). – Nazva z ekranu.
2. Stina na kordoni z Meksykoiu ta torhovi viiny z Kytaiem.
Kliuchovi punkty prohramy Trampa [Elektronnyi resurs] / TSN.ua. –
Rezhym dostupu: http://tsn.ua/svit/stina–na–kordoni–z–meksikoyu–ta–
torgovi–viyni–z–kitayem–klyuchovi–punkti–programi–trampa–802533.
html (09.11.2016). – Nazva z ekranu.
3. Tramp hotovyi spivpratsiuvaty z Rosiieiu u borotbi z IDIL
[Elektronnyi resurs] / Ukrainska pravda. – Rezhym dostupu: http://
www.pravda.com.ua/news/2016/08/16/7117826/ (16.08.2016). – Nazva
z ekranu.
4. Glava NATO predosteregaet Donalda Trampa ot izoliatsio
nizma [Elektronnyi resurs] / Russkaia sluzhba BBC. – Rezhim
dostupa: http://www.bbc.com/russian/news–37967718 (13.11.2016). –
Nazvanie s ekrana.
5. Tramp zaiavyv, shcho khoche deportuvaty iz SShA abo
uviaznyty 3 mln. mihrantiv [Elektronnyi resurs] / 5 kanal. – Rezhym
dostupu: http://www.5.ua/svit/tramp–zaiavyv–shcho–vyveze–iz–ssha–

445

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Випуск 115

abo–uviaznyt–3–mln–mihrantiv–130988.html (13.11.2016). – Nazva z
ekranu.
6. Predvybornaya programma Trampa [Elektronnyi resurs] /
Davydov.Indeks. – Rezhim dostupa: http://davydov.in/region/
newsfeed/predvybornaya–programma–trampa/ (10.11.2016). – Naz
vanie s ekrana.
7. Vud T. Tramp vidstoiuvatyme interesy Ameryky. I chasom
tse bude superechyty interesam Rosii [Elektronnyi resurs] / Novoe
vremia. – Rezhym dostupu: http://nv.ua/ukr/opinion/wood/chomu–
rosiji–ne–spodobajetsja–prezident–tramp–267603.html (11.11.2016). –
Nazva z ekranu.
8. Putin i Tramp proveli pervie telefonnie peregovory [Elekt
ronnyi resurs] / Davydov.Indeks. – Rezhim dostupa: http://davydov.
in/region/newsfeed/putin–i–tramp–proveli–pervye–telefonnye–
peregovory/ (15.11.2016). – Nazvanie s ekrana.
9. Telefonnyi razgovor s izbrannym prezidentom Soedinennyh
Shtatov Ameriki Donaldom Trampom [Elektronnyi resurs] /
Administratsiya Prezidenta Rossii. – Rezhim dostupa: http://kremlin.
ru/events/president/news/copy/53255 (14.11.2016). – Nazvanie s
ekrana.
10. Trump D. The U.S. has appealed ro Russia not to intervene in
Ukraine – Russia tells U.S. they will not become involved, and then
laughs loudly! [Electronic resource] / Twitter. – Regime to access:
https://twitter.com/realdonaldtrump/status/439389810269380608
(28.02.2014). – Title from screen.
11. U.S. Presidential Hopeful Trump On Ukraine’s Pos
sible NATO Entry: ‘I Wouldn’t Care’ [Electronic resource] /
RadioFreeEurope. – Regime to access: http://www.rferl.org/a/
trump–ukraine–russia–nato–germany–sanctions/27191920.html
(16.08.2015). – Title from screen.
12. Transcript: Donald Trump Expounds on His Foreign Policy
Views [Electronic resource] / The New York Times. – Regime to
access: http://www.nytimes.com/2016/03/27/us/politics/donald–trump–
transcript.html?_r=2 (26.03.2016). – Title from screen.
13. Prezident Ukrainy zaveril izbrannogo prezidenta SShA
Donalda Trampa v gotovnosti k aktivnomu sotrudnichestvu v interesah
ukrepleniya strategicheskogo partnerstva [Elektronnyi resurs] /
Ofitsialnoe internet–predstavitelstvo Prezidenta Ukrainy. – Rezhym
dostupu:
http://www.president.gov.ua/ru/news/prezident–ukrayini–
zapevniv–obranogo–prezidenta–ssha–donalda–38760 (15.11.2016). –
Nazva z ekranu.
14. Myers S., Kramer A. How Paul Manafort Wielded Power
in Ukraine Before Advising Donald Trump [Electronic resource] /
The New York Times. – Regime to access: http://www.nytimes.
com/2016/08/01/us/paul–manafort–ukraine–donald–trump.html?_r=1
(31.07.2016). – Title from screen.
Vonsovych O. S., PhD in Political Science, associate professor
of international relations department of Private Joint Stock
Company «Higher educational institution «Kyiv Academy
for the Humanities»(Ukraine, Kyiv), sefinrof@ipnet.ua
Donald Trump’s victory in the presidential elections
in the United States: prospects for Ukraine
The purpose of this article is to analyze the features of D. Trump’s win at
the presidential election in the United States in the context of the prospects for
Ukraine. During writing, the author used the following methods: analysis, synthesis,
comparison, induction, deduction. The main obtained conclusions are as follows:
priority task for Ukraine should be the solution of the existing problems in bilateral
relations with the United States, as well as the transformation of the dialogue in
accordance with the new policy of America; hopes for the full support of the US should
be replaced with self–reliance and the development of dialogue with the European
Union; in the financial sector need to be prepared for the essential changes that will
be aim on limiting and reducing expenses and credits; in the military and defense
sector present favorable support line can be replaced by a more conservative and
limited; in foreign policy more democratic vector, which adhered to Obama, can be
replaced by a pragmatic: focus on upholding and implementation of national interests
of the USA, that is a shift in emphasis from the external plane into the internal
plane.
Keywords: presidential elections, The United States of America, Russian
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Сучасні глобальні виклики
в оцінках населення м. Кропивницького
Здійснено аналіз результатів соціологічного опитування, організованого
автором 5–6 листопада 2016 р. у м. Кропивницькому – обласному центрі
Кіровоградської області, територіально розташованого у центральній частині
України. Досліджені особливості глобалістичної свідомості населення, що
відображають суспільне ставлення до питань взаємовідносин людини і природи,
суспільної участі у розв’язанні глобальних проблем, механізму формування
глобалістичної свідомості людства. Доведено, що одними з найбільш
важливих напрямків необхідного вдосконалення й розвитку глобалістичної
свідомості населення є усвідомлення переваг глобального підходу до подолання
екологічних проблем, відхід від радикальних поглядів щодо взаємовідносин
людини з природою, переведення суспільного мислення в русло толерантності,
конструктивізму, формування готовності людей до дієвої участі у подоланні
світових небезпек.
Ключові слова: глобалістична свідомість, соціологічне опитування.

Однією з основних умов справедливого подолання
сучасних світових загроз є розвиток глобалістичної
свідомості людства, що передбачає розуміння людьми
всієї
важливості
існуючих
загальнопланетарних
проблем, ефективних шляхів їх вирішення,чим обумов
лена висока актуальність всебічного наукового аналізу
особливостей сучасних трансформацій глобалістичної
свідомості.
На дослідженні політичної культури і політичної
свідомості в Україні зосередили увагу В. Бабкін,
О. Бабкіна, В. Бебик, М. Головатий, В. Горбатенко,
М. Остапенко, інші вчені [1; 6; 7; 8]. Особливості
глобальної, планетарної форм суспільної свідомості
вивчали Д. Беттельгейзе, Р. Войтович, Є. Зеленов,
інші дослідники [2; 3; 4]. Разом з тим,основні риси
глобалістичної свідомості українського суспільства
залишаються недостатньо вивченими.
Нажаль в Україні не проводилися загальнонаціо
нальні соціологічні дослідження суспільної поширеності
й співвідношення серед населення більшої частини
існуючих типів глобалістичної свідомості. Тож, мета
статті полягає у здійсненні аналізу сучасних глобальних
викликів в оцінках населення м. Кропивницького –
обласного центру Кіровоградської області, територіально
розташованого у центральній частині держави, де
суспільні погляди населення традиційно є близькими до
середньостатистичних ознак політичної свідомості всього
українського суспільства. До цілей дослідження слід
віднести послідовне вивчення особливостей суспільного
ставлення до питань взаємовідносин людини і природи,
механізму формування глобалістичної свідомості, участі
населення у розв’язанні глобальних проблем.
Глобалістична свідомість є специфічною формою
суспільної свідомості, що являє собою ступінь інтересу
до глобальних проблем людства, рівень знань, уявлень,
оцінок стосовно значення, змісту, особливостей світових
проблем, суспільної діяльності, яка здійснюється з
метою їхнього розв’язання, усвідомлення оптимальних
способів подолання глобальних проблем сучасності,
необхідності участі у їх вирішенні, суб’єктивної
готовності до такої участі, а також рівень розвитку
глобалістичної самосвідомості [5].
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Згідно результатів соціологічного опитування
«Сучасні глобальні виклики в оцінках населення
м. Кропивницького», організованого автором у вка
заному обласному центрі 5–6 листопада 2016 р. у
два етапи, в межах кожного з яких було опитано по
320 дорослих людей (теоретична похибка вибірки не
перевищує 0,6%), 87% респондентів вважають, що
людина має піклуватися про природу, навіть якщо
це не належить до її інтересів (табл. 1).Зазначене
твердження серед усіх запропонованих тез виявилося
найбільш популярним, отримало найвищий ступінь
згоди опитаних, що свідчить про переважання
суспільного визнання самоцінності природного світу,
прагнення зберегти його гармонію, піклуватися про
природу не лише заради людських інтересів, а заради
самої природи, її краси і неповторності. Згода 83%
опитаних, із тим, що глобальна екологічна криза може
призвести до знищення цивілізації і тому людство
необхідно рятувати від екологічних загроз доводить
високу оцінку респондентами значення сучасних
глобальних екологічних викликів, їх безпосередніх
проявів, небезпек, позитивне сприйняття активізації
світової боротьби за охорону довкілля. Це означає,
що глобалістична свідомість переважної більшості
опитаних, за ставленням до розв’язання глобальних
проблем у сфері взаємовідносин людини і природи,
має ознаки енвайронментального типу глобалістичної
свідомості.
Підтвердженням цієї думки є незгода більшості
респондентів з тим, що світову природоохоронну
діяльність слід обмежити, або продовжувати без
суттєвих змін, оскільки розвиток економіки і зростання
добробуту людей є важливішим за охорону природи.
Не зважаючи на незадовільний рівень життя, більша
частина мешканців м. Кропивницького визнають
пріоритетність захисту довкілля по відношенню
до економічного зростання й підвищення рівня
матеріального забезпечення, виявляють готовність до
посилення глобальної екологічної політики.
Разом з тим, більше третини (38%) опитаних
віддають перевагу отриманню матеріальних благ за
рахунок погіршення стану навколишнього середовища,
виявляють споживацьке ставлення до виснаження
природних ресурсів, можливостей екосистем, бажання
обмежити світову екологічну діяльність в інтересах
матеріального збагачення, чим підтверджують свою
приналежність до представників екоспоживацького,
кліматично–деструкційного, екоруйнівного типів глоба
лістичної свідомості. 29% респондентів впевнені у
необхідності стабілізації глобальної природоохоронної
діяльності на існуючому рівні та відповідно є носіями
екотрадиційного, кліматично–традиційного та тенден
ційного типів глобалістичної свідомості.
Понад дві третини опитаних не погоджуються із
тим, що природа є власністю людини, яку необхідно
максимально
використовувати
для
задоволення
людських потреб і що людина повинна мати можливість
необґрунтовано наносити шкоду природі, коли перебуває
у негативному емоційному стані та має таке бажання.
Рівень нерозуміння місця людини у природному світі,
деструктивності глобалістичної свідомості, руйнівного
ставлення респондентів до природи є відносно низьким.
Між тим, до представників антропоцентричного та
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екодеструктивного типів глобалістичної свідомості
належить відповідно кожний четвертий та кожний
десятий опитаний, який підтримує вказані твердження.
На думку 60% респондентів, людина не повинна
втручатися у дику природу, намагатися нею керувати
та використовувати її, що є рисою священно–етичного
типу глобалістичної свідомості, проявом прагнення
до імперативного захисту природного середовища,
недоторканості природного світу, яке з одного
боку створює підстави для здійснення ефективної
екологічної політики, з іншої ж сторони здатне звузити
можливості людства щодо розв’язання глобальних
проблем ресурсного забезпечення, світового соціально–
економічного розвитку, подолання бідності тощо.
Враховуючи існування суттєвих відмінностей
між
священно–етичним
та
енвайронментальним
типами глобалістичної свідомості, до представників
останнього слід відносити лише тих респондентів, які
не розділяють радикальних поглядів носіїв священно–
етичної глобалістичної свідомості. Це означає, що
представниками енвайронментального типу глоба
лістичної свідомості у його чистому вигляді можуть
бути не більше 40% опитаних.
Понад дві третини (69%) респондентів не
погоджуються з тим, що для подолання глобальних
екологічних викликів людство має відмовитися від
більшості благ сучасної цивілізації, очевидно, розуміючи
можливі наслідки подібної відмови, які неодмінно
матимуть негативне відображення на якості життя людей
і цивілізаційного розвитку. Втім, більше чверті (26%)
опитаних з даним твердженням погоджуються, що є
проявом радикальної налаштованості на домінування
екологічних інтересів над інтересами людства, однією
з основних ознак природоцентричної глобалістичної
свідомості.
Погляди респондентів щодо відношення до
екоруйнівної частини людства розділилися навпіл:
44% опитаних відчувають ненависть до людей, які
своїми діями знищують природу, а значить можуть
належати до антропофобської глобалістичної свідомості
і 44% – не відчувають такої ненависті. Розподіл
відповідей на поставлене запитання засвідчує високий
ступінь агресивності суспільства до тих осіб, котрі
безвідповідально ставляться до природного світу,
наносять значну шкоду екосистемі, суттєво погіршують
стан навколишнього природного середовища. Парадокс
полягає у тому, що діяльність людства в цілому
призводить до виснаження природних ресурсів планети,
забруднення вод, ґрунтів, повітря, катастрофічної
деградації світової екосистеми. Відповідно вищеописане
почуття ненависті до тих, хто істотно погіршує
навколишнє середовище може бути екстрапольовано
відносно більшої частини людства.
Визнання респондентами неважливості для них
запропонованих тверджень може свідчити як про
відсутність інтересу до питань охорони довкілля, так
і про складність визначитися з відповіддю, що, як
правило, пов’язується з низькою компетентністю в
окресленому колі екологічних питань. Так чи інакше,
обрання респондентом варіанту відповіді «Для
мене це не важливо» є підставою відносити його
до представників нейтрального типу глобалістичної
свідомості.
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Найменша кількість респондентів (3%) обрали
третій варіант відповіді відносно твердження, згідно
якого людина повинна мати можливість необґрунтовано
наносити шкоду природі, коли перебуває у негативному
емоційному стані і має таке бажання, що свідчить про
простоту, легкість сприйняття та інтерес опитаних до
даного питання. Найменш важливим для респондентів
виявилося твердження, за яким сучасну глобальну
екологічну політику слід продовжувати без суттєвих
змін, про неважливість якого повідомили 20% опитаних,
що очевидно пов’язано з низькою обізнаністю щодо
сучасної глобальної природоохоронної діяльності,
складністю сформувати однозначне ставлення до
запропонованого твердження, оскільки це потребує
відповідних знань. Таким чином, суспільна поширеність
нейтральної глобалістичної свідомості, за ставленням до
розв’язання глобальних проблем у сфері взаємовідносин
людини і природи, може коливатися від 3% до 20%
мешканців м. Кропивницького.
Більшість
(59%)
респондентів
вважають,
що вирішення глобальних проблем екології має
відбуватися переважно на регіональному, а не
глобальному рівні, оскільки це може бути більш
ефективно, на підставі чого, за способом розв’язання
глобальних екологічних проблем, їх можна віднести до
представників біорегіонального типу глобалістичної
свідомості. Причинами значної поширеності таких
поглядів, вірогідно, є відсутність інформації про тісну
взаємопов’язаність усіх без виключення складових
частин світової екосистеми, значну залежність стану
довкілля окремих регіонів від загального стану
навколишнього середовища на планеті, відносна
складність питання, а також слабкість інтересу до
нього з боку значної частини опитаних. Очевидно,
саме тому майже 1/5 частина респондентів повідомили,
що зазначене твердження не є для них важливим, що є
ознакою нейтральної глобалістичної свідомості.
Не виключено, що вагомим чинником наведеного
розподілу відповідей є формулювання поставленого
запитання, схвальна відповідь на яке передбачала
підтримку принципів біорегіоналізму. Відтак, даючи
схвальну відповідь, яка за формою психологічно
виглядає більш привабливо, частина респондентів
виявлялися прихильниками регіонального способу
подолання проблем глобальної екології. Істотний
вплив зовнішньої форми запитання на формування
ставлення до наведеного твердження може бути
проявом його поверхневого осмислення, невпевненості
опитаних у правильності власних відповідей. Лише
22% респондентів із запропонованим твердженням не
погодилися і можуть бути носіями глобального типу
глобалістичної свідомості, який передбачає найбільш
дієву комплексну стратегію подолання екологічних
проблем планети.
Значний науковий інтерес викликає розподіл
відповідей респондентів залежно від статі, віку та
наявності вищої освіти. Більша кількість чоловіків,
порівняно з жінками зізнаються у неважливості для
них більшості запропонованих тверджень, розглядають
природу як власність людини, яку необхідно
максимально
використовувати
для
задоволення
людських потреб та вважають, що людина повинна мати
можливість необґрунтовано наносити шкоду природі,
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коли перебуває у негативному емоційному стані. Тобто,
глобалістична свідомість чоловіків має більш високий
ступінь байдужості до принципів взаємовідносин
людини і природи, визнання переваги людини над
природою, психологічної руйнівності у ставленні до
навколишнього середовища.
Натомість жінки частіше за чоловіків погоджуються
з усіма іншими запропонованими твердженнями, що
доводить їх більшу увагу до світових екологічних
проблем, схильність як до згортання, так і до активізації
глобальної природоохоронної діяльності, піклування про
природу, енвайронменталізму, біорегіоналізму, посилену
емоційну агресивність до людей, що руйнують довкілля.
Перелічені тези щодо взаємовідносин людини і
природи найчастіше вважають неважливими люди
старше 60 р. (в середньому 11,5%), найрідше –
респонденти у віці 31–45 р. (в середньому 8,1%),
що підтверджує більш значну увагу представників
молодших вікових груп до наведених проблем екології.
Серед респондентів, віком до 45 р. спостерігається
найвищий ступінь згоди із тим, що глобальна екологічна
криза може призвести до знищення цивілізації і
тому людство необхідно рятувати від екологічних
загроз, а також переконаності у необхідності вирі
шення екологічних проблем переважно на глобаль
ному, а не регіональному рівні, що доводить
найбільшу зацікавленість представників молодших
вікових груп у подоланні глобальної екологічної
кризи, конструктивніше бачення молодими людьми
стратегії світової екологічної політики у порівнянні з
представниками старших поколінь.
У той же час у середовищі людей, віком до 30 р.
зафіксовано наймасовіше поширення екодеструктивного,
антропоцентричного типів глобалістичної свідомості,
найнижчий ступінь підтримки глибинно–екологічного
підходу енвайронменталізму. Таким чином, респонденти
наймолодшої вікової категорії виражають порівняно
високу підтримку дієвої глобальної природоохоронної
діяльності, проте здійснюють це прагматично – не
заради самого довкілля, а переважно у своїх інтересах,
дозволяючи собі найвищий рівень руйнівного ставлення
до природного світу як своєї власності.
Згода із тим, що людина має піклуватися про
природу, навіть якщо це не належить до її інтересів
частіше спостерігається відповідно серед представників
вікових груп 31–45 р., 46–60 р. і більше 60 р.
Енвайронментальна глобалістична свідомість є найбільш
поширеною серед людей у віці 31–45 р., які поєднують
прагматичне прагнення до вирішення екологічних
проблем з альтруїстичним піклуванням про оточуючий
природний світ.
Найбільша кількість прихильників незмінності чи
обмеження глобальної екологічної політики у зв’язку
з більшою важливістю добробуту людей, ніж охорони
природи зафіксована серед представників вікової
групи 46–60 р., що може бути пов’язано з нижчим
ступенем компетентності щодо питань сучасної
природоохоронної діяльності та більш вираженою
пріоритетністю отримання матеріальних благ відносно
захисту навколишнього середовища порівняно з іншими
віковими групами.
Респонденти старші 60 р. найменше за інших
переконані у необхідності порятунку людства від
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екологічних загроз, втім найчастіше погоджуються
з доцільністю відмови від більшості благ цивілізації
для подолання екологічних проблем та відчувають
ненависть до людей, що демонструють екодеструктивні
прояви поведінки. Виявлені особливості розподілу
відповідей представників цієї вікової групи свідчать
про недостатню інформованість відносно сучасних
загальнопланетарних екологічних тенденцій, низьке
цінування досягнень цивілізації, вірогідно пов’язане
з рідшим користуванням ними в силу соціальних
чинників, різке засудження моделей поведінки, які
суперечать життєвим цінностям старших поколінь,
зумовлене вагомим емоційним впливом на формування
екологічних поглядів.
Респонденти з вищою освітою, порівняно з тими,
які вищої освіти не мають значно частіше розці
нюють поставлені запитання важливими, засуджують
обмеження та незмінність глобальної екологіч
ної політики, виявляють вищу підтримку енвайрон
менталізму, слабше підтримують відмову від благ
цивілізації та рідше відчувають ненависть до людей, які
руйнують довкілля. Це дає підстави стверджувати про
більш високий рівень конструктивності, толерантності
й розвитку глобалістичної свідомості опитаних з
вищою освітою в частині ставлення до взаємовідносин
з природою, ніж респондентів, які вищу освіту не
здобули.
На підставі викладеного логічно зробити висновок,
що одними з найбільш важливих напрямків необхідного
вдосконалення й розвитку ставлення суспільства до
взаємовідносин людини і природи є усвідомлення
переваг глобального підходу до подолання екологічних
проблем, відхід від радикальних поглядів суспільства
щодо взаємовідносин людини з природою. З однієї
сторони доцільним є формування засуджуючого став
лення до необґрунтованого нанесення шкоди навко
лишньому середовищу, антропоцентризму, нерозуміння
необхідності підвищення ефективності глобальної
екологічної політики, з іншого боку – слід відійти від
крайніх форм природоохоронних прагнень, таких як
повне невтручання у дику природу, відмова від благ
цивілізації, ненависть до тих, хто руйнує екосистему.
Високою актуальністю відзначається переведення
суспільного мислення в русло толерантності, конструк
тивізму, формування глобальної, енвайронментальної
глобалістичної свідомості.
Більшість опитаних тією чи іншою мірою виявляють
схильність до підтримки більшої частини глобальних
дій, необхідних для розвитку дієвого механізму
формування гуманізаційної глобалістичної свідомості,
чим підтверджують відсутність протидії й пасивну
готовність населення до їх практичної реалізації
(табл. 2). Втім, об’єкт відносно позитивного ставлення
більшості респондентів не охоплює державного
фінансування політичних партій, профспілок та
формування готовності населення країн світу до
системної сплати членських внесків на їх утримання,
до чого більшість опитаних ставиться негативно, що
є ознакою соціалізаційно–традиційної глобалістичної
свідомості і, вірогідно, спричинено недовірою до
політичних і профспілкових лідерів, бідністю населення,
домінуванням протилежного прагнення перерозподілу
коштів на власну користь.
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Впевнену підтримку більшої частини респондентів
отримала лише 1 з 8 запропонованих глобальних дій,
яка передбачає розширення світової мережі навчальних
закладів, суттєве підвищення заробітної плати
педагогічним працівникам та перехід до інноваційного
навчання. Усі інші пропозиції відносно становлення
механізму формування глобалістичної свідомості не
мають однозначної підтримки більшості опитаних.
Лише 8% респондентів впевнено підтримують
найменш популярну із запропонованих дій – державне
фінансування політичних партій і профспілок, що за
ставленням до розвитку інститутів глобалістичної
соціалізації відображає вкрай низький рівень суспіль
ного поширення основних рис гуманістичної глоба
лістичної свідомості. При цьому, середнє значення
ступеня масовості соціалізаційно–нейтрального типу
глобалістичної свідомості становить 14% опитаних.
В цьому контексті не можна не враховувати
важливого значення запропонованих гуманізаційних
дій. Адже, розв’язання глобальних проблем сучасності
потребує становлення гуманізаційної глобалістичної
свідомості, однією з основних передумов чого є
зведення дієвого механізму її формування. Тож, від
рівня поширеності гуманістичного типу глобалістичної
свідомості, що здійснює визначальний вплив на
розвиток такого механізму, значною мірою залежить
те, чи зможе людство гармонізувати світовий порядок,
зупинити вкрай несправедливі глобальні тенденції та
здолати сучасні загальнопланетарні виклики.
Важливу роль у цьому процесі відіграє розвиток
мотиваційно–вольової сфери глобалістичної свідомості.
Будь–яке
суспільство
може
скільки
завгодно
демонструвати надвисокий рівень розуміння ефективних
стратегії подолання глобальних небезпек і водночас
пасивно спостерігати за їх загостренням, що неодмінно
нівелюватиме шанси людства на успішне подолання
світових загроз. Відтак, формування готовності до
активних солідарних дій задля вирішення глобальних
проблем є однією з основних умов їх вчасного
розв’язання.
За результатами обробки відповідей респондентів
на запитання «Чи здійснюєте Ви наступні дії з метою
подолання глобальних проблем?» встановлено, що
збирають інформацію про глобальні проблеми через
Інтернет, ЗМІ, опрацювання наукової чи науково–
популярної літератури з метою їх вирішення 11%
опитаних, є членами громадських організацій, орієн
тованих на подолання глобальних проблем – 0,6%,
вважають, що голосують переважно за тих політиків,
які докладають необхідних зусиль для вирішення
глобальних проблем – 36%, участь у мітингах,
демонстраціях, громадських слуханнях чи інших
публічних заходах із вимогами вирішити проблеми
глобального розвитку беруть 8% респондентів. Разом
з тим, лише 2% опитаних планують звернутися до
Президента та уряду з вимогою більш активної участі
України у розв’язанні глобальних проблем.
Жодний з перелічених видів діяльності, необхідних
для подолання світових викликів не здійснюється
більшістю опитаних, що обумовлено відсутністю
стійкого інтересу до глобальної проблематики,
недостатнім рівнем компетентності відносно ефективних
способів гармонізації світових відносин, переконаністю
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Таблиця 1
Розподіл відповідей на запитання «Чи погоджуєтеся Ви з наступними твердженнями?», %
Варіант відповіді

A) Так,
погоджуюся

B) Ні, не
погоджуюся

C) Для мене
це не важливо

1. Людина повинна мати можливість необґрунтовано наносити шкоду при
роді, коли перебуває у негативному емоційному стані і має таке бажання

10

87

3

2. Природа є власністю людини, яку необхідно максимально
використовувати для задоволення людських потреб

26

67

8

3. Світову природоохоронну діяльність слід обмежити, оскільки розвиток
економіки і зростання добробуту людей є важливішим за охорону природи

38

53

8

4. Сучасну глобальну екологічну політику слід продовжувати без
суттєвих змін

29

51

20

5. Глобальна екологічна криза може призвести до знищення цивілізації,
тому людство необхідно рятувати від екологічних загроз

83

12

5

6. Людина має піклуватися про природу, навіть якщо це не належить
до її інтересів

87

7

6

7. Людина не повинна втручатися у дику природу, намагатися нею
керувати та використовувати її

60

22

18

8. Для подолання глобальних екологічних викликів людство має
відмовитися від більшості благ сучасної цивілізації

26

69

5

9. Ви відчуваєте ненависть до людей, які своїми діями знищують природу

44

44

12

10. Вирішення глобальних проблем екології має відбуватися переважно
на регіональному, а не глобальному рівні, оскільки це може бути більш
ефективно

59

22

19

Твердження

Розподіл відповідей на запитання
«Чи підтримуєте Ви проведення наступних глобальних дій у всьому світі?», %
A) Так,
підтримую

B) Скоріше
так

C) Скоріше
ні

D) Ні, не
підтримую

E) Для мене
це не важливо

1. Значне збільшення обсягів міжнародної
допомоги, спрямованої на розвиток у бідних
країнах засобів масової інформації, індустрії
культури та освіти

36

31

8

7

18

2. Розширення світової мережі навчальних
закладів, суттєве підвищення заробітної плати
педагогічним працівникам, перехід до інновацій
ного навчання

54

38

2

2

4

3. Формування на всій планеті демократичних
політичних режимів

23

33

13

4

27

4. Утворення Світового суду з прав людини як
міжнародного суду, що діятиме за принципами
Європейського суду з прав людини, складати
меться з представників усіх країн світу та матиме
глобальну юрисдикцію

30

48

5

4

13

5. Запровадження механізму автоматичного звіль
нення суддів національних судів за прийняття про
тягом одного року трьох судових рішень, неправо
судність яких доведена постановою Світового суду

47

29

6

6

12

6. Державне фінансування політичних партій та
профспілок

8

20

28

29

16

7. Формування готовності населення країн світу до
системної сплати членських внесків для фінансо
вого утримання політичних партій і профспілок

11

16

32

29

13

8. Активне залучення ЗМІ, індустрії культури,
навчальних закладів, органів державної влади,
політичних партій, профспілкових та релігійних
організацій до цілеспрямованого інформування
населення світу про сучасні глобальні проблеми

43

37

7

2

11

Глобальні дії
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у власній неможливості вплинути на глобальні процеси.
Підтвердженням цьому є розподіл відповідей опитаних
на запитання «Як Ви вважаєте, чи можуть звичайні
люди із середніми доходами ефективно впливати на
подолання глобальних проблем?», на яке схвальну,
втім невпевнену відповідь надали 21% респондентів,
однозначно схвальну – лише 5% опитаних.
Очевидно, саме небажання більшості респондентів
збирати інформацію про глобальні проблеми, вдоско
налювати власну електоральну культуру, проявляти
активну громадянську позицію відносно розв’язання
загроз світового рівня стає основною причиною низької
компетентності щодо питань глобалістики, недостат
ності розвитку глобалістичної свідомості, традиційної
обмеженості впливу українського суспільства на
подолання світових викликів. За цих умов, особливої
ваги набуває питання актуалізації суспільної уваги
на глобальних проблемах, ефективних підходах до
їх вирішення, формування готовності населення до
дієвої участі у подоланні світових небезпек. З огляду
важливості впливу глобалістичних поглядів населення
на подолання світових загроз слід відмітити високу
актуальність здійснення подальших наукових досліджень
у напрямку вивчення шляхів забезпечення якісного
розвитку суспільної глобалістичної свідомості.
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Зовнішня політика та таємна дипломатія
Отто фон Бісмарка після утворення
Німецької імперії
Розглянута зовнішня політика та таємна дипломатія, яку проводив
канцлер Отто фон Бісмарк після створення Німецької імперії. Автор визначив
за мету проаналізувати зовнішньополітичні цілі, які ставив перед собою
О. фон Бісмарк, та методи, якими він користувався для реалізації цих цілей.
Дослідник застосував такі методи дослідження, як історичний, абстрагування
та аналіз документів. Також, у зв’язку з специфікою досліджуваної теми, було
використано методи індукції та дедукції, для кращого розуміння та аналізу
таємної дипломатії Німеччини як явища. Було встановлено, що головним
зовнішньополітичним пріоритетом О. фон Бісмарка була дипломатична
ізоляція Франції на континенті, задля чого було створено т.зв. «Систему союзів
Бісмарка». Основна увага при реалізації зовнішньополітичних пріоритетів
Бісмарком надавалась таємній дипломатії, яка дозволяла проводити складні
дипломатичні переговори, не погіршуючи при цьому офіційних стосунків з
іншими державами.
Ключові слова: Отто фон Бісмарк, Німеччина, таємна дипломатія,
Франція, система союзів.

18 січня 1871 р. у Дзеркальній залі Версальського
палацу було проголошено створення Німецької імперії,
а короля Пруссії Вільгельм І – Імператором Німецької
імперії. Канцлером було призначено прем’єр–міністра
Пруссії Отто фон Бісмарка, який протягом свого
перебування на посаді прикладав всіх можливих
зусиль до об’єднання німецьких держав. Саме завдяки
дипломатичному хисту Бісмарка, у 1866 р. саме Австрія
першою оголосила війну Пруссії (що було надзвичайно
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важливо для отримання підтримки міжнародної
спільноти та укладення військового союзу з Італією
та багатьма німецькими державами), а у 1870 р. війну
Пруссії оголосила Франція. Так, завдяки військовим
перемогам у цих війнах, та дипломатичній майстерності
самого Бісмарка і була створена Німецька імперія.
Після свого призначення канцлером, Бісмарк
зосередив свої зусилля на укріпленні міжнародного
становища Німеччини, яке було ненадійним, та на
укріпленні союзних відносин з іншими європейськими
державами. Відповідно, основним засобом реалізації
цілей була таємна дипломатія. Основним завданням
таємної дипломатії було послаблення Франції на
континенті – Бісмарк розумів, що поразка у війні
1870 р., та втрата Ельзаса і Лотарингії може привести
в майбутньому до нової війни між державами. Так
вважав і начальник генерального штабу Німеччини
Гельмут Мольтке, який попереджав Бісмарка про
необхідність уникнути війни на два фронти – проти
Росії та Франції – за будь–яку ціну [3, с. 50]. Тому, зразу
після завершення війни, німецьке керівництвом почало
шукати можливості залучити на сторону Німецької
імперії можливих союзників Франції – Російську
імперію та Австро–Угорщину.
Політичні стосунки між Німецькою та Російською
імперіями протягом тривалого часу були доволі
хорошими, в основному завдяки дружнім стосункам
між імператорами Вільгельмом І та Олександром
ІІ. Оскільки ці стосунки відіграли доволі важливу роль
під час франко–прусської війни, коли домовленість
між Пруссією та Росією дозволило забезпечити
невтручання Австрії у війну, сам Бісмарк на початку
1871 р. підтримав зміни до Паризького миру 1856 р.,
що дозволило Росії знову розпочати будівництво флоту,
та забезпечило передумови до підписання союзного
договору з самою Німеччиною.
Паралельно, в жовтні 1871 р. в Австро–Угорщині
було призначено кабінет міністрів, який виступав
за австро–німецьке співробітництво, а міністром
закордонних справ був призначений ДьюлаАндраші, з
яким Бісмарк і почав таємні переговори щодо проекту
австро–німецького союзу. Сам можливий союз був
важливим для обох держав, оскільки Німеччина
прагнула уникнути можливого переходу Австро–
Угорщини на сторону Франції, а Австро–Угорське
керівництво вважало Росію своїм головним ворогом
на континенті, і тому прагнуло залучитися підтримкою
Німеччини та Англії на випадок загострення стосунків
з самою Росією. Таємна дипломатія відіграла
важливу роль під час переговорів та при підписанні
самого договору, оскільки дала можливість сторонам
домовитися про зустріч між імператорами Францом–
Йосифом та Вільгельмом І, та укласти сам договір, не
спричинивши при цьому загострення стосунків з Росією.
Тривалі таємні переговори дали можливість
Бісмарку організувати зустріч керівників трьох
держав, яке відбулося у вересні 1872 р. в Берліні, і
яке було дуже важливим як з політичної точки зору,
так і для демонстрації єдності трьох держав, що було
необхідним для покращення іміджу самої Німеччини
на європейській політичній арені. Під час цієї
зустрічі, самі імператори практично не брали участі
у політичних переговорах – в основному переговори
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велися під час особистих зустрічах міністрів. Під час
цих переговорів Австро–Угорщина та Росія домовилися
підтримувати status–quo на Балканському півострові,
що дало можливість усунути суперечності, які заважали
формалізації союзу Трьох імператорів, але в той
самий час, під час таємних особистих переговорів
між Отто фон Бісмарком та міністром закордонних
справ Росії Олександром Горчаковим, російський
дипломат повідомив Бісмарка про те, що Росія не буде
підтримувати Німеччину на випадок війни з Францією.
Втім, під час особистих зустрічей між дипломатами,
був узгоджений текст російсько–німецької воєнної
конвенції, яка діяла як військовий оборонний союз. Сама
конвенція була підписана та ратифікована в Москві в
травні 1873 р. Отже, незважаючи на успішне завершення
переговорів між трьома державами, Бісмарку не
вдалося заручитися підтримкою Росії на випадок війни
Німеччини з Францією, що було головною ціллю
Бісмарка під час цих переговорів.
У 1873 р. міжнародне становище Німеччини дещо
погіршилось, оскільки у Франції до влади прийшли
реваншистські сили, які після виведення німецьких
військ у вересні 1873 р. та встановлення загальної
воєнної повинності швидко почали нарощувати
французьку армію. Бісмарк розумів що в майбутньому
становище могло змінитися, і тому, для Німеччини
було вигідно напасти на Францію якнайшвидше – ще
у 1871 р. Бісмарк у надзвичайно таємній телеграмі
керівництву німецького МЗС писав, що «не потрібно
чекати поки Франція відновить військову потужність –
потрібно завдати атаки як тільки це стане реальністю»
[2, с. 139]. Але забезпечити нейтралітет міжнародного
співтовариства не вдалось – Росія та Австро–Угорщина
та Англія публічно підтримали суверенітет Франції,
що змусило Бісмарка перестати розглядати можливість
військового втручання, та вдатися до таємної дипломатії
з метою укріплення системи союзів, яка повинна
була й надалі утримувати Францію в дипломатичній
ізоляції.
З цією метою, в лютому 1875 р. у Росію з
надзвичайно таємною місією відправився довірений
посланець Бісмарка князь Гуго Радолін. Його завдання
полягало у тому, щоб знову спробувати досягнути
нейтралітету Росії на випадок можливої війни між
Німеччиною та Францією. Бісмарк розумів що за
декілька років французька армія зможе на рівних
воювати з німецькою, і тому вирішення питання
нейтралітету найбільших європейських держав було
для нього дуже важливим. Отже, після тривалих
переговорів, під час яких були вирішені інші проблеми
двосторонніх стосунків, Радолін під час переговорів з
російським канцлером та міністром закордонних справ
Горчаковим підняв французьке питання, попросивши
самого Горчакова перестати підтримувати Францію,
натомість пообіцявши Росії сприяння Німеччини у
східних питаннях. Втім, Росії було вкрай невигідна
поразка Франції та як наслідок, можливе домінування
Німеччини у західній Європі самої Німеччини, тому
переговори не були успішними. Втім, вони були
важливими з точки зору як вивчення таємних місій в
цілому, так і дипломатичного зондування зокрема, що
дозволило змінити уявлення про зміст та мету таємних
дипломатичних місій.
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Після ряду дипломатичних поразок, у 1875 р.
Німеччина знаходилась у доволі складній міжнародній
ситуації, оскільки досягнути нейтралітету європейських
держав на випадок війни з Францією не вдалося, а через
фактичну підтримку Росією Франції, стосунки між
державами погіршились. Тому повстання в Герцеговині
проти Османської імперії влітку 1875 р., та наявність
значних інтересів інших великих держав на Балканах,
та відсутність власне німецьких інтересів в цьому
регіоні давала Бісмарку змогу покращити дипломатичне
становище самої Німеччини. Велика політична
проблема полягала у тому, що союзники Німеччини,
Росія та Австро–Угорщина мали власні інтереси на
Балканах, і тому можливий початок війни між ними
міг би змусити саму Німеччину вибирати сторону у
конфлікті, що фактично дозволяло Франції підписати
союзний договір з іншою державою. Саме тому, завдяки
таємній дипломатії Бісмарк прагнув в першу чергу
досягнути поділу Балкан на сфери впливу між Росією та
Австро–Угорщиною, що уможливило б підписання між
ними нових домовленостей, а також «підштовхнути»
Англію окупувати Єгипет, що сприяло б налагодженню
двосторонніх відносин, та як наслідок, уникнути нового
втручання Англії в франко–німецькі стосунки.
Тому з цією метою, з таємною місією в Росію
Бісмарк
направив
фельдмаршала
Мантейфеля,
офіційною причиною його приїзду була передача
особистого вітання від Вільгельма І. Насправді, під час
своєї зустрічі він передав Олександру ІІ таємного листа
від Вільгельма І, в якому той передавав, що у відповідь
на доброзичливу політику самого Олександра ІІ у
1864–1871 рр., він буде вести таку саму політику і по
відношенню до Росії. Втім, дипломатичний жест який
повинен був дещо покращити двосторонні стосунки між
державами, мав зворотній ефект: у зворотному листі цар
фактично прямо запитав, чи зможе він розраховувати на
нейтралітет Німеччини, на випадок війни між Росією
та Австро–Угорщиною. Після тривалої паузи, грубо
порушуючи дипломатичний етикет, у відповіді Бісмарка,
яка була передана царю, фактично повідомлялось,
що Німеччина не дозволить Росії перемогти Австро–
Угорщину. Це було великим промахом самого Бісмарка,
оскільки даний інцидент мав негативний вплив на
стосунки між державами. Тому, намагаючись виправити
ситуацію, Бісмарк, через посла Німеччини в Росії Ганса
Лотара фон Швейніца, під час таємної розмови передав,
що Німеччина могла б переглянути свою позицію,
якби Росія гарантувала їй Ельзас та Лотарингію, тобто
фактично дозволила б Німеччині ще раз перемогти
Францію. Втім, цей дипломатичний маневр також зазнав
невдачі.
Оскільки виключно дипломатичні засоби щодо
забезпечення нейтралітету європейських держав на
випадок війни з Францією були безуспішними, Бісмарк
вдавався також і до провокацій, які б могли сприяти
ефективності таємної дипломатії. Оскільки сам Бісмарк
контролював велику кількість газет у самій Німеччині,
це було доволі просто організувати. Тому в січні 1877 р.
пресою почали ширитись чутки про концентрацію
французьких військ на кордонах з Німеччиною. Після
цього, Бісмарк таємно запропонував англійському послу
в Німеччині підписати оборонний і наступальний союз,
оскільки Франція планує напад на Німеччину, і самій
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Німеччині потрібно буде здійснити ряд заходів, які
Франція може розцінити як провокації. Втім, наслідок
від такої пропозиції був прямо протилежний.
Англійське керівництво, не бажаючи надмірного
посилення Німеччини в Європі почало переговори
з Росією. Їхня суть полягала у прагненні заставити
Османську імперії прийняти вимоги Константи
нопольської конференції, і таким чином унеможливити
початок війни між Туреччиною і Росією, яку прагнув
спровокувати Бісмарк. Саме загроза турецько–
російського миру, змусила Бісмарк вдатися до «чекової»
таємної дипломатії, а саме пообіцяти Росії позику у
100 мільйонів рублів в обмін на припинення переговорів
між Росією та Англією, а також зменшити свої
провокації щодо Франції [4, с. 39].
Численні конфлікти з Росією протягом останніх
років та відсутність можливості залучитися нейтра
літетом самої Росії на випадок війни Німеччини з
Францією переконали Бісмарка у тому, що оскільки
отримати підтримку Росії не є можливим, і тому,
для реалізації зовнішньополітичних цілей Німеччині
потрібно зближуватися з Австро–Угорщиною. Саме
тому, починаючи з 1878 р., на Берлінському конгресі, на
якому вирішувалось питання щодо російсько–турецької
війни Бісмарк почав здійснювати зовнішньополітичні
кроки, спрямовані на ескалацію стосунків між держа
вами. Необхідність загострення двосторонніх стосунків
полягала у тому, що підписання можливого австро–
німецького договору було неможливим при наявності
міцних партнерських стосунків між самою Німеччиною
та Росією. Але здійснювати явно провокаційні дії,
спрямовані на розрив стосунків з Росією було необачно,
через можливість початку війни між державами або
підписання союзного договору між Росією та Францією,
і тому Бісмарк застосував таємну дипломатію та її
різновиди.
Під час Берлінського конгресу велику роль відігра
вали комісії при конгресі, головним завданням яких
було визначення та уточнення повоєнних кордонів
на Балканах. На засіданнях цих комісій також
обговорювались питання, які не були вирішені під час
засідань глав урядів та міністрів закордонних справ
країн–учасниць конгресу, і тому, відповідно, роль цих
комісій була доволі значною. Отже, коли Бісмарк віддав
таємну вказівку німецьким дипломатам, які брали
участь у цих засіданнях зайняти очевидну антиросійську
позицію, цей крок був негативно сприйнятий російським
керівництвом.
Втім, найбільшої шкоди двостороннім стосункам
між державами завдала економічна політика, яку
почав проводити Бісмарк. Німеччина була другим за
величиною ринком збуту російських товарів, і тому,
коли у 1879 р. Бісмарк заборонив ввезення російської
худоби під виглядом карантинних заходів, в російській
пресі розпочалась велика критика дій Бісмарка. Ще
більшого удару по стосунках між державами завдало
введення ввізних мит на російський хліб, що напряму
загрожувало обвалити курс рубля.
Як вже було зазначено вище, Вільгельм І кате
горично відмовлявся підтримати курс Бісмарка на
зближення Німеччини та Австро–Угорщини через
очевидне спрямування цього договору проти Росії.
Втім, незважаючи на заборону імператора Бісмарк
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продовжував вести таємні переговори з Андраші у Відні.
21 вересня 1879 р. текст договору був узгоджений, а вже
7 жовтня, після тиску на імператора з боку Бісмарка
договір був підписаний [1].
Втім, незважаючи на свідоме загострення відносин з
Росією, Бісмарк не планував розривати стосунки з нею, і
тому Олександру ІІ був відправлений лист від Бісмарка,
з підписом Вільгельма І, в якому поїздка Бісмарка у
Відень пояснювалась майбутньою відставкою Андраші,
та домовленостями про необхідність координувати
мирну зовнішню політику двох держав. Також, позиція
Бісмарка змінилася після того, як князь Горчаков
фактично перестав бути канцлером Росії, а посла Росії
в Німеччині Павла Убрі було звільнено, оскільки сам
канцлер недолюблював цих політиків, і це мало вплив
на всю його політику щодо Росії загалом. Тому коли
новий посол Росії в Німеччині Петро Сабуров вперше
зустрівся з Бісмарком, під час таємних переговорів
канцлер повідомив про свою згоду розпочати переговори
щодо нового договору Трьох імператорів. Тому після
довгих таємних переговорів, які затягувалися через
Австро–Угорщину, 18 червня 1881 р. було підписано
новий австро–німецько–російський договір, який на
відміну від договору 1873 р. мав юридичну силу і був
договором про нейтралітет [4, с. 58]. Важливим пунктом
в договорі було те, що жодна з сторін не повинна була
порушувати статус–кво на Балканах, що було однією з
найбільших проблем у австро–російських стосунках.
Також, після підписання договору торгівельні конфлікти
між Німеччиною та Росією були припинені.
У 1882 р. Бісмарк завершив формування своєї
системи союзів, та підписав союзний договір з Італією,
що дало змогу сформувати Троїстий союз, що згодом
стало однією з причин блокового протистояння в Європі.
Але станом на початок 1880–х рр. головною метою
Бісмарка залишалась дипломатична ізоляція Франції,
і саме тому потрібно було уникнути появи союзу
між двома країнами. Також, цей союз був ще більш
важливим для Австро–Угорщини, тому що між нею та
Італією протягом значного часу існували територіальні
суперечки, і можливий союз давав змогу Австро–
Угорщині не турбуватися про можливі ворожі кроки з
боку Італії на випадок австро–російської війни.
Для того щоб ініціювати дипломатичні контакти між
Італією та Німеччиною, Бісмарк під час Берлінського
конгресу 1878 р. розпочав таємні переговори з
Францією, повідомивши, що Німеччина не буде
протестувати проти захоплення Францією Тунісу. В
той же час, статс–секретар міністерства закордонних
справ Німеччини Бернгард Ернст фон Бюлов, в таємних
переговорах з Італією повідомив те саме, що і Бісмарк
Франції. План Бісмарка полягав у тому, щоб почати
конфлікт між двома державами за володіння Тунісом, що
могло б привести до зміни кабінету міністрів в Італії,
який був прихильником союзу з Францією, і початку
політичних контактів з самою Німеччиною.
Вже в січні 1881 р. Італія направила до Німеччини
таємного агента, який повинен був розпочати таємні
переговори між державами щодо союзу. Під час
розмови, Бісмарк заявив, що для підписання союзного
договору, Італії спочатку необхідно досягнути домов
леності з Австро–Угорщиною. Тому, таємний договір
між Німеччиною, Австро–Угорщиною та Італією
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був підписаний 20 травня 1882 р., що завершило
формування Троїстого союзу. Підготовка до підписання
договору змусила Бісмарка використовувати специфічні
дипломатичні методи, зокрема зосередившись на
розпалюванні суперечок між Італією та Францією,
замість використання дипломатії для покращення
стосунків між Німеччиною та Італією [5, с. 25–26].
На початку – в середині 1880 рр. основну увагу
німецьке керівництво приділяло т.зв. «чековій дипло
матії», оскільки економічний ріст в самій Німеччині
значно сповільнився, і потрібно було шукати нові ринки
збуту. Так, за допомогою таємної дипломатії Бісмарку
вдалось налагодити збут продукції важкої промисловості
в Туреччині, Румунії та Італії, але найбільша проблема
полягала у тому, що найбільш важливим ринком збуту
залишався російський, а сама Росія протягом певного
періоду часу підвищувала ввізні мита на іноземні
товари, що змусило Бісмарка домовлятися з російським
керівництвом.
Для того, щоб переконати Росію не вводити нові
мита, під час таємних переговорів Бісмарк пропонував
їй дипломатичну підтримку в обмін на економічні
поступки. Так, у травні 1886 р. під час таємних
переговорів з послом Росії Павлом Шуваловим
заявив, Німеччина підтримає будь–які кроки Росії
щодо зміцнення свого впливу в Болгарії, а також, що
Австрія не буде ніяким чином перешкоджати Росії,
фактично попросивши не збільшувати мита на залізо
та вугілля, натякнувши натомість, що інакше може
відбутися збільшення німецьких імпортних мит на
російський хліб. Тактика Бісмарка спрацювала, і чергове
підвищення мит було відкладене. Влітку 1886 р. Бісмарк
під час чергових таємних переговорів з Шуваловим
фактично заявив, що Німеччина підтримає Росію
щодо чорноморських проливів, в обмін на відповідні
поступки, втім цього разу, досягнути бажаного йому не
вдалось через сильну антинімецьку політику всередині
самої Росії.
Свою обіцянку, дану Росії щодо підтримки її дій
щодо Болгарії Бісмарку довелося виконувати вже
осінню 1886 р., коли між європейськими державами
знову почалися конфлікти через болгарське керівництво.
Використання таємної дипломатії було єдиним
шансом Бісмарка забезпечити цілісність Союзу трьох
імператорів, оскільки Австро–Угорщина та Росії мали
різне бачення на вирішення болгарського питання, і
тому, вірогідність початку війни між державами була
доволі високою. Ситуація також ускладнювалось
прагненням Англії протиставити Німеччину та Австро–
Угорщину Росії, а також переговорами між деякими
російськими політиками з французами щодо можливого
союзу між державами, що було сприйнято Бісмарком як
офіційна позиція російського керівництва.
Тому, коли в листопаді 1886 р. в Берлін приїхав
великий князь Володимир Олександрович, статс–
секретар міністерства закордонних справ Герберт
Бісмарк під час таємних переговорів заявив, що Німеч
чина не проти вводу російських військ в Болгарію,
прагнувши таким чином знову завоювати довіру
російського царя. Зважаючи на це, цар Олександр
IIIвирішив скористатися поступками Німеччини у
«болгарському питанні». Тому у 1887 р. посол Росії
Петро Шувалов прибув до Берліна задля вирішення
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принципового питання для російського царя, а саме
зречення князя Баттенберга від болгарського престолу,
на що Герберт Бісмарк обіцяв сприяння Німеччини
царю щодо цього питання. Також, Шувалов розпочав
таємні переговори про подальшу долю союзу трьох
імператорів, адже термін договору закінчувався
наступного літа. Через наростання суперечностей
між Росією та Австро–Угорщиною, Петро Шувалов
запропонував Герберту Бісмарку відновити договір
без Австрії. Двоїстий російсько–німецький договір
мав будуватися на наступній основі: Росія гарантує
Німеччині свій нейтралітет у разі франко–німецької
війни. В обмін Шувалов просив у Німеччини
зобов’язання, що вона не стане перешкоджати Росії
захопити протоки Босфор і Дарданелли та відновити
російський вплив в Болгарії. Через кілька днів був
складений таємний проект договору, до якого були
додані 2 важливих пункти: вони зобов’язували Росію
«не загрожувати територіальній цілісності Австро–
Угорщини» і визнавали Сербію сферою австрійського
впливу. Втім, документ підписаний не був, оскільки
цар відмовився підписувати його. Через це, Бісмарк
був змушений відмовитись від війни з Францією, яку
він планував протягом останнього часу, розпочавши
антифранцузьку кампанію в пресі, та фактично заручив
шись нейтралітетом Англії.
Незважаючи на це, Бісмарк продовжував спроби
заручитися нейтралітетом Росії, і тому, після активних
таємних переговорів, які в основному вів посол в
Туреччині князь Радолін, в квітні 1887 р. Олександр ІІІ
дав згоду на початок переговорів з Німеччиною щодо
нового договору. Після тривалих переговорів, 6 червня
1887 р. було підписано т.зв. «договір перестраховки»
між Німеччиною та Росією, який, втім, не забезпечував
гарантій нейтралітету Росії на випадок франко–
німецької війни. Саме тому, для тиску на Росію, Бісмарк
використовував як і звичайну таємну дипломатію, так і
«чекову дипломатію», як наприклад, відмова німецьких
банків у видачі Росії кредитів та підвищення ввізних
мит на хліб. Втім, замість поступок з боку Росії,
відносини між двома країнами значно погіршились,
і навіть політичні поступки з боку Німеччини щодо
Болгарії не змогли забезпечити потрібний Німеччині
курс зовнішньої політики Росії. А вже у травні 1890 р.
Отто фон Бісмарк пішов у відставку.
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Foreign policy and secret diplomacy of Otto von Bismarckafter
the unification of German Empire
Foreign policy and secret diplomacy, conducted by Otto von Bismarck after the
unification of German Empire were considered in the article. Author aimed to analyze
foreign policy goals, and the methods, which Otto von Bismarck used to achieve these
goals. Such methods of research as historical, abstraction and documents analysis
were used. Also, considering the specifics of the researched problem, induction and
deduction methods were used for the better understanding and analysis of secret
diplomacy.It was showed by the author, that the main priority of Otto von Bismarck
in foreign policy was to establish a diplomatic isolation of France in Europe, and
thus, the so called «Bismarck’s union system» was created. It was found, that secret
diplomacy played a key role during the realization of foreign policy goals, because
it allowed to conduct complex negotiations, without influencing the official relations
between Germany and other countries.
Keywords: Otto von Bismarck, Germany, secret diplomacy, France, union
system.
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Національні програми Чехословацької
Республіканської (аграрної) партії
(1899–1922 рр.)
Розглянуто національну програму Республіканської партії в Першій
Чехословацькій республіці (1918–1938 рр.) За період свого існування
Республіканська партія видала декілька політичних програм. В статті
аналізуються положення політичних програм які присвячені національному
питанню в міжвоєнній Чехословаччині. Під час роботи над статтею були
застосовані історико–порівняльний метод, історико–типологічний метод,
історико–системний метод. Демократичний лад Першої Чехословацької
республіки створив умови для вільного висловлювання думок представниками
політичних партій. В статті висвітлено особливості національних програм
Республіканської партії, визначено їх вплив на розвиток національного питання
в міжвоєнній Чехословаччині. Ідеологія Республіканської партії мала широкий
спектр. Це стало не лише слабкою, але й сильною стороною партії, адже
дозволяло їй знаходити спільну мову з іншими політичними силами. Спосіб
вирішення національних і політичних проблем творці програм партії вбачали у
послабленні централізму, розширенні повноважень чеського сейму. Хоча партія
висловлювала незадоволення імперською радою, вона прагнула брати участь
у творенні законодавства з метою покращення становища чеського народу.
При цьому партія висловлювала бажання співпраці з автономістськими і
федералістськими партіями.
Ключові слова: Перша Чехословацька республіка, політична партія,
аграрна партія, республіканська партія, національне питання, демократія.

Після Першої світової війни (1914–1918 рр.) на
карті Європи з’явилось нове політичне утворення –
Перша Чехословацька республіка (1918–1938 рр.)
Дослідники цього періоду відзначають, що міжвоєнна
Чехословаччина була однією з найдемократичніших
держав свого часу. Демократичний лад нової республіки
сприяв утворення великої кількості політичних партій.
Однією з наймасовіших чехословацьких політичних
партій була Республіканська партія, яка на початковому
етапі свого існування носила назву Чеська аграрна
партія.

455

Випуск 115

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Програмні положення Чехословацької Республі
канської партії досліджували такі чеські науковці як
В. Достал [1], В. Лачіна [2], Й.Гарна [3]. Ідеологію
чеського аграризму досліджував російський вчений
Г. Матвеєв [4]. Важливе значення для дослідження
проблеми мають джерела того часу, зокрема програма
партії [5], а також фонди Національного архіву м. Праги
[6].
Метою статті є висвітлити особливості національних
програм Республіканської партії, визначити їх вплив
на розвиток національного питання в міжвоєнній
Чехословаччині.
Варто відзначити, що національне питання для
чеських аграрників не було першочерговим, окрім
тих питань, які стосувались взаємодії чехів і словаків.
Лідери партії, зокрема, А. Швегла, неодноразово
підкреслювали, що найважливішим завданням партії
є дотримання прав селянства і вирішення головних
економічних проблем [1, s. 16].
Програма аграрної партії протягом усього її
існування виконувала роль не лише основоположного
документа партії, а й носила агітаційний характер.
Досить часто її зміст мав емоційний характер, що було
покликано привернути нових виборців на свій бік.
Одним із перших творців ідеології майбутньої
аграрної партії був А. Щастний, який 7–го жовтня
1890 р. опублікував у Відні власну програму соціальних
перетворень для покращення життя чеського селянства.
Наступним кроком стала програма «Товариства
чеських землеробів», опублікована 1896 р. [1, s. 12].
Дослідники відзначають, що це був настільки досконало
опрацьований документ, що власне акт створення партії
1899р., був на її фоні звичайною прокламацією [2, s. 39].
Перша офіційна програма партії була прийнята
на з’їзді в 1903 р. Серед її головних творців були
Д. Пражак, Ц. Горачек, Ф. Фідлер [1, s. 28]. В основу
документа було покладено ідеологію аграризму –
вчення, яке наголошувало на провідній ролі селянства у
суспільстві.
Саме ця ідеологія, яка була в основі програмних
положень партії, визначила її позиції у національному
питанні. Ідеологи аграризму прирівнювали його до
націоналізму. При цьому аграризм, на їхню думку,
був значно важливішим, ніж націоналізм чеський,
словацький
чи
чехословацький,
оскільки
під
романтичним гаслом «любові до землі» мало відбутись
об’єднання аграрників усієї планети. У рамках
впровадження цієї тези у життя аграрники тривалий
час здійснювали співпрацю із польським П’ястом,
Болгарським землеробським союзом та аграрними
партіями інших країн [3, s. 560].
Крім загальних положень документ містив розділи
присвячені національно–політичним та соціально–
культурним питанням, а після них – власне аграрну
програму. Програмні положення щодо національ
них і політичних питань загалом були подібні до
програмних положень Національної партії свободи
думки (молодочехів). Спосіб вирішення національно–
політичних проблем творці програми вбачали у послаб
ленні централізму, розширення повноважень чеського
сейму. Хоча партія висловлювала незадоволення імпер
ською радою, вона прагнула брати участь у творенні
законодавства з метою покращення становища чеського
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народу. При цьому партія висловлювала бажання
співпраці з автономістськими і федералістськими
партіями [2, s. 16].
Варто зазначити, що аграрники на селі стали
настільки ж популярними як соціалісти у містах.
Поступово аграрна партія перетворювалась на масову
партію з високим рівнем підтримки населення. Так,
після виборів 1908 р., аграрники здобули 44 місця із
166 [4, с. 135]. Національну політику партії до 1918 р.,
характеризують дві тенденції: тісна співпраця із
словаками і постійні конфлікти з німцями.
У питаннях співпраці з словаками на цьому етапі
в ідеологічній програмі партії мова не йшла про
чехословакізм, як політичну доктрину, оскільки аграрна
партія позиціонувала себе як чеськослов’янська партія,
підкреслюючи єдність з усім слов’янським селянством,
а не лише із словаками. Співпраця з словаками була
виражена у створенні системи аграрної періодики, яка
мала видаватись в Угорщині. Ситуація змінюється із
створенням нової Чехословацької держави. Ця подія
змусила аграрників створити нову політичну програму,
що і відбулось у 1919 р. [3, s. 560].
Програма розпочиналась із твердження про важ
ливість демократії для побудови майбутньої держави.
Далі йшлося про майбутній політичний і економічний
розвиток нової держави. Увага була приділена і
національному питанню. Зокрема відзначалося, що
національні меншини становлять важливу частину
суспільства, і будь–яке насилля над представниками
національних меншин є неприпустимим [5, s. 3].
Окремий розділ програми був присвячений
Словаччині. Свою позицію з словацького питання,
автори програми висловили так: «Хочемо подарувати
свою опіку нашій братній Словаччині, яка після тривалої
розлуки поєдналась із нашим братнім народом. Брати
словаки є нам близькими, оскільки політичні вимоги
їхнього населення є в переважній більшості вимогами
землеробів, оскільки основна частина населення
Словаччини – це селяни. Прагнемо, аби за умов
повного збереження національної ідентичності братів–
словаків, із врахуванням їхніх традицій і національного
духу стала Словаччина частиною нашого руху. Наше
селянство прагне стати для словаків незмінним рад
ником і вчителем на землеробському шляху» [5, s. 24].
Безумовно, говорячи про словаків як про братній
народ, творці програми прагнули підкреслити своє
ставлення до словаків, як до народу рівноправного
із чеським. Проте вони підкреслювали роль чехів як
провідника на «землеробському шляху», пояснюючи
це економічною відсталістю словацького селянства
[5, s. 24].
У грудні 1919 р. партія змінила назву на
Республіканську партію чехословацького села [3, s. 560].
У 1922р. вона об’єдналась із словацькими аграрниками
і утворила Республіканську Партію Землеробського і
Малоземельного Населення [3, s. 561].
У цьому ж 1922 р. була прийнята нова програма
партії [6, арк. 14, 22зв]. Відома чеська дослідниця
Є.Броклова відзначила, що цю програму можна
охарактеризувати
трьома
словами
«демократія,
республіка, аграризм» [7, s. 29].
Третій розділ програми мав назву «Нація, влада,
держава». У ньому розкривалось розуміння авторами
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програми поняття «нація»: «Поняття «нація» виявляєть
ся не лише у мовній приналежності, але і у державності,
політиці, економіці, соціальній сфері» [6, арк. 15, 22зв].
У цій програмі, на відміну від попередньої вжи
вається термін «чехословацька нація» і характеризується
її роль у державі: «Нація чехословацька (її гілка
чеська і словацька) власними зусиллями звільнила свій
народ з рабства і створила свою незалежну державу
на землях чеських і словацьких. До них мирними
договорами приєднали Підкарпатську Русь. Цим фактом
визначається становище чехословацької нації у власній
державі» [6, арк. 15, 22зв].
Дещо змінилось формулювання програмних поло
жень щодо словаків, хоча загальна суть залишилась
незмінною: «Із словаками нас об’єднує спільне
походження, мова, багатовікова культура і концепція
звільнення суспільства від іноземного іга. Прагнемо
потурбуватись про те, щоб Словаччина була винаго
роджена за те, що під час перебування у складі
Угорщини була затримана у своєму розвитку більше за
інші землі. Словацька мова повинна мати ті ж права,
що і чеська, бути державною мовою у всіх частинах
республіки, в усіх адміністративних і політичних
установах, в школах та університетах» [6, арк. 16, 22зв].
Ці положення свідчать те, що в ідеологів партії
з’явилось більш конкретне розуміння становища Сло
ваччини у новій державі. Крім того, в цей період в пресі
та виступах аграріїв досить часто лунають твердження
про «спільні чехословацьку мову і традиції» [6, арк. 16,
22зв], що свідчить про те, що Республіканська партія
була прихильником подальшої інтеграції словаків до
новоутвореної держави і їх національного злиття з
чехами.
Програма 1922 р. була доповнена розділом присвя
ченим становищу Підкарпатської Русі, у якому зазна
чалось наступне: «Підкарпатська Русь згідно із
мирними договорами і Конституцією стала частиною
Чехословацької республіки. Підкарпатська Русь зазнала
утисків з боку Угорщини, ми вважаємо за необхідність
надати їй економічну і культурну допомогу» [6, арк. 17,
22зв].
Також програма містила окремий пункт присвячений
національним меншинам, у якому мітились положення
про необхідність дотримання їх прав у різних сферах
життя [6, арк. 17, 22зв].
Загалом, характеризуючи програму 1922 р., можна
з впевненістю сказати, що національне питання в
ній висвітлено досить різнобічно, що свідчить про
окреслення певної політичної стратегії партії щодо
національного питання.
Наступна програма партії була прийнята у 1929 р.
Її прийняття було зумовлено необхідністю вироблення
стратегії у боротьбі зі світовою економічної кризою,
від якої молода держава постраждала в значній мірі.
Тому в новій програмі зміни більше стосувались саме
її економічної частини. У порівнянні з попередньою
програмою, в національному питанні жодних оновлень
не сталося.
30 вересня – 1 листопада 1932 р. відбувся з’їзд
Республіканської партії, проте нової програми,
незважаючи на численні дискусії, він так і не прийняв.
Натомість, за час з’їзду було прийнято резолюцію, в якій
відзначалась необхідність організації чехословацького
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народу на засадах демократії незалежно від національної
приналежності громадян [2, s.36].
У грудні 1936 р. відбувся черговий з’їзд партії,
який знову ж таки так і не прийняв нову партійну
програму. На ньому була схвалена резолюція,
основою якої було твердження про демократію як
девіз політики чехословацького народу. Багато уваги
приділялось необхідності розширення коаліції владних
партій, необхідності співпраці представників різних
національностей [2, s. 40].
Варто відзначити, що у 30–х рр. на передній план
у національній політиці партії, як і багатьох інших
політичних сил виходить німецьке питання. Одразу
після прийняття резолюції 1936 р., на сторінках
республіканського тижневика «Село», лідер партії
Р. Беран зазначив: Я бажаю нашій республіці миру
всередині і зовні». Шляхом до встановлення миру він
вважав розширення коаліції а також порозуміння із
німецькими політичними силами. Лідер партії наголосив
на необхідності досягнути угоди із Судетсько–
німецькою партією і певних поступок з її боку: «Німці
повинні поважати нашу державу. Нині можна назвати
всіх німців, які голосують за Судетсько–німецьку
партію, а це чотири мільйони виборців, державними
зрадниками» [2, s. 55].
Після 1929 р. і до кінця існування Першої ЧСР так
і не була прийнята нова політична програма. Багато
дослідників схильні пояснювати це тим, що ідеологія
аграризму вичерпала себе. Д. Міллер відзначав, що
серед ідеологів партії так і не знайшлось нового Леніна
чи Бернштейна, який зміг би перетворити аграризм на
довершене, цілісне політичне вчення [8, s. 112].
Таким чином, ідеологія Республіканської партії
мала широкий спектр – від традиційного буржуазного
лібералізму і націоналізму націонал–демократів до
соціального реформізму соціал–демократів. Це стало
не лише слабкою, але й сильною стороною партії,
адже дозволяло їй знаходити спільну мову з іншими
політичними силами. Зрештою, аграрники сформували
центральну частину політичного спектру і, починаючи
з 1922 р., постійно належали до владних коаліцій. В
подальшому тематика дослідження потребує більш
детального розкриття положень політичних програм
партії та їх впливу на національну політику Першої ЧСР.
Список використаних джерел
1. LacinaV. Politické programy českčehoaslovenskehoagrarnihoh
nuti 1899–1938 / LacinaV., HarnaJ.– Praha, 2002. – 87s.
2. DostálV. AgrarnistranaJeirozmachazánik / DostálV. –Praha,
1997. – 360s.
3. Harna J. Republikanska strana / J. Harna // Maliř J., Pavel
M. a kol. Politickě strany. Vyvoj politických stran a hnuti včeských
zemich a Ćeskoslovensku vletech 1861–2004. 1. Dil: 1861–1938. –
Вrno, 2005.– 1024 s.
4. Матвеев Г. Ф. «Третий путь?». Идеология аграризма в
Чехословакии и Польше в межвоенный период / Г. Ф. Матвеев. –
М.: Изд. МГУ, 1992. – 240с. // Matveev G. F. «Tretij put’?».
Ideologija agrarizma v Chehoslovakii i Pol’she v mezhvoennyj
period / G. F. Matveev. – M.: Izd. MGU, 1992. – 240 s.
5. Programrepublikanské strany československeho venkova. –
Praha,1919. – 63 s.
6. Národni arhiv.–Fond Republikanska strana zemědělskeho a
malorolnickeho lidu 1918–1939.–Krabice čislo – 14– Signatura22.
7. Cabada L. Český stranický systém ve 20. Století / Cabada L.,
Šanc D. – Plzeň, 2005. – 283s.
8. Miller D. Antonin Śvehla – mistr politickỳh kompromisu /
Miller D. – Praha,2001. – 361s.

457

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Випуск 115

Pikovska T. V., candidate of historical sciences, senior lecturer
of the Department of Law, Faculty of Management and Law
of Vinnytsia national agrarian University (Ukraine, Vinnytsia),
Tetiana261285@i.ua
The national programme of the Czechoslovak Republican
(Agrarian) party (1899–1922)
The article is devoted to the national program of the Republican party in the
First Czechoslovak Republic (1918–1938). During the period of its existence, the
Republican party has issued several political programs. The article analyzes the
provisions of the political programs which are devoted to the national question in
interwar Czechoslovakia. Democracy of the First Czechoslovak Republic created the
conditions for the free expression of views by representatives of political parties. While
working on the article was applied in the historical comparative method, the
historical–typological method of historical–systematic method. In the article the
peculiarities of the national programmes of the Republican party, defined by their
influence on the development of the national question in interwar Czechoslovakia. The
ideology of the Republican party was wide. It was not only weak, but the strength of
the party, after all, allowed her to find common ground with other political forces. A
way to solve national and political problems, the creators of the programs of the party
were seen in the weakening of centralism, expand the powers of the Czech parliament.
A way to solve national and political problems, the creators of the programs of the
party were seen in the weakening of centralism, expand the powers of the Czech
parliament. Although the party expressed dissatisfaction with the Imperial Council,
it sought to participate in the creation of legislation to improve the situation of the
Czech people. The party expressed the desire for cooperation with autonomie and
federalstyle parties.
Keywords: First Czechoslovakia republic, political party, agrarian party,
republican party, national question, democracy.
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Вплив Західноєвропейського Союзу
на інституціоналізацію спільної безпекової
та оборонної політики Європейського Союзу
Досліджено значення Західноєвропейського Союзу для європейських
інтеграційних процесів у сфері безпеки та оборони. Розкрито внесок
Західноєвропейського Союзу устворення інститутів та механізмів Спільної
безпекової та оборонної політики Європейського Союзу у контексті вивчення
автономного військового кризового менеджменту Спільноти. Встановлено,
чому Європейський Союз, інкорпорувавши політико–інституційну спадщину
Західноєвропейського Союзу, не перетворився на оборонний альянс, що
функціонує за принципом колективної оборони. Виокремлено уроки діяльності
Західноєвропейського Союзу, які можна використати для пошуку механізмів
розвитку та поглиблення військової інтеграції серед країн Європейського Союзу.
Ключові слова: Європейський Союз, Спільна безпекова та оборонна
політика, Західноєвропейський Союз, військовий кризовий менеджмент, НАТО,
принцип колективної оборони, принцип солідарності.

Вивченню ролі Західноєвропейського Союзу (ЗЄС)
в європейських інтеграційних процесах присвячено
мало уваги у науковій літературі. Припинення
функціонування ЗЄС у червні 2011 року залишилося
фактично непоміченим зі сторони політиків, медіа
та громадськості [1, с. 7]. ЗЄС можна вважати
організацією, діяльність якої не була достойно оцінена
її сучасниками. ЗЄС називали «резервною безпековою
опцією», «зведеним братом НАТО, ураженим вірусом
слабкості», «європейським безпековим форумом» [3,
с. 9] незважаючи на те, що в основі функціонування
ЗЄС лежав принцип колективної оборони, а сама
організація зробила вагомий внесок у розбудову
європейської безпекової архітектури.
Спільну безпекову та оборонну політику (СБОП)
Європейського Союзу (ЄС) можна вважати спадкоєм
ницею ЗЄС, оскільки інституційна структура та
повноваження ЗЄС стали основою для військового
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кризового менеджменту ЄС. Мета даної статті дослідити
значення ЗЄС у конструюванні СБОП. Важливо проана
лізувати інкорпоровану Євросоюзом спадщину ЗЄС:
що доцільно було запозичувати, а від чого слід було
відмовитися; чи не успадкувала СБОП «вірус слабкості»
ЗЄС і повторює, таким чином, долю свого попередника.
Дослідженням впливу Західноєвропейського Союзу
на інституціоналізацію СБОП Європейського Союзу
займалися А. Блод, Р. Вессель, В. Волес, С. Дюк,
Б. Конрі. Особливу увагу заслуговують праці науковців
А. Бейлза та Г. Мессерві–Уайтінга, які свого часу
працю валив структурах ЗЄС, а згодом перейшли на
роботу до інститутів СБОП ЄС. В цілому, питання,
що досліджується у даній статті, незважаючи на
припинення функціонування ЗЄС як міжнародної
організації, потребує подальшого вивчення, адже уроки
ЗЄС можна використати у контексті пошуку механізмів
розвитку військового кризового менеджменту ЄС.
Західноєвропейський Союз та європейська система
колективної оборони
Оскільки градус холодної війни невпинно зростав,
а залізна завіса все сильніше розділяла європейський
континент, інтеграція стала засобом виживання для
країн Західної Європи, захищаючи від радянської
загрози та водночас від конфліктів поміж самих
європейців. Після завершення Другої світової війни
в умовах розгортання конфронтації між Заходом та
СРСР розпочалося будівництво нової світової системи
безпеки. У ній важливе місце відводилось утвореному за
Паризьким договором 1954 року Західноєвропейському
Союзу – об’єднанню семи держав (Франція, Великобри
танія, Західна Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди,
Люксембург), заснованому на гарантіях колективної
оборони1. Створення ЗЄС було тривалим2, відбувалося
під впливом геополітичних чинників3 та відображало
існуючі протиріччя серед європейських держав4.
1
Стаття V Паризького договору: «Якщо будь–яка сторона
цієї Угоди стане об’єктом військового нападу в Європі,
інші сторони Договору, у відповідності до статті 51 Хартії
Об’єднаних Націй, зобов’язуються надати потерпілій стороні у її
розпорядження військову та іншу допомогу» [11, с. 4].
2
Історію
європейських
післявоєнних
інтеграційних
процесів у сфері безпеки та оборони відкриває підписаний
у
1947
році
франко–британський
Дюнкіркський
пакт
про співпрацю та взаємну допомогу у сфері безпеки на
випадок повторення німецької агресії. Наступного року було
укладено Брюссельську угоду уже між п’ятьма країнами –
Великобританією, Францією, Нідерландами, Бельгією та
Люксембургом, відповідно до якої утворювався Західний Союз.
У Брюссельському договорі (Стаття IV) йшлося про зобов’язання
колективної оборони [9]. Крім того, передбачалося створення
Західноєвропейської оборонної організації, що займалася
питаннями проведення військових та цивільних операцій
Західного Союзу. У 1954 році було підписано Паризьку угоду
про утворення Західноєвропейського Союзу, яка вносила зміни до
Брюссельського договору.
3
США чинили тиск з метою збільшити внесок
західноєвропейських держав у підтримку власної безпеки для
протистояння з СРСР.
4
Після невдачі у реалізації «Плану Плевена» (не ратифікація
французьким парламентом у 1954 році) щодо формування
Європейського оборонного співтовариства із спільною армією
та наднаціональними структурами у сфері безпеки та оборони
між шістьома країнами ЄС було прийнято компромісний
варіант – формування ЗЄС, установчий договір якого не містив
настільки амбітні цілі як об’єднання європейських збройних
сил та делегування національного суверенітету, а також залучав
Великобританію до європейської безпекової архітектури.
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Західноєвропейський Союз зі штаб–квартирою у
Лондоні та розгорнутою інституційною структурою1
розглядався як «європейський стовп НАТО», «євро
пейська військова рука», а також як нейтральний ланцюг,
що з’єднує НАТО та ЄС [2; 13]. Незважаючи на те, що
Паризька угода засновувала міжнародну організацію,
яка функціонує на засадах колективної оборони, у
ЗЄС ніколи не було політичного впливу чи статусу
[10, с. 254]. В усіх питаннях ЗЄС узгоджував свою
політику з НАТО, не створюючи, таким чином, проблему
дублювання повноважень двох безпекових організацій
[1, с. 9]. ЗЄС володів окремими, але не віддільними від
НАТО військовими функціями. Організація слугувала
суто європейською платформою для обговорення
питань безпеки та оборони, у ній узгоджувалися позиції
європейських країн перед комунікацією зі США2, а також
вирішувалися післявоєнні проблеми3.
Після рішення Кьолнського саміту (1999) про
формування СБОП ЄС Західноєвропейський Союз
функціонував в умовах очікування «смертного вироку».
Амстердамський договір ЄС (1999) започатковував
процес злиття двох організацій та поступової передачі
політичних та військових функцій ЗЄС новоство
реним структурам СБОП4. Передбачалося, що СБОП
1
Рада ЗЄС, котру очолював Генеральний Секретар, була
найвищим органом влади в організації. Її засідання за участі
Міністрів закордонних справ та Міністрів оборони країн–
членіввідбувалися двічі на рік. Діяльність Ради ЗЄС описують
як «робота здорового органа у хворому тілі», оскільки попри
всі декларовані повноваження рольінституції зводилася до
консультативної з питань, що можуть загрожувати миру
чи економічній стабільності країн–членів [1, с. 14]. У ЗЄС
запроваджувалася також система ротаційного президентства
на щорічній основі. Кожна з країн направляла делегацію з
національного парламенту до Парламентської Асамблеї ЗЄС, де
обговорювалися питання безпеки. До складу організації належали
також штаб–квартира для планування та проведення миротворчих
операцій, два військових органи – Західноєвропейська група з
питань озброєння та Західноєвропейська оборонна організація,
які займалися розвитком оборонно–промислового комплексу
об’єднання, Секретаріат, що організовував роботу Ради ЗЄС,
Інститут безпекових досліджень ЗЄС та Сателітний центр ЗЄС.
2
ЗЄС забезпечував комунікацію між ЄС та Великобританією
до вступу Лондона в Євросоюз в 1973 році. Значення ЗЄС
зростало після рішення Франції покинути військові структури
НАТО в 1965 році. Таким чином, ЗЄС відігравав роль форуму, де
французи могли порушувати питання безпеки.
3
У перші роки основна діяльність ЗЄС зосереджувалася на
питаннях військової інтеграції Західної Німеччини, моніторингу
процесу її роззброєння, тимчасового нагляду за Саарськоюобластю
до проведення референдуму щодо приналежності території до
Франції чи ФРН. Подальша військова роль ЗЄС обмежувалася
питаннями стандартизації військового виробництва.
4
У 1999 році Х. Солана був призначений одночасно
на дві посади – Генерального Секретаря ЗЄС та Верховного
Представника Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС для
забезпечення плавного входження структур ЗЄС до СБОП. Після
набуття чинності Ніццького договору (2001 рік),що закріплював
формування тріади органів СБОП – Політичний і безпековий
комітет, Військовий комітет та Військовий штаб, ЄС залишив ЗЄС
тільки невеликий штаб, два військові органи (Західноєвропейська
група з питаньозброєння та Західноєвропейська оборонна
організація), Парламентську асамблею. Діяльність двох військових
органів було припинено в 2005 і 2006 роках відповідно у зв’язку
зі створенням у 2004 році Європейського оборонного агентства,
що перейняв їхні повноваження. Інститут безпекових досліджень
ЗЄС та Сателітний центр ЗЄС у 2002 році також увійшли до
структур СБОП ЄС. Втім, на Марсельському саміті ЗЄС (листопад
2000 року) країни–члени організації запевнили, що система
колективної оборони ЗЄС (Стаття V) й надалі функціонуватиме та
відображатиме взаємні зобов’язання.
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дистанціюватиметься від ЗЄС, щоб уникнути можли
вості успадкувати його «вірус слабкості», і ЄС
займатиметься «серйозним кризовим менеджментом»,
адже повернення до практик ЗЄС вважалося політичною
анафемою, ударом по амбіціям СБОП та авторитету
ЄС. ЗЄС не було інкорпоровано як четвертий стовп
структури ЄС з огляду на бажання європейських
політиків проводити більш автономну від США політику
в сфері безпеки та оборони, адже ЗЄС сприймався
як організація, підпорядкована НАТО, що займається
малозначущими питаннями.
У 2011 році ЗЄС офіційно припинив існування.
Причинами виступали фінансово–економічна криза,
що штовхала держав до заходів економії, а також
набуття чинності в 2009 році Лісабонського договору
ЄС, у якому хоч і не йдеться про перетворення ЄС в
оборонний союз, що забезпечує колективну безпеку,
проте у Статтях 42.7 та 222 Договору містяться
положення про солідарність країн спільноти [8],
формулювання яких схоже на Статтю V про зобов’я
зання колективної оборони Договорів про утворення
НАТО та ЗЄС. В цілому, результати 57–річної5 кар’єри
ЗЄС видалися менш вагомими, аніж спадщина, зали
шена організацією, яку використовують й по сьогодні у
своїй діяльності НАТО та ЄС.
Значення ЗЄС для СБОП ЄС
Спадщину «трудової книжки» Західноєвропейського
Союзу можна умовно поділити на чотири компоненти:
1) створення «Петерсберзької формули кризового
менеджменту»; 2) розвиток процедурних та правових
механізмів для планування миротворчих місій та
використання ресурсів НАТО; 3) операційний досвід
миротворчої діяльності; 4) формування спеціалізованих
військових інститутів для розвитку оборонно–промис
лового комплексу країн об’єднання.
Під «Петерсберзькою формулою кризового менедж
менту» розуміють типи миротворчих операцій, які
дозволялись проводити ЗЄС на автономній від НАТО
основі. 19 червня 1992 року Рада ЗЄС на саміті в Бонні
(ФРН) ухвалила Петерсберзьку декларацію під тиском
НАТО та ЄС, а також історичних подій – початок війни
в Югославії. У ній країни–члени ЗЄС погоджувались
надати власні військові підрозділи для проведення
операцій кризового менеджменту ЗЄС, що охоплювали
наступні завдання: 1) гуманітарні та рятувальні місії;
2) операції з підтримання миру; 3) місії збройних
сил з урегулювання кризових ситуацій, зокрема
встановлення миру [12, с. 6]. Петерсберзькі завдання
чинні й до сьогодні, оскільки Амстердамський договір
(1999) включав їх до Договору про Європейський
Союз, а отже, вони становлять основу функціонування
СБОП6.
5
Офіційно, діяльність Західноєвропейського Союзу тривала
з 23 жовтня 1954 до 30 червня 2011 року, хоча деякі дослідники
ведуть її відлік від утворення Західного Союзу 1948 року, в якому
вперше згадувалося поняття «європейської колективної оборони».
6
Стаття 43.1 Лісабонського договору розширюєперелік
«Петерсберзьких завдань». Тепер ЄС може використовувати
цивільні та військові засоби у наступних типах миротворих
операцій:1) гуманітарні та рятувальні операції; 2) операції з
роззброєння; 3) надання консультацій та допомоги у військових
справах; 4) місії запобігання конфліктам; 5) місії збройних сил з
урегулювання кризових ситуацій, зокрема встановлення миру та
пост–конфліктна стабілізація [8, с. 39].
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Підписання Петерсберзької декларації сприяло
розвитку військових засобів ЗЄС. Було створено каталог
«сил, підзвітних ЗЄС»1, доступних для миротворчої
діяльності. Однак використовувати цю базу даних при
плануванні операцій ЗЄС було складно через різне
розуміння країн її призначення, яке варіювалося від
внесення до списку всього наявного озброєння та
військових підрозділів (Великобританія) до направлення
тільки кількох одиниць техніки (Франція). Тому
на практиці каталог описував тільки віртуальний
арсенал ЗЄС. Тим не менш, ЄС скористався цими
напрацюваннями, оскільки на основі бази даних «сил,
підзвітних ЗЄС» було розроблено програму так званих
«Гельсінських цілей»2 про розвиток військових ресурсів
СБОП. ЄС успадкував також чимало нормативно–
правових актів та концептів кризового менеджменту
ЗЄС3, його провідні спеціалісти перейшли на роботу до
структур СБОП, завдяки чому ЄС зумів швидко перейти
до операційної частини миротворчої діяльності.
У Берлінській декларації НАТО (1996), прийнятій
під впливом війни в Боснії і Герцеговині,йшлося про
необхідність сформувати Європейську безпекову та
оборонну ідентичністьз метою збільшити внесок
Європи в підтримку трансатлантичної безпеки та
зменшити відповідно тягар відповідальності від
європейських проблем для США. Ідея полягала у
створенні «європейського щабля НАТО» – структури
з компетенцією автономного військового кризового
менеджменту на основі зміцнення ЗЄС. У Берлінській
декларації визначалися також принципи взаємодії
між НАТО та ЗЄС, зокрема у питанні використання
військовихзасобів та планувальних структур НАТО для
миротворчої діяльності ЗЄС [7]. Так було запроваджено
«берлінську» планувальну опцію для операцій кризового
менеджменту ЗЄС, а згодом і СБОП ЄС4.
1
В англомовній літературі «сили, підзвітні ЗЄС» – «force
savailableto WEU» скорочено – FAWEU, у франкомовній –
FRUEO. Станом на весну 1998 року меню FAWEU/FRUEO
складалося з близько 2 600 морських, сухопутних та повітряних
одиниць техніки. Щорічно Планувальний центр ЗЄС оновлював
дані каталогу. ЗЄС міг також використовувати в миротворчій
діяльності наявні європейські багатонаціональні збройні фор
мування – франко–німецьку бригаду «Єврокорпус», британо–
голландський та іспано–італійський військово–морські десанти
(амфібійні сили),Європейські військово–морські сили, Євро
пейську повітряну групу [1, с. 71–72].
2
«Гельсінські цілі» ухвалено на Гельсінському саміті ЄС
(грудень 1999), відповідно до яких країни–члени ЄС погод
жувалися до кінця 2003 року створити Європейські сили швидкого
реагування чисельністю у 60 тисяч чоловік, включаючи сухопутні,
морські та повітряні військові частини, з можливістю їхньої
мобілізація протягом 60–ти днів для миротворчої діяльності.
3
Аcquis ЗЄС виявився цінним при розробці механізмів
планування СБОП (концепт «Берлін Плюс»), логістики (концепт
стратегічної мобільності), командування та контролю, комунікації
(програма «Стандарт оперативних процедур»), військових
засобів («сили, підзвітні ЗЄС»), тренувальних вправ та процедур
кризового менеджменту (програма «CRISEX»).
4
Логіка формування «берлінської» планувальної опції
полягала в тому, щоб уможливити проведення миротворчої
операції ЗЄС у тому випадку, якщо НАТО не бере участі в
розв’язанні конфлікту.Окрім військових засобів НАТО дозво
ляється ЗЄС/СБОП використовувати Штаб–квартиру Верховного
головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в Європі для
планування операцій. «Берлінська» опція двічі застосовувалась у
військовому кризовому менеджменті ЄС – в операції «Конкордія»
(Республіка Македонія, 2003) та «Алтея» (Боснія та Герцеговина,
2004).
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Задум Берлінської декларації перетворити ЗЄС на
потужний інструмент кризового менеджменту Європи
не був реалізованим. У розв’язанні європейських
безпекових криз 1990–х років ЗЄС відігравав маргінальну
роль: організації не довіряли військових повноважень,
залишаючи їй виконання завдань переважно цивільного
характеру після проведених операцій НАТО; мандат
місій5 ЗЄС характеризувався скромними цілями, обме
женими фінансовими ресурсами та невеликим кількісним
складом, а сама миротворча діяльність залежала від
НАТО у питаннях логістики, розвідки та військових
засобів. Це свідчило про слабкість ЗЄС як кризового
менеджера. Організація не реалізовувала наявний
потенціал не через правові чи технічні причини, а з
огляду на політичні перешкоди, адже ЗЄС не користу
вався довірою та авторитетом серед військово–політичної
еліти Європи, для якої НАТО вважався єдиним дієвим
інструментом для врегулювання конфліктів [1, с. 27].
Проте навіть обмежена миротворча діяльність ЗЄС
становила важливий операційний досвід для подальших
місій її наступниці – СБОП ЄС, створюючи прецедент
автономних європейських військових дій. Окрім меха
нізму, що уможливлював доступ ЗЄС до ресурсів НАТО,
Рада ЗЄС 13 травня 1997 року у Паризькій декларації
затвердила ще одну планувальну опцію під назвою
«провідна нація»6, яка «дозволяла сформувати євро
пейську штаб–квартиру, використовуючи існуючі націо
нальні чи багатонаціональні військові засоби у надзви
чайних ситуаціях» [6, с. 21]. Концепт «провідна нація»
призначався для автономних (від НАТО) операцій ЗЄС,
забезпечуючи доступ організації до операційних ресурсів
однієї зі своїх країн–членів, яка готова надати їх у
розпорядження ЗЄС. Даний механізм було апробовано під
час миротворчої місії ЗЄС «Альба» в Албанії 1997 року,
в якій Італія взяла на себе зобов’язання бути «провідною
нацією». У 2002 році відповідно до рішення Ради ЄС
концепт «провідна нація» став основою кризового
менеджменту СБОП, компенсуючи відсутність штаб–
квартири ЄС для планування миротворчих операцій7.
5
Миротворча діяльність ЗЄС: 1) 1987–1988: координування
робіт з очищення моря від мін у Перській затоці після Ірано–
іракської війни для гарантування свободи судноплавства;
2) 1990–1991: моніторинг впровадження санкцій ООН проти
Іраку, введених за вторгнення у Кувейт; 3) 1993–1996: спільна
операція ЗЄС–НАТО в Адріатичному морі на підтримку
санкцій ООН проти Сербії та Чорногорії; 4) 1994–1996:
направлення контингенту поліцейських до адміністрації ЄС в
містіМостар (Боснія та Герцеговина); 5) 1997–2000: направлення
поліцейських радників до Албанії для підтримки реформування
правоохоронного сектору країни та тренування інструкторів;
6) 1998: Сателітний Центр ЗЄС розпочав роботу в Косово;
7) 1999: допомога у розмінувальних роботах у Хорватії.
6
Концепт «провідна нація» (в англомовній літературі –
framework/lead–nation, nation–cadre) використовується в ООН та в
інших міжнародних організаціях для миротворчої діяльності.
7
Механізм «провідна нація» застосовувався при проведенні
шести військових операцій ЄС: Франція надала власні операційні
ресурси для місії «Артеміс» у ДР Конго (2003) та «ЄВРОФОР
Чад/ЦАР» (2008–2009); операція «ЄВРОФОР ДР Конго»
(2006) використовувала німецьку штаб–квартиру; морська
операція «Аталанта» в сомалійському узбережжі (з 2008 року)
координується Великобританією; Греція виконувала функцію
«провідної нації» під час місії «ЄВРОФОР ЦАР» (2014), а
Італія – в операції«Софія» (триває з 2015 року) в Південному
Середзеномор’ї. Операційні штаб–квартири наявні у п’яти країнах
ЄС – Франції (Монт–Валер’ян), Великобританії (Норсвуд),
Німеччині (Потсдам), Італії (Рим) та Греції (Ларісса).
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Окреме місце в інкорпорованій Євросоюзом спад
щині ЗЄС посідають два військові органи – Західно
європейська група з питань озброєння та Західно
європейська оборонна організація, котрі у 2005 та
2006 роках відповідно були поглинутими Європейською
оборонною агенцією. Мета діяльності Західноєвро
пейської групи з питань озброєння полягала у розвитку
оборонно–промислового комплексу Європи у трьох
напрямках – спільні програми закупівель, співпраця
у галузі досліджень та технологій, процедурні та
економічні питання. Двічі на рік вона служила форумом,
у якому були представлені Міністри оборони країн–
членів, підприємці, військові, науковці для обговорення
проблем галузі. Повноваження Західноєвропейської
оборонної організації обмежувалися здебільшого дослід
ницькою роботою із подальшим використанням напра
цювань в оборонно–промисловому комплексі. Створена
в 2004 році структура СБОП –Європейська оборонна
агенція–продовжила роботу цих двох інституцій.
Уроки ЗЄС для СБОП ЄС
Розглянувши основні результати діяльності ЗЄС слід
зазначити, що ЄС відмовився від використання трьох
важливих складових спадщини ЗЄС –Парламентської
асамблеї, системи гнучкого інституційного членства
та гарантій колективної оборони. На думку науковців
А. Бейлза та Г. Мессерві–Уайтінга, це було помилкове
рішення, адже запозичення цих структурних елементів
дозволило б вирішити недоліки у функціонуванні СБОП
[1, с. 74–77].
Інституції Європейського Союзу, в тому числі
й у сфері безпеки та оборони, критикують за їхній
недемократичний
характер,
оскільки
рішення
приймаються за зачиненими дверима технократами,
яких населення не обирає шляхом голосування на
виборах. Тому виникають складнощі, наприклад, із
визначенням критеріїв та поясненням участі Євросоюзу
у миротворчій діяльності: чому ЄС проводить таку
відносно велику кількість операцій в Африці, ігноруючи
подібні конфліктні ситуації, що відбуваються в інших
частинах світу. Парламентська асамблея ЗЄС, куди вхо
дили представники національних парламентів, служила
платформою для обговорення питань європейської
безпеки. Вона ухвалювала резолюції та контролювала
перебіг миротворчої діяльності організації, підвищувала
транспарентність галузі, інформувала громадськість про
її розвиток, зміцнювала європейську єдність.
Структура членства Західноєвропейського Союзу
була складною1, оскільки організація намагалася
відобразити реалії процесу євроатлантичної інтеграції,
включаючи членів НАТО, ЄС, а також ті країни,
які найближчим часом могли приєднатися до цих
1
На момент утворення СБОП(1999) в ЗЄС використовували
4 категорії членства: 1) повноправні члени «ЗЄС–10»: Бельгія,
Франція, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди,
Португалія, Іспанія, Великобританія. На цю групу держав
поширювалися гарантії колективної оброни; з них обирали
країну, що головувала на засіданнях ЗЄС; вони формували
склад інституцій ЗЄС; 2) асоційовані члени: Чехія, Угорщина,
Польща, Ісландія, Норвегія, Туреччина; 3) спостерігачі: Австрія,
Данія, Фінляндія, Ірландія, Швеція; 4) асоційовані партнери:
Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія.
Чотири групи країн утворювали «ЗЄС–28». Усі учасники
брали участь у процесі прийняття рішень щодо операцій ЗЄС і
могли приєднатися до їхнього проведення шляхом делегування
персоналу, техніки чи надаючи фінансову підтримку.
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організацій2. Тому в ЗЄС не виникало проблем
політичного характеру та «дилеми інституційного
членства»3 при взаємодії учасників в межах організації.
Можна звичайно говорити, що ЗЄС міг дозволити
собі таку інституційну гнучкість через низький рівень
політичного впливу прийнятих нею рішень. Однак
саме така відкрита та розгалужена структура членства
сприяла залученню великої кількості європейських країн
до обговорення питань безпеки4, а також запобігала
блокуванню роботи організації, як це трапляється у
випадку використання Туреччиною права вето в межах
механізму Берлін Плюс для відмови ЄС у доступі до
ресурсів НАТО для її миротворчої діяльності.
Проект Конституції ЄС включав багато положень
Західноєвропейського Союзу, одне з яких – принцип
колективної оборони (Стаття I–41.7). Саме з цієї причини
діяльність ЗЄС не припинялася після створення СБОП,
адже були сподівання на ухвалення Конституційного
Договору ЄС, а після провалу його ратифікації в 2005 році
на референдумі в Нідерландах та у Франції очікувалося
набуття чинності 1 грудня 2009 року Лісабонської угоди
[1, с. 52]. Вона не містить зобов’язань колективної
оборони, проте в Статті 42.7, що вносила зміни до
Договору про Європейський Союз, говориться про
принцип «взаємної допомоги», який реалізується шляхом
надання підтримки державами ЄС у випадку, якщо одна
з них стає жертвою збройної агресії на своїй території5.
2
Після завершення Холодної війни ЗЄС першим вступив
у діалог з країнами колишнього соціалістичного табору про
співпрацю та їхню участь в діяльності організації, підготувавши
їх, таким чином, до подальшої інтеграції в євроатлантичні
структури, а також до участі у спільних військових операціях,
спершу в НАТО, а згодом і ЄС. Особливе місце у ЗЄС відводили
відносинам із Росією та Україною. Обидві держави в останніх
роках функціонування ЗЄС користувалися елементами статусу
спостерігача, брали участь у спільних військових тренуваннях,
погоджувалися надатиавіацію для потенційних операцій
ЗЄС. Москва співпрацювала із ЗЄС, оскільки прагнула віддалити
європейців від НАТО і не відчувала загрози зі сторони організації
з такими обмеженими повноваженнями. Для Кремля потенційна
миротворча діяльність на території колишнього соціалістичного
табору була більш допустимою за умови проведення місії
«європейським» ЗЄС, аніж «американським» НАТО[1, с. 63].
3
Дилема пов’язана із відмінним інституційним членством
НАТО та ЄС, що створює проблему дискримінації європейських
членів НАТО, які не належать до ЄС і, таким чином, утворюється
штучний поділ на європейському континенті. Експерти вказують
на необхідність Євросоюзунадати «особливий статус» країнам
НАТО (Туреччина, Норвегія, Ісландія; а після референдуму про
вихід з ЄС і Великобританії) для проведення більш когерентної
безпекової та оборонної європейської політики[4, с. 5–6].
4
Слід зазначити, що не всі члени ЄС беруть участь у
СБОП спільноти. Данія відмовилася від співпраці у цій галузі
після референдуму 1992 року. Де–юре, Кіпр входить до СБОП,
однак де–факто, країна позбавлена можливості участі через
турецько–грецький конфлікт. Відповідно до «Документу Анкари»,
підписаногов 2002 році між ЄС і Туреччиною, ініціативи СБОП
не стосуватимуться Кіпру.Мальта не залучена до програм
партнерства НАТО, що закриває доступ країні до Берлін плюс
домовленостей,а томуїї участь у СБОП обмежена.
5
Стаття 42.7 Лісабонського договору: «Якщо держава–
член зазнає збройної агресії на своїй території, інші держави–
члени мають щодо неї обов’язок усіма можливими засобами
допомагати їй та підтримувати її згідно зі статтею 51 Статуту
Організації Об’єднаних Націй. Це не шкодить особливому
характеру безпекової та оборонної політики окремих держав–
членів. Зобов’язання та співпраця у цій сфері повинні відповідати
зобов’язанням в межах Організації Північноатлантичного
Договору, який лишається фундаментом колективної безпеки та
форумом її виконання для тих держав, що є її членами»[8, с. 39].
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Стаття 42.7 схожа на Статтю V Паризького договору
ЗЄС про колективну оборону, проте є суттєві відмінності.
По–перше, Стаття 42.7 – це міжурядове зобов’я
зання, що не передбачає участі інституцій СБОП та
політичної координації на рівні ЄС; не створюються
нові військові структури для імплементації положення.
У правовому плані, Стаття 42.7 відрізняється від
інших статей Лісабонського договору, оскільки тільки
частково стосується ЄС та його інституцій, пропонуючи
структуру, в межах якої держави можуть надалі
розвивати співпрацю.
По–друге, не прописано механізм імплементації
статті, часових рамок, правових наслідків за
недотримання її виконання, не конкретизується тип
допомоги.
По–третє, сфера застосування статті – вузька.
Зобов’язання «взаємної допомоги» не охоплює всього
спектру загроз, які постають перед ЄС, визначені у його
Європейській стратегії безпеки (тероризм, поширення
зброї масового знищення, регіональні конфлікти,
колапс держав, організована злочинність).У статті
42.7 йдеться про загрозу збройного нападу на одну з
країн спільноти і, відповідно, використання військових
засобів для врегулювання ситуації. Ймовірність такого
сценарію залишається низькою. Слід зазначити, що
ухвалена Лісабонським договором Стаття 222, що
вносила зміни до Договору про функціонування
ЄС, містить ще одне положення про солідарність
країн ЄС. У ньому говориться про спільні дії ЄС як
спільноти та мобілізацію усіх ресурсів, в тому числі
й військових, у випадку терористичного нападу,
природної чи антропогенної катастрофи на території
держави об’єднання [1, с. 148]. Порівнюючи ці дві статті
Лісабонського договору варто зауважити, що стаття 42.7,
яка передбачає спільні військові дії для територіальної
оборони, має чітко виражений міжурядовий характер,
а отже, не перетворює ЄС на оборонний альянс,
подібний НАТО. Натомість Стаття 222 про солідарність
у кризовому менеджменті чітко прописує роль
ЄС та його інституцій для розв’язання конкретної
проблеми.
По–четверте, у Статті 42.7 прописано, що питання
безпеки та оборони ЄС, як і його країн–членів,
повинні узгоджуватися з НАТО, що залишається
основою їхньої колективної оборони1. Таким чином,
Стаття V Паризького договору ЗЄС надавала значно
більше незалежності та інструментів впливу для
організації, аніж Стаття 42.7 про взаємну допомогу
країн ЄС. Обмежені амбіції Євросоюзу пояснюються
відсутністю єдності серед країн об’єднання через
різні національні інтереси. Ті держави ЄС, котрі
виступали за розвиток СБОП та автономію Європи від
НАТО у сфері безпеки підтримували ідею перейняти

1
Можна припустити, що у випадку збройного нападу
на одну з країн ЄС, котра є членом НАТО, буде введено в дію
саме принцип колективної оборони, визначений у Статті V
Північноатлантичного договору, у той час як застосування Статті
42.7 матиме тільки символічне значення, сигналізуючи про
солідарність країн спільноти. Цікаво, чи перетвориться Стаття
42.7 у дієвий політичний інструмент, якщо жертвою агресії стане
держава ЄС, що не належить до НАТО.
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у ЗЄС зобов’язання колективної оборони2. Проте
інша група країн (нейтральні: Австрія, Фінляндія,
Швеція, Ірландія, Кіпр, Мальта; «атлантисти»:
Великобританія, Нідерланди, Португалія), висловлювала
занепокоєння, що з гарантіями колективної оборони ЄС
трансформується у федеративне військово–політичне
утворення, що може завдавати шкоди відносинам з
НАТО та безпековій політиці окремих країн ЄС. Тому
в кінцевому результаті, мотивуючись політичними
розрахунками,держави ЄС ухвалили компромісний
варіант – Статтю 42.7.
Про необхідність вперше застосувати Статтю
42.7 закликав Президент Франції Ф. Олланд після
терактів у Парижі 13 листопада 2015 року, заявивши,
що дії терористичної організації «Ісламська Держава»
оцінюються як акт війни3. 17 листопада 2015 року
Міністри закордонних справ країн ЄС задекларували
одноосібну підтримку Франції і готовність надати
допомогу. Це було вираження політичного акту
солідарності, що не зумовлювало координацію спільних
військових дій. Тому можна зробити висновок, що
«ЄС–28» не гарантує взаємної безпеки і не являється
спільнотою, яка функціонує за принципом колективної
оборони. Важливість існування європейської системи
колективної оборони, поруч з НАТО, полягає в тому,
що це додаткова гарантія захисту країн, об’єднаних
спільними інтересами та кордонами.
Ухвалення положення про «взаємну допомогу»
засвідчує однак існування солідарності серед країн
спільноти та покликане зміцнити СБОП. Його
застосування надсилає чіткий політичний сигнал
підтримки. Значення Статті 42.7 слід розглядати на
перспективу: її інтерпретація зміниться, якщо СБОП
досягне нового операційного рівня, коли в поглибленні
інтеграційних процесів у сфері безпеки та оборони
ЄС вбачатимуть не тільки загрозу національному
суверенітету та майбутньому НАТО, але й додаткові
можливості для розвитку країн. Принцип «колективної
оборони» ЗЄС було прийнято десятьма державами
в умовах розгортання Холодної війни. «ЄС–28»
стикнеться з труднощами при ухваленні подібного
2
Франко–німецька
пропозиція
про
зобов’язання
«солідарності та спільної безпеки», що охоплювала реагування
на рівні ЄС на різні типи загроз – від збройного нападу до
тероризму, поєднуючи, таким чином, статті 42.7 та 222, була
відхиленою більшістю членів ЄС. Дане положення не було
імперативним для виконання: ті країни–члени ЄС, котрі хочуть
долучитися до спільних дій інформують про це відповідні
інституції ЄС, у той час як інші держави можуть залишатися
поза правовою дією зобов’язання. Було прописано також
механізм імплементації положення: на запит постраждалої
країни скликається Рада ЄС, відбуваються засідання Політичного
та безпекового комітету ЄС, Військового комітету ЄС, а також
інформується Рада Безпеки ООН [5, с. 11–12].
3
Відкритим залишається питання, чому Ф. Олланд закликав
застосувати положення Статті 42.7, а не Статті 222, у якій чітко
йдеться саме про терористичний напад та мобілізацію ресурсів
ЄС для протидії загрозі, чи Статтю V Північноатлантичного
договору. У першому випадку, було обрано міждержавну,
позаінституційну форму співпраці, не задіюючи наднаціональні
інструменти, що натомість передбачено Статтею 222. У другому
випадку, НАТО тільки одного разу застосовувало принцип
«колективної оборони» після терактів 9/11 в США 2001 року.
Залучення НАТО на запит Франції до операції проти Ісламської
Держави могло викликати опозицію з боку Росії, що ускладнило б
процес вирішення конфлікту.
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рішення з огляду на різні національні пріоритети та
безпекові культури країн розширеного ЄС. Отже, із
припиненням функціонування ЗЄС було втрачено
європейські гарантії колективної оборони. Тепер єдиним
щитом безпеки для Європи виступає НАТО. З іншої
сторони, Статті 42.7 і 222 доповнюють і розширюють
територіальну оборону Північноатлантичного альянсу.
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Вплив нелегальної міграції на сучасні
американо–мексиканські відносини
Мета статті полягає в з’ясуванні сутності міграційного питання
для США і Мексики та в аналізі впливу цієї проблеми на відносини між цими
державами. Дане дослідження автор будує на основі проблемно–історичного
підходу та використовує метод порівняння, аналіз статистичних даних,
описовий метод і причинно–наслідковий аналіз.
У статті розглянуті основні причини міграції мексиканців до США, зміни
в демографії американського суспільства, пов’язані з масштабним потоком
мігрантів, а також окреслені побоювання американців з приводу посилення влади
мексиканської діаспори в США. Визначено, що в американському суспільстві
погляди щодо шляхів регулювання міграційного питання і майбутнього статусу
нелегалів є діаметрально протилежними, що вже протягом тривалого періоду
гальмує вирішення імміграційної проблеми на внутрішньому рівні.
З’ясовано, що спроби налагодження діалогу з імміграційного питання на
двосторонньому рівні зазнали поразки і на даному етапі держави взаємодіють
лише в сфері охорони і управління американо–мексиканським кордоном.
Визначено, що також існує необхідність посилення південного кордону Мексики.
Ключові слова: США, Мексика, нелегальна міграція, імміграційна реформа,
американо–мексиканський кордон.

Питання міграції, в першу чергу нелегальної, гостро
стоїть для багатьох держав світу. Бідність населення,
безробіття,
політична
нестабільність,
релігійна
нетерпимість, етнічні утиски, територіальні конфлікти,
громадянські війни та інші причини змушують одних
людей шукати кращої долі на території інших держав.
Приймаючі країни, в свою чергу, часто стикаються з
проблемою небажання мігрантів приймати усталені
норми поведінки та спротиву щодо інтеграції в нове
суспільство. Крім того, в епоху глобалізації міграційні
потоки до деяких країн іноді досягають таких
масштабів, що змінюють демографічну структуру
населення приймаючої країни, що, в свою чергу, дуже
хвилює корінних мешканців. Тому держави, які часто
стають пунктом призначення для мігрантів, прагнуть
до максимальної регуляції цього питання та ретельно
охороняють свої кордони, в результаті чого нерідко
порушуються права людини та загострюються відносини
між сусідніми державами.
Міграційна проблема вже давно залишається
однією з найсерйозніших у відносинах між США та
Мексикою. Останніми роками здійснювались спроби
двостороннього регулювання міграції, але вони зазнали
поразки. Всередині країн існують різні точки зору
щодо шляхів вирішення цієї проблеми, що ще більше
ускладнює ситуацію. Актуальність дослідження цієї
теми визначається її важливістю для обох країн, особ
ливо в контексті недавніх президентських виборів в
США, а також її комплексною складністю і взаємо
залежністю з іншими сферами двостороннього співро
бітництва, зокрема у питаннях трудової міграції, бороть
би із наркоторгівлею та організованою злочинністю.
Даній тематиці присвячена велика кількість
публікацій. Різні аспекти міграційних потоків між
Мексикою та США розглядаються в роботах А. Е. Ла
тапі [1], С. Ф. Мартіна [1], Д. Кохн [2], С. Камарота
[3], К. Зайглера [3], Е. Фокса [4], Е. Паттена [5],
Дж. Пассела [5] тощо. Проте в українській науковій
літературі американо–мексиканські відносини, в т. ч.
міграційна проблематика, майже не розкриті.
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Мета статті полягає в з’ясуванні сутності
міграційного питання для США і Мексики та в
аналізі впливу цієї проблеми на відносини між цими
державами. Для досягнення мети необхідно вирішити
наступні завдання: 1) розглянути причини міграції
громадян Мексики до США; 2) визначити місце
мексиканських мігрантів в американському суспільстві;
3) проаналізувати особливості регулювання цієї
проблеми на національному і двосторонньому рівнях.
Дане дослідження автор будує на основі проблемно–
історичного підходу та використовує метод порівняння,
аналіз статистичних даних, описовий метод і причинно–
наслідковий аналіз.
З середини XX ст. кількість мексиканських
переселенців до США неупинно зростає. Масовий потік
мігрантів з Мексики обумовлений низьким економічним
розвитком цієї країни, бідністю населення, особливо в
південних штатах, безробіттям, низьким рівнем освіти
та рядом інших соціальних проблем.
Середня мексиканська заробітна плата становить
близько 4,15 дол. США на годину, а якщо говорити
про тих, хто задіяний у сільськогосподарській галузі,
то ця цифра ще менша. Якщо окрема людина ще
здатна в такому випадку вижити, то утримувати на
таку заробітну плату сім’ю – неможливо. В даний
час близько 40% населення Мексики знаходиться за
межею бідності. Безробіття складає близько 4%, але, за
оцінками, близько 25% тих, хто працює, класифікується
як «underemployed» [6], тобто такі, що зайняті неповний
робочий день або такі, що виконують низькооплачувану
роботу.
В більшості випадків трудова міграція до США
для мексиканців виступає чи не єдиним виходом, щоб
прогодувати власну родину, про що свідчать приватні
грошові перекази з США до Мексики. В основному
перекази спрямовуються у південні штати Мексики,
де спостерігається високий рівень бідності. Результати
соціологічних досліджень свідчать, що основними
одержувачами грошей є жінки. Як правило, кошти
використовуються для задоволення базових потреб,
таких як оренда житла, купівля продуктів харчування,
медикаментів та оплата комунальних послуг [7].
Приватні грошові перекази, здійснювані трудовими
емігрантами, мають важливий вплив на економіку
Мексики, який в деяких регіонах можна назвати
визначальним. Окремі дослідники констатують, що
грошові перекази, які надсилаються до південних
штатів Мексики, повністю або в переважній
більшості забезпечують покриття витрат особистого
споживання та/або купівлі–найму житла; частина
переказів використовується як джерело фінансування
мікропідприємств на урбанізованій території Мек
сики. Економічний ефект від грошових переказів
зосереджений в найбідніших штатах Мексики [2].
Очевидно, що однією із найголовніших причин
міграції громадян Мексики до США є проблема
бідності, з якою необхідно боротися на внутрішньому
рівні. Завданням Мексики в цьому плані є сприяння
економічному розвитку в країні, створення робочих
місць, стимулювання підприємництва, в т.ч. через
формування ефективної системи оподаткування для
малого бізнесу, підвищення рівня освіти, гідне пенсійне
забезпечення тощо. Окрім цього, має бути удосконалена
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система охорони здоров’я, доступ до освіти та надання
доступних кредитів для малозабезпечених сімей.
Питання міграційних потоків для США є
комплексною проблемою, яка стосується демографічної
структури населення, а також більшості сфер
функціонування держави – політичної, економічної,
безпекової, соціальної, культурної, що обумовлює таку
увагу політичних і державних діячів до цієї проблеми.
При цьому варто зазначити, що в першу чергу мова
йде про нелегальних мігрантів, адже мігрантів, які
прибувають на територію США на законних підставах,
можна в тій чи іншій мірі контролювати. В останні
роки ситуація ускладнилась ще і через збільшення
потоку вихідців з інших країн Латинської Америки,
котрі намагаються нелегально потрапити у США через
американо–мексиканський кордон.
США прагнуть зменшити потік мігрантів на свою
територію, оскільки з цим пов’язаний ряд викликів
для американського суспільства. Перші два серед
них стосуються змін у структурі населення США і
посилення влади мексиканської діаспори в країні. Згідно
з описом населення США 2014 р. станом на перше
січня 2015 р. в країні налічується 325,5 млн. осіб, з
яких 192,5 млн. складають американці та 38,7 млн. –
афроамериканці. А наступною за чисельністю націо
нальною групою є мексиканці, яких у США налі
чується 34,7 млн. осіб, що робить мексиканців
третьою етнічною групою за чисельністю. Але різниця
між кількістю афроамериканців та мексиканців є
невеликою – близько 4 млн. – що за умови збереження
тренду збільшення кількості мексиканських мігрантів
може зменшуватися, і в результаті, мексиканці
сформують найбільшу діаспору США [8].
Міграційна проблема у США сьогодні набула
нового значення. Якщо раніше американців обурювала
кількість приїжджих, то тепер на перший план виходить
небажання мігрантів асимілюватися. В надії на кращу
долю мексиканці, іноді ризикуючи своїм життям,
перетинають кордон США, але вже на американській
території часто стикаються з ворожістю, дискримінацією
та іншими проблемами. Вони починають шукати
допомоги у земляків, що вже змогли досягти кращого
рівня життя, і не асимілюються в інших соціальних
групах, крім своєї. Як результат, нові покоління молодих
мігрантів нівелюють інтегративні зв’язки, що утворили
їхні предки. Більша частина мексиканських нелегалів
оселяється в прикордонних штатах (Каліфорнія,
Техас, Аризона, Нью–Мексико) і Колорадо, а також
у найбільших мегаполісах США (наприклад, Лос–
Анджелес), що призводить до нерівномірної адаптації
мексиканців у США [1, p. 11–17].
США намагаються регулювати імміграційні потоки
переважно на національному рівні за допомогою
механізму трудової міграції. Головна ідея такого
інструменту полягає в тому, що іноземці отримують
тимчасові візи, які дають право перебувати в країні,
поки діє їхній трудовий договір, по закінченні якого
вони зобов’язані покинути країну [1, p. 75–79]. Проте
цей механізм не здатний зупинити масштабні потоки
незаконних мігрантів до США.
Варто згадати, що США по суті є «нацією
мігрантів», адже після «відкриття Америки» переселенці
переважно з Європи оселялись на території Північної
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Америки, витісняючи і частково змішуючись з корін
ним населенням. В ХХ ст. імміграційні потоки до
США все ще продовжували бути одним з факторів
приросту населення, але відійшли далеко на другий
план. В останні ж десятиліття ХХ ст. і особливо у
ХХІ ст. кількість переселенців до США, в значній
мірі нелегальних і вже переважно з країн Латинської
Америки, значно зросла: якщо в 1970 р. на 15 аме
риканських громадян був один іммігрант, то в 2000 р.
ця цифра зменшилась вдвоє – один іммігрант приблизно
на 7 громадян [3, р. 5], що суттєвим чином почало
впливати на більшість сфер життєдіяльності суспільства.
До того ж, нелегальні мігранти прагнуть натуралізації, а
діти, народжені вже на американській території, стають
громадянами США, що ще більше ускладнює проблему.
Більшість міграційних законів США датуються
1960–ми роками та відтоді зазнавали лише незначних
змін. Тому необхідність імміграційної реформи вже
давно назріла. Проте неодноразові спроби її проведення
ще не були доведені до логічного завершення через
суперечливі погляди представників різних політичних
сил [1, p. 126–140]. Імміграційна реформа була
проголошена одним з найважливіших пріоритетів
діяльності адміністрації Б. Обами під час його другого
президентського строку. Група з 8 сенаторів розробила
законопроект «Закон про безпеку, кордони, економічні
можливості та модернізацію імміграційної системи», за
який після важких дискусій Сенат врешті проголосував
27 червня 2013 р. Проте республіканська більшість в
Палаті представників не схвалила законопроект.
Тоді Б. Обама здійснив спробу реалізувати
імміграційну реформу через ряд президентських
наказів від 21 листопада 2014 р. Основною метою була
фактична легалізація (відстрочена депортація) дітей і
підлітків у віці до 18 років, які незаконно потрапили
до США зі своїми батьками або були вже народжені на
американській території, а також опосередковано їхніх
батьків [9, р. 2–4]. Варто зазначити, що на сучасному
етапі з нелегалами у США поступають у відповідності
до принципу «відловлювати, відстрілювати (якщо мова
йде про незаконний перетин державного кордону) і
депортувати», а з наказами Обами фактично формувався
новий принцип, у відповідності до якого незаконний
мігрант практично отримував можливість з часом
стати громадянином США [10, p. 16]. За підрахунками
аналітиків, в такому випадку під дію президентських
наказів підпадали приблизно 5 млн. нелегалів та їхніх
дітей [11, р. 1]. Проте республіканці заблокували
виконання президентських наказів за допомогою судової
влади, яка призупинила дію відповідних програм [12,
р. 13].
В ході своєї передвиборчої кампанії Д. Трамп, який
стане 45–им президентом США, висунув свій план
імміграційної реформи в дусі принципу «відловлювати,
відстрілювати та депортувати» [13]. Враховуючи
сучасний розподіл голосів у Конгресі – більшість
формують республіканці – висока ймовірність розробки
і прийняття реформи на основі пропозицій Д. Трампа.
Імміграційна реформа також включає заходи по
зміцненню охорони кордону з Мексикою, особливо на
цих умовах наполягають республіканці. Так, Д. Трамп
запропонував спорудити стіну вздовж всього американо–
мексиканського кордону [13].
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Як видно із вищенаведеного, проблема міграційних
потоків між Мексикою і США є складною та має
суттєвий вплив на обидві країни і потребує регулювання
не лише на національному, а й на двосторонньому і
навіть регіональному рівнях.
В цьому контексті перш за все слід зазначити,
що двосторонній діалог з питання імміграції ніколи
не був характерним та наявним між Мексикою та
США. Мексика завжди вела «політику відсутності
політики» з цієї проблеми, а США виявились
неспроможними вирішити її самотужки.
Однак, за часів правління адміністрації Дж. Буша–
мол. в США та В. Фокса в Мексиці відбулись певні
зрушення у позитивному напрямку. Весною 2001 р.
мексиканська сторона ініціювала переговори щодо
підписання двосторонньої угоди з імміграційних питань.
Але цій угоді так і не судилося бути підписаною через
терористичні атаки 11 вересня, після яких переговори
було закінчено, а угода так і лишилась в проекті [1,
p. 146–150].
У 2004 р. з ініціативою імміграційної реформи
виступив Дж. Буш–мол. Основна ідея реформи полягала
в тому, щоб припинити боротись з нелегальною
імміграцією силовими методами та засобами примусу,
а просто створити легальні можливості для пошуку
роботи та проживання в США. Реформа включала такі
положення як: створення програми робочої імміграції,
яка дозволяла б іммігрантам легально працювати в
США певний проміжок часу, а потім повертатись
додому; щорічне збільшення кількості віз, за якими
ці тимчасові працівники могли б залишатись в країні;
економічні стимули для працівників повертатись до
своїх країн; удосконалення законодавчої бази в сфері
працевлаштування та імміграції.
Програма реформи зустріла як критику, так і
підтримку. Остання надійшла переважно з боку бізнесу,
особливо того напряму, що пов’язаний з сезонною
роботою. Такі штати, як Меріленд, особливо гостро
відчувають потребу у робочій сили навесні та восени.
Саме вони найбільш активно лобіювали через своїх
представників у Конгресі створення легальних умов та
шляхів забезпечення них робочою силою в достатній
кількості.
Проте «анти–іммігрантська» коаліція була набагато
потужнішою та чисельнішою. Дебати з приводу
імміграційної реформи розкололи Конгрес на два
табори, і проект реформи, як і багато попередніх
проектів, не був прийнятий [1, p. 148–159].
Мексиканська сторона, яка врешті з 2000–х рр.
визнала існування проблеми та ініціювала початок
діалогу з США з міграційного питання, уважно
спостерігає за ходом імміграційної реформи в
США. Мексика вимагає гарантій захисту прав своїх
громадян, котрі при спробі нелегально перетнути кордон
стають потенційними жертвами фізичного насильства (у
т.ч. з боку правоохоронців США), викрадень, вбивств,
пограбувань тощо.
В свою чергу, уряд Мексики пообіцяв виконувати
всі правила і вимоги законної міграції та сприяти
підвищенню соціальних стандартів всередині країни,
щоб все менше і менше людей виявляли бажання до
еміграції. Протягом 2013–2015 рр. Мексика активно
співпрацювала з прикордонними службами США у
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сфері запобігання нелегальної міграції та контрабанди,
в результаті чого за оцінками Національного інституту
міграції рівень порушень правової дисципліни на
американо–мексиканському
кордоні
знизився
до
мінімуму за останні 40 рр., але все одно залишаються
проблемними деякі ділянки південної частини кордону.
Як зазначає дослідник Е. Фокс, через високий рівень
корупції саме на кордоні неможливо повністю його
контролювати. Між прикордонними, міграційними та
правоохоронними службами обох країн склалися сталі
корупційні зв’язки, порушити які дуже складно [4]. Тому
для подолання корупції на кордоні необхідна подальша
взаємодія між обома країнами.
Нинішній президент Мексики Е. П. Ньєто обіцяє
сприяти спрямуванню зусиль на зупинення потоків
мігрантів з інших країн Центральної Америки [5]. Також
мексиканський уряд висунув декілька нових вимог, які
стосуються методів роботи з мігрантами: захист прав
мігрантів незалежно від їхнього соціального статусу;
уникнення проведення депортації без супроводу, що
часто стало практикуватися за президентства Б. Обами;
контроль за операціями проти незаконної міграції,
що відбуваються вночі і часто супроводжуються
надмірними насильницькими діями; спільний контроль
за транзитом мігрантів з інших країн до США, оскільки
односторонній мексиканський контроль є неефективним
через високий рівень корупції місцевих чиновників.
Більш активною є взаємодія США і Мексики
в сфері управління спільним кордоном. В 2010 р.
держави підписали Декларацію щодо управління
кордоном у ХХІ ст. Метою цієї ініціативи є консолідація
зусиль навколо управління спільним американо–
мексиканським кордоном. Її основними інструментами
є: експедирування законної торгівлі і подорожей;
підвищення громадської безпеки; управління ризиками
безпеки; залучення прикордонних громад; розробка
керівництв щодо вирішення можливих статутних,
нормативних та / або інфраструктурних змін, які
дозволили б двом країнам покращити співпрацю [14].
Необхідно зазначити, що багато освічених мекси
канців підтримують ідею більш жорсткого контролю на
американо–мексиканському кордоні. Вони вважають,
що можливість тимчасово нелегально попрацювати в
США відволікає нові покоління від освіти та роботи
на мексиканських теренах, що заважає економічному
розвитку країни, адже не платяться податки і в
результаті страждає рівень соціального забезпечення. На
противагу цій думці існує й інша. Мексиканці, що вже
перейшли кордон з США та успішно себе реалізували,
висловлюють думку про необхідність більш тісної
взаємодії з США, оскільки вбачають у майбутньому
самостійної Мексики тільки злиденність. Іноді
найближчі родичі можуть мати повністю протилежні
точки зору на це питання, а інколи мігрант частково
підтримує обидві сторони. Така невизначеність заважає
виступати Мексиці з єдиною позицією щодо питання
міграції у відносинах із США [15, p. 171–172].
Зміцнення
потребує
не
лише
американо–
мексиканський кордон, а й південний кордон Мексики,
особливо з Гватемалою. Як вже зазначалось вище,
останніми роками разом з мексиканськими мігрантами
збільшилась також частка мігрантів з інших країн
Латинської Америки, які потрапляють до США
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транзитом через Мексику. Проблема полягає в тому,
що цей кордон є практично відкритим. Так склалось
історично і великої проблеми ніколи не становило.
Однак, все змінилось після подій 11 вересня, коли
США переглянули свої підходи до власної безпеки. Це
вплинуло і на політику мексиканського уряду, який
вдався до депортації 200 тис. мігрантів з Латинської
Америки та став посилювати свій південний кордон [1,
p. 172–173].
Отже, низький економічний розвиток та безробіття
в Мексиці змушують її громадян в пошуках кращої долі
їхати до США часто в якості нелегальних мігрантів.
Оселяючись переважно в південних штатах і великих
мегаполісах США, вони створюють там справжні
мексиканські діаспори, що турбує місцеве населення.
В американському суспільстві погляди щодо шляхів
регулювання міграційного питання і майбутнього
статусу нелегалів є діаметрально протилежними, що
вже протягом тривалого періоду гальмує вирішення
імміграційної проблеми на внутрішньому рівні.
На двосторонньому рівні спроби налагодити діалог з
цього питання були зроблені в 2001 р., але трагічні події
11 вересня перешкодили підписанню двосторонньої
угоди. Відсутність консенсусу з імміграційної проб
лематики всередині США не дозволяє американцям
знову розпочати переговори з мексиканцями, які, в
свою чергу, пильно слідкують за ходом обговорення
законопроектів у цій сфері і висувають вимоги щодо
захисту прав своїх громадян.
На двосторонньому рівні на сучасному етапі
відбувається взаємодія з приводу охорони і управління
американо–мексиканським кордоном. Існує також
необхідність посилення південного кордону Мексики,
адже останніми роками значно збільшилась кількість
мігрантів з інших країн Латинської Америки, які
потрапляють до США транзитом через Мексику. Тому
необхідним також є запровадження регіонального
діалогу з питань міграції.
Таким чином, можна зробити загальний висновок,
що проблема нелегальних мігрантів є складною і
комплексною та має вагоме значення як для США,
так і для Мексики. Але попри масштабність міграції
та її вплив на обидві країни, на даному етапі вони не
знайшли ефективних методів регулювання міграційних
потоків, що в значній мірі пов’язано з різними
підходами до цієї проблеми навіть на національному
рівні, не кажучи вже про двосторонній чи регіональний
рівень. Все це свідчить про необхідність подальшого
дослідження цієї теми та пошуків шляхів її вирішення.
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The impact of illegal migration on modern
American–Mexican relations
The purpose of the present article is to provide an insight into USA–Mexico
migration issue and to analyze how this problem impacts the relations between these
countries. This study relies on problematic–historical approach and uses the method
of comparison, statistical analysis, the descriptive method and causal analysis.
The article examines the main causes of Mexican migration to the USA, changes
in the American society demography which are related to mass migrant influx. The
article also outlines the concerns of Americans with regard to the strengthening of
Mexican community in the USA. The article identifies that the views within American
society on the solution of migration issue and on future status of illegal migrants are
totally opposite. That is why the immigration problem resolution is blocked on the
domestic level.
It is maintained that the attempts to build up dialogue regarding the immigration
issue on the bilateral level failed. For the time being, the countries interact only in
the sphere of American–Mexican border management and protection. The article
concludes that it is also necessary to strengthen the southern border of Mexico.
Keywords: USA, Mexico, illegal migration, immigration reform, American–
Mexican border.
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Туркменістан: чинники формування
міжнародного іміджу в умовах глобалізації
світогосподарських процесів
Описано головні чинники формування міжнародного іміджу сучасного
Туркменістану в умовах глобалізації світогосподарських процесів: практичне
застосування системного поступального й поетапного виконання затверджених
програм державного розвитку; рівень підвищення добробуту держави й
населення; покращення системи освіти; транспортна політика країни тощо.
Визначається місце економіки Туркменістану в системі глобальної економічної
системи в контексті завдань та Цілей Стійкого Розвитку.
Ключові слова: позитивний імідж країни, транспортна політика,
інвестиційна політика, міжнародна інтеграція, глобалізація, політика
нейтралітету, Стійкий Розвиток.

Механізми і форми інтеграції будь–якої країни в
міжнародне співтовариство визначаються сьогодні
як процесами глобалізації, так і особливостями її
соціокультурного простору. З іншого боку, розширюючи
поле міжкультурних взаємодій, глобалізаційні тен
денції актуалізують проблему збереження національ
них культур. У зв’язку з цим важливо досліджувати
особливості соціально–культурного життя кожної
держави, для того щоб оптимізувати і гармонізувати
складний і суперечливий процес включення її в
світовий економічний, політичний, соціокультурний
простір.
За таких умов особливої актуальності набуває
проблема визначення місця економіки Туркменістану
в системі глобальної економічної системи, що
формується. Як видається, найбільш узагальненою
формою прояву місця національної економіки країни у
світогосподарській системі є сформований позитивний
міжнародний імідж країни. Його сприйняття на рівні
наднаціональних інститутів означає глобальне визнання
країни світовою спільнотою завдяки економічній
могутності і впливу на прийняття як економічних,
так і політичних рішень. Важливого значення набуває
й сприйняття країни у напрямках розв’язання нею
глобальних проблем сучасності, серед яких політика
сталого розвитку, скорочення бідності тощо.
Формування позитивного міжнародного іміджу
Туркменістану, що є засобом посилення його міжна
родної конкурентоспроможності, також забезпечує
формування системи національної економічної безпеки
та збереження власної національної ідентичності.
Останнім часом теоретико–практичні проблеми
формування і реалізації міжнародного іміджу країн
стали об’єктом наукових розвідок як зарубіжних
так і вітчизняних дослідників, які розкрили суть
поняття іміджу країни, факторів, які впливають на
його формування та заходів державного регулювання
цих процесів. Серед яких слід назвати С. Анхольта,
С. Аскегарда, К. Асплунда, С. Блека, Б. Ванекена,
Г. Гера, К. Келлера, Ф. Котлера, В. Олінса, І. Рейна,
А. Саллівана, Д. Хайдера С. Холлата ін.
Відображення цієї проблеми знаходимо сьогодні
у дослідженнях російських й українських науков
ців Е. Галумова, К. Грідіна, О. Горбушиної, С. Дени
сюк, А. Задої, Ю. Кашлева, В. Кольцова, В. Король
ка, В. Корнієнка, Л. Мороз, О. Панкрухіна, Ю. Палехи,
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Г. Почепцова, В. Соколова, А.Старостіної, К. Хачатурова
та ін.
Істотний внесок в наукову розробку вказаної
проблеми внесли вчені–фахівці в царині зовнішньої
політики держав Центральної Азії, серед яких слід
виділити Р.Абдулатіпова, М.Атаєва, М.Гафарлі, А.Джек
шенкулова, Б.Караєва. Разом із тим, слід констату
вати відсутність єдиного теоретичного підходу до
трактування практичної природи іміджу країни,
чіткої класифікації факторів, що впливають на його
формування, праць присвячених стратегії формування
позитивного міжнародного іміджу Туркменістану.
Оскільки імідж є досить складним конструктом,
то для його подальшого аналізу, визначення ступеня
оптимальності
потрібно
визначити
структуру
цього феномену та чинники розвитку [1, с. 94]. Це
обумовлює актуальність вказаної проблеми для сучасної
політичної науки й визначає конкретну мету наукової
статті – визначення практичних чинників формування
позитивного міжнародного іміджу Туркменістану з
метою підвищення його інвестиційної привабливості та
рівноправного входження у систему світогосподарських
зв’язків.
Почнемо із того, що включення в системні
інституційні зв’язки незалежної держави Центральної
Азії – Туркменістану за часом збіглося з якісно новою
стадією розвитку світової цивілізації – тотальною
глобалізацією
всієї
системи
політико–правових,
соціокультурних і фінансово–економічних відносин
і з виникненням єдиного інформаційного простору.
Зрозуміло, ці процеси не могли не вплинути на
характер і глибину соціокультурних процесів, що
відбуваються в державі і на спроби формування та
реалізації Туркменістаном власної доктрини економічної
і культурної політики. В умовах глобалізації світових
проблем, кризових явищ, власних об’єктивних завдань,
які потребують негайного розв’язання, кожна країна
шукає свій особливий, оптимальний шлях розвитку.
Туркменістан у свою чергу пройшов цей особливий
шлях: із 1995 року країна набула міжнародного
статусу постійного нейтралітету під егідою Організації
Об’єднаних Націй і в такій відповідності будувала
власну політичну систему, здійснювала внутрішню
і міжнародну політику [2, с. 23]. Сьогодні статус
нейтральної
держави
сприяє
повноформатному
залученню Туркменістану до розв’язання глобальних
питань через миротворчість, сприяння у виробленні
ефективних моделей економічної та політичної
співпраці.
Власне, феномен постійного нейтралітету є першим
найважливішим чинником формування і зміцнення
позитивного іміджу Туркменістану на міжнародній
арені й міцно асоціюється з ним. Нагромаджений
нашою країною досвід наочно демонструє, що
поняття туркменського нейтралітету має безліч
аспектів – політичних, економічних, соціальних. Він
є універсальним інструментом реалізації потенціалу
міжнародного співробітництва у найширшому спектрі
напрямків. Сьогодні статус нейтральної держави
сприяє повноформатному залученню Туркменістану до
розв’язання глобальних питань через миротворчість,
виробленню ефективних моделей економічного і
політичного співробітництва.
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Сьогодні наша держава налагодила торгівельно–
економічні зв’язки з більш ніж 100 країнами. Більш
того, в червні 2015 року на 69–й сесії Генеральної
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 193 держави
одноголосно повторно прийняли Резолюцію «Постійний
нейтралітет Туркменістану», а співавторами цього
документа стали 47 країн.
Наступним важливим чинником формування пози
тивного міжнародного іміджу Туркменістану сьогодні
є практичне застосування системного поступального й
поетапного виконання затверджених програм держав
ного розвитку. Неабияка заслуга в цьому належить
Президенту Туркменістану Г. Бердимухамедову, який
постійно виступає ініціатором великомасштабних
проектів, націлених на розвиток взаємовигідних еконо
мічних зв’язків і зміцнення міжнародного співро
бітництва.
У 2016 році Незалежному Туркменістану випов
нилося 25 років. Цю важливу подію країна зустрічає
повністю змінивши свій вигляд. Історія туркменського
народу втілилася в сучасному геополітичному прос
торі, демонструючи всьому світу, що будується
модель суспільства, де все для людини. За словами
Президента
Туркменістану
Г.
Бердимухамедова,
виникла необхідність «сучасну ідею суспільного
розвитку втілити через залученість у цей процес
людської особистості, без чого будь–яка національна
ідея правління як погано натягнутий канат над
гірською прірвою» [3, с. 2]. Тому в основі політики
Туркменістану лежать сьогодні грамотно розставлені
акценти, засновані на поєднанні теорії і практики,
дисципліни і контролю, закріплені конституцією, що за
короткий час принесли значні результати.
За роки незалежності вкладено понад 144 мільярдів
доларів США в основні виробничі фонди країни.
Побудовано та введено в експлуатацію 544 великих
об’єкта виробничого і невиробничого призначення.
Побудовано житлових будинків загальною площею
35 мільйонів квадратних метрів. У 2017 році обсяг
капіталовкладень за рахунок усіх джерел фінансування
складе 42,7 мільярда манатів. З них 80,5 відсотка, будуть
виділені на будівництво виробничих об’єктів. Крім
цього, 8,3 мільярда манатів, тобто 19,5 відсотка, будуть
спрямовані на будівництво об’єктів невиробничої сфери
[4].
Іншим чинником формування позитивного іміджу
країни – є рівень підвищення добробуту держави
й населення. Значні запаси газу й нафти, інших
корисних копалин сприяють розвитку всіх галузей
народного господарства, а продаж сировини іншим
країнам створює основу наповнення бюджету держави.
Важливо, що сам бюджет не залежить від податків з
населення [5]. В Туркменістані плата за послуги ЖКГ
відсутня:комунальні витрати взяла на себе держава
[6, с. 7]. Наприклад, кредит на квартиру можна взяти
на 30 років під 1% на рік, кожен водій може отримати в
місяць безкоштовно 121 літр бензину, сіль в магазинах
видається безкоштовно, хліб – за символічною ціною.
Туркменістан сьогодні – це країна соціально
захищених громадян, в якій докорінно оновлюється
інфраструктура міст і сіл, впроваджуються передові
технології, поступово освоюються нові стандарти
життя. Президент країни Г. Бердимухамедов розпочав
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

перетворення,
які
можна
охарактеризувати
як
демократичні та новаторські.
Важливим чинником, який сприяє підвищенню
авторитету й іміджу Туркменістану, є поліпшення
системи освіти. В межах масштабної державної
підтримки прийнято Закон Туркменістану «Про освіту»:
у всіх регіонах країни ведеться інтенсивне будівництво
нових дитячих дошкільних установ, середніх шкіл і
вищих навчальних закладів. Президентом підписаний
наказ про реформування системи освіти, скасування
«дев’ятирічки» й введення повної дванадцятирічної
середньої освіти, а в вузах – 5–6–річної. Сьогодні в
Туркменістані працює 1741 школа, 848 дошкільних
установи, 23 вищих навчальних заклади, 127 училищ
початкової професійної освіти, 27 технікумів і середніх
професійних навчальних закладів. У всіх школах
поступово вводиться інтернет–зв’язок. Відроджено
Академію наук, військові кафедри у вищих навчальних
закладах. За останні роки в столиці створено нові
профільні вищі навчальні заклади – Міжнародний
університет Гуманітарних наук і розвитку й Інженерно–
технологічний університет імені Огуз хана, де заняття
проводяться англійською і японською мовами. Стрімко
зростає нове покоління освічених молодих людей, які
володіють іноземними мовами і новими технологіями,
освоюють світ шляхом отримання якісної освіти,
яке фінансується державою (освіта в Туркменістані
безкоштовне, середня стипендія – $ 200) [7, с. 22].
Інтеграція країни до світового співтовариства
відбувається по найактуальнішим напрямкам сучасності.
Істотні досягнення можна бачити в сферах зв’язку,
телекомунікаційних та інформаційних технологіях. У
2015 році до космічного простору було виведено перший
національний штучний супутник.
Серед важливих чинників підвищення позитивного
іміджу Туркменістану особливе місце належить
транспортній політиці країни, в основі якої поставлено
розвиток залізничного, автомобільного, морського
транспорту і цивільної авіації.
Сьогодні довжина залізниць в Туркменістані
становить 3080 км. За роки незалежності вона зросла
на 900 км. Згідно «Національної програми соціально–
економічного розвитку Туркменістану на 2011–
2030 роки» країна визначена як трансконтинентальний
економічний міст взаємодії європейської, азіатсько–
тихоокеанської і південноазіатської економічних систем.
Пріоритетним напрямком цієї довгострокової програми є
випереджальний розвиток транспортно–комунікаційного
комплексу, здатного в повному обсязі задовольняти
потреби економіки й населення в транспортних
послугах. Основними завданнями вищеназваної прог
рами є послідовна інтеграція в світову транспортну
систему, подальше розширення національної інфра
структури [8].
Ще у 2007 році за участю голів трьох держав було
підписано Угоду про відкриття сталевої магістралі
Казахстан–Туркменістан–Іран. У травні 2013 року
відбулася церемонія відкриття туркмено–казахстанської
ділянки залізниці, а в грудні 2014 року – почала
функціонувати туркмено–іранська ділянка. У листопаді
2016 року за участю Президента Туркменістану і
Президента Ісламської Республіки Афганістан було
відкрито міжнародний залізничний транспортний
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коридор – перша черга ділянки Атамірат–Імамназар–
Акіна. Уздовж сталевої магістралі довжиною 88 км.
побудовано два великих мости довжиною 256 і
363 метри. Зведено вокзали Гулістан і Імамназар,
нові станції та ряд необхідних об’єктів технічного й
соціального призначення.
Сьогодні Туркменістан планомірно перетворюється в
міжнародний логістичний кластер з транснаціональними
автомобільними шляхами, сучасною авіацією і
новими аеропортами, найбільшими в регіоні портом і
морськими судами. У вересні 2016 року в туркменській
столиці відкрився новий Міжнародний аеропорт
Ашгабата, який має пропускну здатність 1600 пасажирів
на годину. Він здатен приймати літаки будь–якого
типу і вантажопідйомності, забезпечуючи сервіс на
рівні міжнародних стандартів. Аеропорт внесено
до Книги рекордів Гіннесса завдяки найбільшому
(705 квадратних метрів) зображенню традиційного
орнаменту туркменського килима – прикраси головного
пасажирського терміналу. Також аеропорт отримав
нагороду «Construction Excellence Award» як визнання
видатної архітектурної концепції, високої якості
проектування й втілення передових технологій [9].
За ініціативою Туркменістану 22 грудня 2015 року
Генеральна Асамблея ООН прийняла Резолюції про
створення транзитних транспортних коридорів. В рамках
цієї події 26–27 листопада 2016 року в Туркменістані
відбулася перша Глобальна конференція зі сталого
транспорту. Проведення заходу такого високого
міжнародного рівня свідчить про те, що Туркменістан
сьогодні робить значні кроки в напрямку розвитку
вітчизняної транспортної системи та її інтеграції в
міжнародну комунікаційну інфраструктуру.
Розвитку комплексу транспорту та зв’язку в інвести
ційній програмі 2017 року також приділено велику
увагу. Прикладом є будівництво високошвидкісного
автобану Ашхабад–Туркменбаши. Будівництво цієї нової
траси надасть можливість вітчизняній економіці більш
ефективно інтегруватися в світову економічну систему.
Солідні обсяги інвестицій планується також спрямувати
на будівництво Туркменбашинського міжнародного
морського порту. Освоєння цих капіталовкладень
дозволить в перспективі перетворити міжнародний
порт в один з найбільших логістичних центрів на
Каспійському морі [4].
Беручи участь у міжнародних програмах із транс
портних питань, Туркменістан, тим самим, підвищує
конкурентоспроможність і приваблює інвесторів з
багатьох країн світу. Залучення прямих іноземних
інвестицій – важливий іміджеутворювальний чинник
розвитку Туркменістану, який у 2015 році увійшов до
першої десятки країн за індексом залучення іноземних
інвестицій [10]. Міжнародний валютний фонд прогнозує
у найближчі роки в країні збереження високої динаміки
зростання ВВП, що забезпечується проведенням
зваженої інвестиційної політики та за рахунок солідних
обсягів іноземних капіталовкладень.
На
поліпшення
демократичного
політичного
іміджу Туркменістану на світовій арені впливають
прогресивні зміни і в його правовій системі. В основі
цих змін – розробка й затвердження нової редакції
Конституції Туркменістану, яка була прийнята у
вересні 2016 р. До Конституційної комісії надходили
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сотні пропозицій від громадян, політичних партій,
юристів, міжнародних і національних експертів,
представників органів державної влади. Туркменістан є
єдиною країною в світі, в Конституції якої відображені
положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Цей
найважливіший для країни документ базується
насамперед на концепції суверенітету, нейтралітету
і прав людини [11]. Більш того, сьогодні в країні
вже створені механізми для реалізації положень про
права людини, закріплених в Конституції. До кінця
поточного року планується прийняття відповідного
закону про створення посади омбудсмена, який буде
займатися практичними питаннями щодо реалізації прав
людини.
У новій Конституції Туркменістан визначено як
нейтральну, незалежну, світську, демократичну й
правову державу. Фактично до Конституції включено
28 нових статей, до 107 статей внесено зміни й допов
нення. Нейтралітет Туркменістану, який є наріжним
каменем зовнішньої політики, отримав конституційні
гарантії й чітко визначає основні принципи зовнішньої
політики Туркменістану: миролюбні ініціативи, політика
добросусідства, принципи невтручання, незастосування
сили, неприєднання до військових блоків, розвиток
дружніх стосунків з усіма країнами світу.
22 вересня 2016 року в рамках участі делегації
Туркменістану в роботі сегмента високого рівня 71–ї
сесії Генасамблеї ООН міністром закордонних справ
Туркменістану ще раз була оголошена позиція країни
щодо основних напрямів державної політики, націленої
на зміцнення миру і безпеки. Було заявлено про
офіційне прийняття з боку Уряду Туркменістану цілей,
завдань та індикаторів для Цілей Стійкого Розвитку.
Міжнародне співтовариство цілком схвалює і підтримує
творчу політику нашої країни.
Наочним підтвердженням служить неодноразове
обрання незалежного нейтрального Туркменістану
віце–головою сесій Генеральної Асамблеї ООН, в тому
числі 58–ї, 62–ї, 64–ї, 68–ї і 71–ї. Як особливо значущі
виділені актуальні питання в сфері гуманітарної і куль
турного взаємодії: мир і безпека, партнерство в інтересах
сталого розвитку, розвиток співпраці в транспортній
сфері, розвиток співробітництва в сфері енергетики,
співпраця із питань екологічної проблематики і зниження
ризику стихійних лих, готовність до активної участі
щодо здійснення практичних кроків в гуманітарній сфері.
Особливе місце в цій діяльності буде відведено захисту
найбільш вразливих категорій громадян: біженців,
мігрантів та осіб без громадянства [12].
Туркменістан став одним з перших держав, в
діяльності якого на національному рівні використо
вуватимуться глобальні показники при складанні та
реалізації державних програм соціально–економічного
розвитку. В цей же період в штаб–квартирі Організації
Об’єднаних Націй Туркменістан підписав історичну
Паризьку угоду, в якій наша держава заявила про
свою готовність приступити до здійснення внутрішніх
процедур, необхідних для підготовки угоди до
ратифікації.
Зростає і спортивний імідж держави – багато в чому
завдяки керівництву та безпосередньої участі Прези
дента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова,
який постійно опікується широким розвитком спорту
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і фізичної культури в країні, інтеграції Туркменістану
в міжнародні спортивні процеси. Наприклад, Туркме
ністан першим в Центральноазіатському регіоні отримав
право на проведення в 2017 році Азіатських ігор в
закритих приміщеннях і з бойових мистецтв. Для їх
проведення в Ашхабаді побудовано грандіозний за своїм
значенням і параметрами Олімпійський Комплекс, який
розташовано на площі 157 гектарів і включає понад
30 різних об’єктів.
Таким чином, позитивний міжнародний імідж
Туркменістану неухильно й системно зростає і
зміцнюється завдяки як миролюбного курсу так і
ініціативам, конкретними справами його Президента,
заради миру, безпеки і прогресу. В результаті проведення
кардинальних реформ і реалізації національних програм,
орієнтованих на модернізацію економіки, Туркменістан
перетворюється в індустріально розвинену країну,
активно інтегрує в світовий економічний простір,
а його успіхи отримують визнання міжнародного
співтовариства.
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Turkmenistan: international image forming factors
in globalized world economic processes
We describe the main factors shaping the international image of modern
Turkmenistan in globalized world economic processes: the practical application of
progressive system and phased implementation of national development approved
programs the level of the state welfare and the public; improved education system;
transport policy of the country and so on. The place of the Turkmenistan economy of
in the global economic system in the context of the tasks and objectives of sustainable
development are studied.
Keywords: positive image of the country, transport policy, investment
policy, international integration, globalization, a policy of neutrality, and
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Сучасне життя характеризується розповсюдженням і
застосуванням інформаційних технологій, формуванням
глобальних інформаційних систем, методів автоматичної
обробки даних, доступ до яких може здійснюватися
практично будь–якою особою з будь–якої точки земної
кулі. Даний прогрес у сфері розробки та впровадження
програмного забезпечення у формуванні баз персо
нальних даних надзвичайно загострили проблему
захисту приватного життя фізичних осіб та захисту
основних прав і свобод людини загалом.
В Україні у 2010 році було ухвалено Закон України
«Про захист персональних даних», в якому персональні
дані визначено як «відомості чи сукупність відомостей
про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути
конкретно ідентифікована» [12].
Право на недоторканність персональних даних
закріплено основоположними міжнародно–правовими
актами у галузі прав людини. Так, в статті 12 Загальної
декларації прав людини закріплено, що «ніхто не
може зазнавати безпідставного втручання у його
особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на
недоторканність його житла, тайну його кореспонденції
або на його честь і репутацію; кожна людина має
право на захист закону від такого втручання або таких
посягань» [2].
Важливе значення в міжнародному регулюванні
питання захисту персональних даних має стаття 17
Міжнародного пакту про громадянські та політичні
права, де зазначено, що «ніхто не повинен зазнавати
свавільного чи незаконного втручання в його особисте
і сімейне життя, свавільних чи незаконних посягань
на недоторканність його житла або таємницю його
кореспонденції чи незаконних посягань на його честь і
репутацію; кожна людина має право на захист закону від
такого втручання чи таких посягань» [3].
Дане право регламентоване й положеннями
Конституції України [1].
Процес посилення масштабів процесів обігу та
обробки інформації, зокрема у сфері персональних
даних, свідчить про нагальну необхідність створення
дієвого механізму протидії порушенню вищезазначених
прав.
Необхідність подальшого розвитку правового регу
лювання у сфері захисту персональних даних в Україні
з урахуванням вже існуючих правових механізмів в ЄС
зумовлюють актуальність даного дослідження.
Постановка проблеми. Досконале дослідження
міжнародних правових актів та стандартів, а також
законодавства ЄС щодо захисту персональних даних
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є необхідним при приведенні до даних стандартів
національного законодавства.
Вивчення Україною міжнародного досвіду та досвіду
ЄС щодо правових механізмів регулювання захисту
персональних даних, врахування основних принципів
щодо організації таких механізмів в цій галузі дало
б змогу привести у відповідність із стандартами ЄС
вітчизняних законів та підзаконних актів.
Питання, пов’язані із персональними даними
досліджувались у працях таких вітчизняних науковців,
як: Т. Костецька [13], В. Ліпкан [14], А. Марущак
[15], А. Тунік [16], І. Усенко [17], К. Цьомик [18],
М. Щербатюк [19] та ін. Проте розвиток законодавства
у даній сфері продовжується, як на національних рівнях,
так і на рівні ЄС.
Метою дослідження є правовий аналіз базового
законодавства ЄС у сфері захисту персональних даних.
Основні результати дослідження. Право на захист
персональних даних – одне з невід’ємних прав сучасної
людини.
Європейське
право
є
прикладом
найбільш
розвинених норм про захист персональних даних.
Правове регулювання захисту персональних даних в
Європі почало активно формуватись в 1970–1980 ро
ках. Можна визначити такі основні етапи формування
нормативного механізму захисту персональних даних в
ЄС: Конвенція Ради Європи про захист прав і основних
свобод від 04.11.1950 р. (право на захист персональних
даних також випливає із статей 8 та 10 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод, в
яких вказується, що «кожен має право на повагу до
свого приватного і сімейного життя, до свого житла
і кореспонденції; органи державної влади не можуть
втручатись у здійснення цього права, за винятком
випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом
і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного
добробуту країни, для запобігання заворушенням чи
злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для
захисту прав і свобод інших осіб»; кожен має право на
свободу вираження поглядів; це право включає свободу
дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати
інформацію та ідеї без втручання органів державної
влади і незалежно від кордонів; не перешкоджається
державам
вимагати
ліцензування
діяльності
радіомовних, телевізійних або кінематографічних
підприємств; здійснення цих свобод, оскільки воно
пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може
підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням
або санкціям, що встановлені законом і є необхідними
в демократичному суспільстві в інтересах національної
безпеки, територіальної цілісності або громадської
безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам,
для охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації
чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню
конфіденційної інформації або для підтримання
авторитету і безсторонності суду [4]; Конвенція Ради
Європи РЄ №108 від 28.01.1981 р. «Про захист осіб
у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних
даних» [5]; Додатковий протокол до Конвенції №108
від 08.11.2001 р. [7]; Директива 95/46/ЄС про захист
фізичних осіб стосовно обробки персональних
даних і вільне пересування персональних даних від
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24.10.1995 р. [8]; Директива 97/66/ЄС Європейського
парламенту та Ради «Про обробку персональних даних
і захист прав осіб у телекомунікаційному секторі» від
15.12.1997 р. [9]; Хартія Європейського Союзу про
основні права від 07.12.2000 р. [6].
Ухвалення національних законів країн–учасниць
ЄС, направлених на регулювання питань захисту персо
нальних даних стало завершальним етапом формування
нормативного механізму захисту персональних даних
в ЄС.
Подальший процес законодавчого закріплення
положень щодо персональних даних відбувався на рівні
Директив ЄС.
Так, у констатуючій частині Директиви 95/46/
ЄС Європейського парламенту та Ради «Про захист
осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та
вільним обігом цих даних» від 24 жовтня 1995 р., яка
була ухвалена Європейським парламентом на підставі
положень Договору про заснування Європейського Союзу
та висновків Комісії Економічної та Соціальної Ради ЄС,
міститься 72 рекомендації щодо захисту персональних
даних. Зокрема, акцентується увага на тому, що обробка
всіх видів персональних даних призначена сприяти
економічному та соціальному прогресу, розвитку взаємо
вигідного обміну та добробуту людини.
Вільний рух інформаційних ресурсів щодо товарів,
капіталів і послуг передбачає не лише вільний рух
персональних даних, а й забезпечення високого рівня їх
захисту. Цього вимагає поширення телекомунікаційних
зв’язків, зростаючі інформаційні потоки, збільшення
обсягів науково–технічного та іншого співробітництва.
З цією метою, дотримуючись проголошених Конвенцією
№108 Ради Європи та Директивою 95/46/ЄС принципів
захисту даних, Європейський парламент ухвалив
Директиву 97/66/ЄС Європейського парламенту та
Ради «Про обробку персональних даних і захист прав
осіб у телекомунікаційному секторі» від 15 грудня
1997 р., яка зазначає, що в телекомунікаційному секторі
Європейського Співтовариства запроваджуються нові
передові цифрові технології та нові телекомунікаційні
послуги, що зумовлюють певні вимоги до захисту
персональних даних користувача. Директива 97/66/
ЄС передбачає захист персональних даних як фізичних
осіб, так і захист законних інтересів юридичних осіб,
а її констатуюча частина містить 28 рекомендацій,
спрямованих на гармонізацію положень держав–членів,
необхідну для забезпечення адекватного рівня захисту
персональних даних у телекомунікаційному секторі
та забезпечення їх вільного обігу, а також– вільного
обігу телекомунікаційного обладнання і послуг у
Європейському Співтоваристві.
Захисту персональних даних в Інтернеті присвячено
Рекомендації Ради Європи «Основні напрямки захисту
прав фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних
даних
у
інформаційних
супермагістралях»
від
09.12.1997 р. [10]. У відповідності до цих Рекомендацій
користувачі та провайдери послуг Інтернету мають
ураховувати особливість захисту персональних даних у
цій мережі у зв’язку із можливістю несанкціонованого
їх використання та нанесення шкоди людині, суспільству
або державі.
Довгий час ЄС намагалося створити єдиний
нормативний акт у сфері захисту персональних
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даних. Після більше чотирьох років інтенсивного
обговорення законопроекту Радою Європи в квітні
2016 р. Європарламент ратифікував закон про захист
персональних даних [11]. Остання редакція Загально
європейського закону про захист даних була схвалена
Комітетом громадських свобод в Європарламенті, а
також міністерствами юстиції і внутрішніх справ.
Згідно даного Закону, жодна компанія або органи
влади не мають права збирати дані про особу, за
винятком випадків, коли сама особа дала згоду на це
або існують законодавчі положення, які змушують
особу передати певні дані. Збір даних компаніями, веб–
сайтами або іншими службами дозволений тільки в тих
випадках, якщо особа надала на це свою однозначну
беззастережну згоду. Компанії мають право запитувати
тільки ті дані, які дійсно необхідні їм для надання
послуг. У законі вперше беззастережно закріплено так
зване «право на забуття». Тепер інформаційні сервіси,
що збирають дані, повинні на вимогу видалити акаунти і
особисті дані особи, і більше не мають права передавати
їх третім особам. У питанні захисту особистих даних
кордонів між країнами більше не існує. Компанії та
корпорації з представництвами в декількох європейських
країнах можуть обмінюватися даними всередині
підприємств, тільки якщо дотримуються правил захисту
даних. Компанії будуть мати право передавати особисті
дані особи третіх країн, таких як США, тільки якщо
в них створено такий же рівень захисту даних, як і
в ЄС.
Закон передбачає, що його вимоги повинні бути
прийняті законодавством всіх країн ЄС до 2018 р.,
проте для цього не потрібно на національному рівні
приймати нові нормативні акти. Тобто методом
прийняття Загальноєвропейського закону про захист
персональних даних фактично відбувалася уніфікація
захисту персональних даних у всіх 28 країнах–членах
Євросоюзу.
Висновки та рекомендації. Становлення законо
давства ЄС у сфері захисту персональних даних
відбувалося у декілька етапів. На даний момент фактич
но створена нова єдина нормативна база для всіх країн
Євросоюзу в частині захисту персональних даних.
Законодавство про захист персональних даних
поступово вкорінюється в рамках національного і
міжнародного законодавства та набуває практики засто
сування.
Законодавство щодо захисту персональних даних
є важливим кроком України до стандартів ЄС у сфері
захисту прав людини.
Перспективи подальших досліджень, на нашу думку,
пов’язані із необхідністю вивчення нових тенденцій
розвитку інституту захисту персональних даних в
ЄС та законодавчому механізму їх захисту на основі
триваючих на сьогодні правових реформ у цій сфері
та пошуком можливостей впровадження найкращого
європейського досвіду в законодавство України.
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Теоретические и практические проблемы
конституционно–правового исследования
уголовного процесса в Азербайджанской
Республике: методологический подход
На основе многочисленных положений Уголовно–Процессуального Кодекса
непосредственно или косвенно стоит Конституция, что в свою очередь делает
необходимым изучение уголовного процесса в рамках конституции.
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(стаття друкується мовою оригіналу)
Согласно ст. 2 Уголовно–Процессуального Кодекса
Азербайджанской Республики (источники уголовно–
процессуального законодательства), самым основным
актом, составляющим уголовно–процессуальное законо
дательство Азербайджанской Республики, является Кон
ституция Азербайджанской Республики.
Хотелось бы начать с подачей понятия уголовного
процесса.
В ст. 7.0.3. Уголовно–Процессуального Кодекса
Азербайджанской Республики, где представлены основ
ные понятия соответствующей сферы, уголовный
процесс представлен таким образом – уголовный
процесс – совокупность процессуальных действий по
уголовному преследованию и принятых процессуальных
постановлений.
С законодательной точки зрения дефиницию уго
ловного процесса нельзя считать полным. Данное
определение уголовного процесса носит общий харак
тер. Потому что, основные характерные черты не
перечислены и не представлены основные свойства,
относящиеся к данной категории. По этой причине,
обращаясь к теоретически–правовой литературе, мы
считаем необходимым представления понятия к уголов
ному процессу.
Д. Г. Мовсумов, учитывая социалистические
требования времени, истолковал уголовный процесс
в таком порядке: уголовный процесс является
процессуальной деятельностью по расследованию,
следствию, осуществляемым в процессуальной форме,
возбуждению, следствию, рассмотрению и решению
уголовных дел в суде прокуратурой и судебными
органами, определенными законом на основании прин
ципов социалистического демократизма, направленных
на выполнение задач правосудия по уголовным делам
[9, с. 6].
М. Джафаргулиев уголовному процессу дал такое
теоретическое значение: уголовный процесс является
процессуальной деятельностью по расследованию,
следствию, осуществляемым в процессуальной форме,
возбуждению, следствию, рассмотрению и решению
уголовных дел в суде прокуратурой и судебными
органами, определенными законом на основании
демократических принципов, направленных на вы
полнение задач правосудия по уголовным делам
[7, с. 6].
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Представляя понятие уголовного процесса, М. Джа
фаргулиев считает, что уголовный процесс и правосудие
это две неразрывные понятия.
В правовой литературе правосудию дано такое
понятие: правосудие – это форма защиты государ
ственного строя, его политических и экономических
систем от любых посягательств, защита правовых и
законных интересов государства, организаций и граж
дан, всестороннее укрепление законности и юри
дических правил, воспитание граждан, рассмотрение и
решение судами уголовных и гражданских дел с целью
предупреждения и предотвращения правонарушений,
и применение государственных принудительных мер к
лицам нарушившим закон или оправдание невиновных
лиц [10, с. 98].
Или – правосудие это деятельность специальных
государственных судебных органов по укреплению
законности и юридических правил, каким либо средст
вом, рассмотрение и решение судебными исполнителями
гражданских (административных) и уголовных дел в
процессуальном порядке, определенными законом на
основе демократических принципов с целью воспитания
граждан в духе патриотизма и уважения правил
сосуществования.
По мнению Ф. М. Аббасовой, для осознания кате
гории уголовного процесса, необходимо определение
его содержания. Содержание уголовного процесса
состоит из деятельности органов предварительного
расследования, ведущих борьбу с преступностью и
органов правосудия, и общественных отношений возни
кающих, продолжающихся или прекращающихся,
охраняемых, обеспечиваемых и регулируемых уголовно–
процессуальным законодательством, в связи с осуществ
лением данной деятельности [4, с. 13].
Ф. М. Аббасова отмечает назначение уголовного
процесса обеспечением решения задач уголовного судо
производства.
В статье 8 Уголовно–Процессуального Кодекса
представлены задачи уголовного судопроизводства.
1) защита личности, общества и государства от
преступных посягательств;
2) защита личности от случаев злоупотребления
должностными полномочиями в связи с действительным
или предполагаемым совершением преступления;
3) быстрое раскрытие преступлений, всестороннее,
полное и объективное выяснение всех обстоятельств,
связанных с уголовным преследованием;
4) изобличение и привлечение к уголовной
ответственности лиц, совершивших преступление;
5) отправление правосудия в целях наказания
лиц, обвиняемых в совершении преступления, с
установлением их вины и реабилитации невиновных.
К. Сарыджалинская в своем выступлении в 2005–м
году в связи с проблемами усовершенствования зако
нодательства Азербайджанской Республики отметила,
что Уголовно–Процессуальный Кодекс Азербайджанской
Республики наряду с осуществлением уголовного судо
производства на основе демократических принципов,
с возможностью обеспечения прав и свобод человека и
граждан, утвержденных Конституцией, характеризуется
также множественными противоречиями и пробелами.
Эти противоречия и пробелы существуют в большин
стве глав Уголовно–Процессуального Кодекса, в том
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числе в нормах, регулирующих ведение отдельных
следственных и процессуальных действий [3, с. 6].
В своем данном выступлении К. Сарыджалинская
эти противоречия и пробелы, существующие в нормах
Уголовно–Процессуального Кодекса в связи с ведением
следственных действий, сгруппировала нижеследующим
образом:
1. В связи со следственными действиями, осуще
ствляемыми до начала уголовного дела – отметим,
что хотя в законодательстве того периода и отражена
возможность проведения осмотра места происшествия
до вынесения решения о возбуждении уголовного дела,
однако в последующем изменении в ст. 207.4 и 217.1
Уголовно–Процессуального Кодекса добавлены слова
«назначение экспертизы».
Хотелось бы отметить, что хотя законодательно
и затронут данный момент раскритикованный в
теоретической литературе, однако мы не считаем вопрос
исчерпанным. По нашему мнению, нецелесообразно
целиком ограничивать ведение следственных действий,
принятием какого–либо процессуального акта.
В неотложных случаях до возбуждения уголовного
дела может быть назначен ни то что, осмотр место
происшествия и экспертиза, но и назначены и
оформлены другие следственные действия. Доводим
до вашего внимания, что уголовное производство это
система, действующая в рамках судопроизводства, и в
любом случае последняя и высшая цель которой защита
прав и свобод человека и граждан, восстановление
нарушенных прав и законных интересов. По
этой причине, мы считаем, что нарушенные или
предполагаемые нарушения прав и свобод человека и
граждан, должны быть в самые кратчайшие сроки и
с минимальной затратой восстановлены. Также как и
осмотр места происшествия, и назначение экспертизы
до начало уголовного дела возможна, мы предлагаем
включение в соответствующие статьи возможность
проведения других следственных действий, имеющихся
в Уголовно–Процессуальном Кодексе.
2. Вторая группа недостатков связанных с усовер
шенствованием Уголовно–Процессуального Кодекса,
указано в 237 и 257 статьях. В действующем уголовно–
процессуальном законодательстве сохранен институт
понятых. Согласно этому, при осуществлении неко
торых следственных и процессуальных действий, в
законодательстве отражено участие понятых и удосто
верение процессуальных актов своими подписями.
Например, осмотр место происшествия (236.3),
производство обыска и выемки (ст. 244). Справедливо
отмечено, что хотя при проведении некоторых
следственных действий и используются понятые, однако
в статьях 237 – при извлечении трупа из могилы и 257 –
наложении ареста на почтово–телеграфную и иную
корреспонденцию, производства ее осмотра и выемки,
участие понятых не предусмотрено. В частности
при наложении ареста на почтово–телеграфную и
иную корреспонденцию, производства ее осмотра
и выемки, было раскритиковано право работников
управления связи по поводу их процессуального
статуса. Мы принимаем критику и пробел в Уголовно–
Процессуальном кодексе, в связи с данным вопросом.
Однако в данном случае хотелось бы отметить
что, несмотря на противоречия, мы не считаем
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целесообразным включение в эти статьи (237 и 257)
положения, связанное с участием понятых. Наоборот,
положения, удостоверяющие участие понятых ни то,
что должны быть включены в статьи 237 и 257, но и
учитывая требования времени, извлечены из других
статей и считать их устаревшими как уголовно–
процессуальный институт.
Если выразиться более яснее, сегодня в ходе уго
ловного процесса мы сторонники использования
современной техники. Считаем, что использование
достижений современной техники поможет и реали
зации максимальной экономности (времени и мате
риальных средств) в уголовном процессе, и ведению
процесса в условиях прозрачности и объективности.
У данного вопроса имеются правовые и фактические
основания. Так, в статьях 227.6, 236.4, 237.3, 245.3, 257.5,
260.5, 262.4, 275.5, утверждено право использования
следователем фото, видео и киносъемки или других
записывающих технических средств, при проведении
соответствующих следственных действий. По нашему
мнению широкое и последовательное использование
следователем данного права, дадут свои положительные
результаты. В таком случае устранится институт понятых.
3. Третий проблематичный момент, встречающийся
во время подхода к Уголовно–Процессуальному Кодексу
в рамках конституции, связано со следственным
действием наложения ареста на имущество, имеющийся
в 32–й главе. К. Сарыджалинская отмечает, что между
статьями 18.3 и 249.2. и статьей 249.5 Уголовно–
Процессуального Кодекса имеются противоречия.
Ученая, приковывая внимание на противоречия,
отдала предпочтение статьям 18.3. и 249.2. и отметила,
что арест на имущество входит в исключительные
полномочия суда. Мы тоже считаем, что обстоятельство,
предусмотренное в статье 249.5. Уголовно–Процессуаль
ного Кодекса, противоречит статье 29.4 Конституции
(Никто без решения суда не может быть лишен своей
собственности) и Гражданскому Кодексу.
Статья 61 Конституции Азербайджанской Респуб
лики, называется Право на получение правовой помощи.
Согласно данной статье:
I. Каждый обладает правом на получение квали
фицированной правовой помощи.
II. В предусмотренных законом случаях правовая
помощь оказывается бесплатно, за счет государства.
III. У каждого лица с момента задержания, ареста,
предъявления обвинения в совершении преступления со
стороны компетентных государственных органов есть
право пользоваться помощью защитника.
На основании сравнения Конституции 1995–го
года с предыдущими Основными Законами мы отме
тили, что настоящая Конституция охватывает в себе
усовершенствованный вариант право на получение
правовой помощи. Если обратить внимание, то можно
увидеть, что законодательство утверждает не только
получение правовой помощи лицом, но и признается
как субъективное право оказания квалифицированной
правовой помощи.
Квалифицированная правовая помощь обеспечи
вается высшим образованием адвоката, достаточным его
опытом работы. Получение лицом квалифицированной
правовой помощи отражено в соответствующем законо
дательстве.
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В уголовном процессе подозреваемое лицо,
обвиняемое лицо имеет право на использование помощи
защитника, пострадавшее лицо, гражданский истец,
гражданский ответчик на помощь представителя. Наряду
с этим и защищаемые лица и представители также
могут осуществлять процессуальные права.
Одним из проблем, препятствующих реализации
права правовой помощи предусмотренной в Консти
туции Азербайджанской Республики, связано с мате
риально–социальным обеспечением адвокатов. Ввиду
того что, средства, выплачиваемые за счет государства
высококвалифицированному адвокату за правовую
помощь мала и процесс получения этих выплат слишком
сложен, приводит к незаинтересованности адвокатов к
назначаемым делам.
Согласно Постановлению Кабинета Министров
Азербайджанской Республики «О сумме выплачиваемой
защитникам, переводчикам, специалистам и экспертам»
установлено в размере 2 манат. К тому же из–за того
что, выплата этих денег осуществляется не Коллегией
Адвокатов, а органом исполнительной власти, как
бы делает адвокатов зависимыми от исполнительной
власти. Продолжение тенденции повышения этой
суммы, регулирование суммы, оплачиваемой при
бесплатной правовой помощи непосредственно Колле
гией Адвокатов, может сыграть определенную роль в
устранении проблем связанных с бесплатной правовой
помощью.
С другой стороны, в то время когда в Кавказских
странах как Грузия, Армения на 100 тысяч человек в
среднем попадает 64 адвоката, то в Азербайджанской
Республике на каждые 100 тысяч человек в среднем
попадает 8,9 адвокатов. Данное обстоятельство
препятствует оказанию квалифицированной правовой
помощи и осуществлению правосудия. Это связано
с тем, что в 8–й статье Закона «Об адвокатах и
адвокатской деятельности» для того чтобы заниматься
адвокатурой нужен 3–х летний стаж, это в свою очередь
способствует снижению интереса к данной сфере.
В статье 15.2. Закона «Об адвокатах и адвокатской
деятельности», а также в соответствующих статьях УПК
Азербайджанской Республики, среди прав адвоката–
защитника, утверждено право проведения расследо
вания.
С целью сбора доказательств, данное право подра
зумевает добровольный допрос физических и юри
дических лиц, получение заключение эксперта,
получение определенных документов из государст
венных органов, организаций. Несмотря на это,
большинство государственных органов, в частности
отделы регистрации и т.д. не отвечают на запросы
адвокатов или без всяких оснований отказываются
отвечать. Исходя из этого, изменения в законодательстве,
в связи с ужесточением ответственности лиц, не
отвечающих или без основательно игнорирующих
запросы адвокатов, могли бы сыграть важную роль в
устранении таких обстоятельств.
Хотелось бы затронуть еще один момент теоре
тического и практического значения в Уголовно–
Процессуальном Кодексе.
И. М. Джафаров в связи с толкованием статьи 61
Конституции отмечает, что составление соответст
вующих документов, защита прав и интересов
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подозреваемого, обвиняемого лица, истца или ответчика
по уголовным, административным или гражданским
делам, требует квалифицированной правовой помощи
[8, с. 182].
К презумпциям, используемым в уголовно–
процессуальном праве, можем привести пример
презумпцию невиновности, презумпцию независимости
и обстоятельства указанные в статье 141.3 Уголовно–
Процессуального Кодекса. О презумпции невиновности
мы потом расскажем. Презумпция независимости
(indubio pro libertate) в национальном законодательстве
непосредственно не указана.
Однако в статьях 148.1 и 154.1 Уголовно–Процес
суального Кодекса презумпция независимости выражена
косвенно: В случае возникновения подозрения в
совершении лицом преступления задержание его
осуществляется при непосредственном возникновении
такого подозрения либо при наличии иных данных,
дающих основание подозревать совершение им деяния,
предусмотренного уголовным законом.
При непосредственном возникновении подозрения
в совершении лицом преступления дознаватель, другой
сотрудник органа дознания, следователь или про
курор может применить его задержание в следующих
случаях: если лицо поймано при совершении деяния,
предусмотренного уголовным законом, или непосред
ственно после этого; если потерпевший или другие
очевидцы происшествия прямо указывают на данное
лицо как на совершившее деяние, предусмотренное
уголовным законом; если на теле лица, при нем, на его
одежде или других используемых им вещах, в месте
его жительства, на транспортном средстве установлены
явные следы, указывающие на совершение деяния,
предусмотренного уголовным законом. За исключением
случаев предусмотренных в статье 148.2, в других
сл0443аях лицо должно быть независимым. В том числе
и в статье 154.1. косвенно выражен данный принцип.
Мерой пресечения является мера процессуального
принуждения, избираемая при производстве по
уголовному делу в целях пресечения противозаконного
поведения подозреваемого или обвиняемого и обеспе
чения исполнения приговора и в случаях, предусмот
ренных статьей 155.1. настоящего Кодекса. Согласно
ст. 28 Конституции Азербайджанской Республики,
Каждый обладает правом на свободу. Право на свободу
может быть ограничено только в предусмотренном
законом порядке путем задержания, ареста или лишения
свободы. Каждый, законно находящийся на территории
Азербайджанской Республики, может свободно передви
гаться, выбирать себе место жительства и выезжать
за пределы Азербайджанской Республики. Гражданин
Азербайджанской Республики обладает правом в любое
время беспрепятственно возвратиться в свою страну.
Как видно, данный принцип исходит из требований
Конституции. Мы считаем, что необходимо внесение
конкретного термина (презумпция независимости) в
уголовно–процессуальное законодательство. Всякий
обвиняемый в совершении преступления признается
невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом, и не будет
вступившего в законную силу приговора суда об этом.
Признание лица виновным недопустимо даже при
наличии основательных подозрений в его виновности.
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В соответствии с положениями настоящего Кодекса
сомнения, которые при доказывании обвинения невоз
можно устранить в рамках соответствующей правовой
процедуры, разрешаются в пользу обвиняемого (по
дозреваемого). Точно также в его пользу должны
разрешаться и сомнения, не устраненные при при
менении уголовного и уголовно–процессуального
законов. Лицо, обвиняемое в совершении преступления,
не обязано доказывать свою невиновность. Обязанность
доказывания обвинения, опровержения доводов, выдви
нутых в защиту обвиняемого, ложится на сторону
обвинения.
Хотелось бы затронуть несколько проблематичных
моментов, возникающих и актуальных в связи с реали
зацией в настоящее время презумпцией невиновности.
Если учесть рост значимости и широкие возмож
ности применения средств связи с человеческой
массой, невозможно отрицать то или иное влияние
деятельности СМИ, на органов, осуществляющих
уголовный процесс. Это влияет не только на органы,
осуществляющие уголовный процесс, но и на подозре
ваемых или обвиняемых лиц, имеющих право
презумпции невиновности. В связи с указанным момен
том, один из турецких авторов И. Узулмаз, анали
зировавших презумпцию невиновности в судопроиз
водстве, отметил, что презумпция невиновности со
стороны СМИ может быть нарушена двумя способами:
1) Данное обстоятельство может исходить от
представителей
органов
государственной
власти
в своих интервью прессе. Европейский Суд по
Правам Человека в связи с данной темой считает,
что отрицательная информация, распространяемая о
подозреваемом или обвиняемом лице, может навредить
правосудию, в частности может в той или иной
степени повлиять на судью. Автор также отмечает, что
объективные сведения, распространяемые в прессе,
органами осуществляющими уголовный процесс, с
целью информирования общественности, например
информация о привлечении ранее к уголовной
ответственности, наличия судимости и т.д., не считается
противозаконным, как фактом нарушения права
презумпции невиновности;
2) Презумпция невиновности может быть не
соблюдена представителями СМИ. В таком случае, хотя
вопрос виновности лица еще не решен, однако подход
к нему с позиции «решимости», может привести к
нарушению права презумпции невиновности [19, с. 52].
В действительности может показаться так, что
презумпция невиновности и свобода прессы в данном
положении находятся в конкуренции.
Однако в статье немецкого автора К. Мархена с
вышеуказанным моментом под названием «Свобода
прессы и презумпция невиновности», говорится о том,
что на практике презумпция невиновности и свобода
прессы не являются противоречивыми друг другу
позициями. Обеспечение прав презумпции невиновности
относится не только к органам государственной власти,
но и к третьим лицам [18, с. 70].
Защита прав подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступления посредством представителей
СМИ ни так уж и распространенное явление, наоборот,
во многих случаях по отношению к лицу нарушается
презумпция невиновности, он безосновательно и

477

Випуск 115

незаконно без приговора суда объявляется «преступ
ником». Мы данное обстоятельство наряду с фактом
нарушения презумпции невиновности лица, расце
ниваем также как и оскорбление чести и достоинства
лица, нарушение его права защиты делового
имиджа в отношении юридических лиц, если то же
самое действие совершается в отношении несовер
шеннолетнего лица, то как отягчающее обстоятельство,
в целом, как препятствие осуществлению следствия и
правосудия.
Также хотим довести до вашего внимания, что
по нашему мнению, нельзя однозначно считать
оконченным исследование в современном варианте
теоретических и нормативных аспектов презумпции
невиновности. Степень распространения презумпции
невиновности, вопрос осведомленности подозреваемым
или обвиняемым лицом этих прав, такие вопросы как
ответственность органов, осуществляющих уголовный
процесс, в связи с последствиями не соблюдения этих
норм, вид и объем ответственности все еще остаются
нерешенными и открытыми. Для устранения всех
этих проблем, и для эффективного и объективного их
регулирования, считаем необходимым изучение основы
презумпции.
Наши исследования показали, что отношение к
наличию вины в национальных и международных
правовых актах презумпции невиновности и исходящие
из этого понятия, однозначно не совпадают. Например,
в статье 63 Конституции Азербайджанской Республики
и в статье 21 Уголовно–Процессуального Кодекса, в 6–й
статье Конвенции «О защите прав человека и основных
свобод» с учетом права презумпции невиновности в
отношении лица использовано выражение «считается
невиновным».
Однако, в 11–й статье Всеобщей Декларации «О
правах человека» хотя и имеют одинаковые цели,
имеет место понятие «не может считаться виновным».
Некоторые страны также в своих законодательствах
(например, Россия, Франция) предпочтение дали
именно первому понятию. Несмотря на это, имеются
также и исключения (например, Конституция Турции,
статьи 15.2. и 38.4). С логической точки зрения, другое
значение понятия «не считается виновным», является
понятие «считается невиновным». Вышеизложенные две
понятия могут выражать одно и то же значение, однако
мы считаем, что выражение «считается невиновным» не
сходится с сущностью презумпции невиновности.
Потому что, не считается виновным, не является
окончательным приговором, а выражает предположение.
В таком случае если мы заранее не считаем лицо
невиновным, точно также не можем считать его
виновным. На данной точке юридический статус
лица находится между виновным и невиновным. По
этой причине вместо классического словосочетания
«считается невиновным», целесообразно использование
выражения «не может считаться виновным».
Из национальных авторов И. М. Джафаров
комментируя статью 63 Конституции Азербайджанской
Республики справедливо отмечает, что основные
вопросы
уголовного
судопроизводства
связанное
с презумпцией невиновности, решают не органы
следствия и расследования, и не органы прокуратуры.
Автор к тому же отмечает, что решение и составленный
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обвинительный акт следователем, прокурором или
судьей о привлечении в качестве обвиняемого лица,
отражает мнение этих органов только о виновности лица
обвиняемого в совершении преступления, и хотя эти
документы впоследствии имеют важное значение для
суда с точки зрения решения вопроса виновности лица,
однако они ни в коем случае не могут приниматься как
акт, подтверждающий виновность лица обвиняемого в
совершении преступления [8, с. 189–191].
Мы хоть и мало, но затронули некоторые по
нашему мнению противоречивые моменты и пробелы,
имеющиеся в Уголовно–Процессуальном Кодексе.
Также хотим довести до вашего внимания, что
конституционную деятельность исследования уголовно–
процессуального законодательства, все еще однозначно
нельзя считать завершенным.
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Адміністративно–територіальна реформа у Словацькій Республіці
проводилася в ході широкого кола реформ з метою демократизації та
модернізації державного управління й місцевого самоврядування, приведення
його до європейських стандартів.
Адміністративно–територіальна реформа в Словаччині порівняно слабо
вивчалася українськими науковцями. Переважно українські науковці вивчали
досвід реформ Польщі. Країна подібна до України за кількістю населення,
більш співмірна величиною території, а головне має трирівневу структуру
самоврядування, яка характерна й для нашої держави. Завданням нашого
дослідження є вивчення досвіду адміністративно–територіальної реформи в
Словаччині.
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Після значних політичних змін в Чехоcловаччині, в кінці 1989 р. на
початку 1990 р. було здійснено значні зміни й в організації державної влади та
місцевого самоврядування. При цьому зміни торкнулися й адміністративно–
територіального устрою Словаччини. Було створено 38 окресів (okres), а
отже й окремних урядів та 121 обвод (obvod) й обводних уряди. Краї (kraj) були
ліквідовані, а їх функції передавалися до обводних та окресних урядів.
Проте, вже невдовзі стало зрозуміло, що адміністративно–територіальна
реформа має ряд недоліків. Головним з яких було те, що адміністративно–
територіальні одиниці Словаччини були достатньо дрібними та не мали
достатніх умов та потенціалу для економічного та соціального розвитку.
Протягом 1996–2001 р. тривала друга адміністративно–територіальна
реформа. Її наслідком стало створення 8 країв: Братиславський, Тернавський,
Нітрянський, Тренчинський, Бансько–Бистрицький, Жилінський, Кошицький,
Прешовський. 79 окресів, та 2933 громади.
Ключові слова: адміністративно–територіальна реформа, децент
ралізація в Словаччині, адміністративно–територіальний устрій, реформа
публічного управління.

Адміністративно–територіальна реформа в Сло
ваччині порівняно слабо вивчалася українськими
науковцями. Найбільш ґрунтовним дослідженням є
монографія М. Лендьел [4]. Об’єктом її дослідження
було становлення та функціонування місцевої демо
кратії в країнах Центральної та Східної Європи.
Серед досліджуваних країн увага приділяється й
Словацькій Республіці. Проте, авторка звертає увагу на
процес інституціалізації та функціонування місцевої
демократії, формування місцевих еліт. Адміністративно–
територіальна реформа розглядається лише побіжно.
Проблема фінансової децентралізації була досліджена
О. Молдованом [7] та І. Гнидюком [1]. Вчені вказали,
що в результаті реформ було створено міцну основу
місцевих бюджетів, які отримали стабільні фінансові
надходження. Проте, переважання у Словаччині малих
громад робить їх залежними від державних трансферів
у свій бюджет. Більшість громад країни не є фінансово
самодостатніми.
Процес децентралізації досліджувалися ужгород
ськими науковцями А. Ключковичем [2; 3] та
В. Пархоменком [5]. Вони прийшли до висновку, що
країна показала один з найуспішніших прикладів
реформування серед країн Центральної Європи.
Таким чином, проблема адміністративно–тери
торіальної реформи в Словацькій Республіці є мало
дослідженою в українській політичній науці й потребує
ретельного аналізу та вивчення. Завданням нашого
дослідження є вивчення досвіду адміністративно–
територіальної реформи в Словаччині.
Під час проведення реформи державного управління
та муніципальної реформи Словаччині, актуальним
стало також питання здійснення адміністративно–
територіальної реформи, яка б відповідала змісту
та вимогам нової концепції розвитку держави. Вона
повинна була втілити в собі розвиток реформ в країні
та створити умови для подальшого розвитку реформи
місцевого самоврядування та державної служби.
До 1990 р. адміністративно територіальний поділ
Чехоcловаччини, до складу якої входила Словацька
Республіка, загалом був створений за радянським
зразком. Віна мав трирівневу структуру: край–
окрес–обец
(область–район–громада,
kraj–okres–
obec). Виборчі органи – місцеві ради співіснували з
місцевими адміністраціями, на які центральним урядом
покладалися виконавча функція й представництво
органів державної влади. По суті, існувало лише
державне управління. Виборчі органи не мали права
створювати власні структури, жителі майже не могли
брати участь процесі вироблення та реалізації рішень,
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а навіть й впливати на них. Тобто адміністративна
система, в першу чергу, повинна була забезпечувати
виконання рішень вищестоячих органів влади, а відтак
усувала можливість розвитку місцевого самоврядування.
Затвердження закону №36/1960 зб. з. від 9 квітня
1960 р. «Про територіальний поділ країни» [13]
було прийнято новий адміністративний поділ. Згідно
проведеної реформи скоротила кількість країв в
Чехоcловаччині до 10 (у 1970–12.), з яких 3 (пізніше 4)
були утворені в межах Словаччини: Західна Словаччина,
з центром у Братиславі, Середня Словаччина, з центром
у місті Банська–Бистриця, Східна Словаччина, з центром
у Кошице. В 1970 р. головне місто країни – Братислава
було виділено в окремий регіон. Крім зменшення
кількості країв, значно зменшилася й кількість окресів –
до 38. Таким чином, з шестидесятих років ХХ ст. в
Словаччині функціонували:
– 3 (три) крайові комітети;
– Національний комітет в Братиславі;
– 33, а згодом 42 окресних комітети;
– Більше 2600 народних комітетів у громадах
(обцах), з них близько 130 міських народних комітетів
[10, с. 5].
Закон №65/1960 зб. з. від 25 травня 1960 р. «Про
національні комітети» зазначив, що Національний
комітет в Братиславі має статус Національного
комітету окресу [13]. Протягом 1960–1971 рр. було
прийнято ряд законів які вплинули на адміністративно–
територіальний поділ Словаччини. Проте, їх можна
вважати доповненнями до закону №36/1960 р. «Про
територіальний поділ країни». Зокрема, у 1967 р.
було збільшено кількість одиниць окресу до 34 з
них не менше 2 міських [14]. Також збільшувалися
повноваження Національного комітету в Братиславі
та Кошіце. Закон №29/1968 зб. з. від 27 лютого
1968 р. встановив, що місто Братислава управляється
безпосередньо Словацькою Національною Радою і
фактично виділяється в окремий край [15]. Урядовим
указом 28 лютого 1968 р. було створено нові окреси
в Середньословацькому краї – Великий Кртіш,
Східнословацькому краї – Вранов, Свидник, Стара
Любовня. Загалом незначні зміни в адміністративному
поділі Словаччини чинилися до 1971 р. Протягом 1971–
1990 рр. адміністративно–територіальний устрій країни
залишався незмінним (Додаток А).
Після значних політичних змін в Чехоcловаччині, в
кінці 1989 р. на початку 1990 р. було здійснено значні
зміни й в організації державної влади та місцевого
самоврядування. При цьому зміни торкнулися й
адміністративно–територіального устрою Словаччини.
Під час здійснення реформи основний акцент
робився на задоволенні вимог місцевих громад, тобто
акцент робився на задоволення вимог місцевого
самоврядування, його розширення та створення
необхідної законодавчої бази. Якщо закон №65/1960
зб. з. від 25 травня 1960 р. «Про національні комітети»
§ 1 характеризував Національні комітети як органи
державної влади і соціалістичного управління в
краях, окресах і громадах (обцах), і навіть якщо
вони одночасно § 2, позначені як «державні органи
автономного характеру, їх ступінь самоврядування
не було статистично значущим» [13]. Відповідно
до § 20 пункт 2 вказував, що створення й закриття
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організацій і об’єктів повинно відбуватися за рішенням
чи постановами Національного комітету вищого
рівня влади, директивами міністерств, центральних
органів влади. Лише в §38 йшлося про відносно
незалежне функціонування Національних комітетів
нижчого рівня. Зокрема це торкалося питань догляду
за поліпшення стану навколишнього середовища,
якості житла і задоволення інших потреб громадян
різних послуг, розвитку культури та соціального життя,
створення умов для розвитку фізичної культури,
спорту і відпочинку. Деякі права надавалися у випадку
управління державними підприємствами, активами,
акумуляції ресурсів, діяльності щодо плану управління
призначення і виконання бюджету та управління
ним, а також умов для створення і управління своїми
фінансовими засобами, виконуються Національними
комітетами самостійно, керуючись законами й іншими
загальнодержавними приписами, правовими актами та
рішеннями уряду [13].
Концепція адміністративно–територіальної реформи
1990 р. передбачала скасування крайового рівня
управління та передачу повноважень окресам. Мова
йшла про скасування трьох крайових Національних
комітетів та Братиславського Національного комітету.
Проте, така концепція викликала критику, яка
зауважувала, що відбуваються непотрібні та незрозумілі
зміни. На наш погляд така концепція реформ була
спробою по аналогії з Чехією перейти до дворівневої
системи – обец/обвод (obec–obvod). З іншого боку
потрібно зважати на той факт, що керівництво
Словацької Республіки намагалося, в межах наразі
Чехоcловацької Республіки, отримати якомога більше
повноважень для себе. Проте, федеральні органи, влади
в свою чергу, намагалися послабити словацьку владу.
По їх логіці реалізувати такі повноваження можна було
ліквідувавши великі адміністративні одиниці – краї,
та передати якомога більше повноважень до менших –
обец/обвод (obec–obvod). Таким чином, дану реформу
слід розглядати в контексті протистояння федеральних
органів влади та місцевих словацьких. На практиці
ліквідація великих адміністративних одиниць –
країв послаблювала словацьку владу. Позаяк, малі
адміністративно–територіальні одиниці були більш
залежними від федеральної влади. Відтак, ми можемо
констатувати, що теза угорських науковців Г. Петері
та В. Зентаї, про потребу сприятливого політичного
середовища для проведення та закріплення реформ,
набуває своє підтвердження [9, с. 22].
Якщо адміністративно–територіальна реформа 1960–
1971 рр. проводилася під впливом суворої централізації
влади в державі й визначила, як на той час, оптимальну
кількість країв – 12, то в 1991 р. в умовах федералізації
та збільшення повноважень Словаччини в рамках
федерації,
адміністративно–територіальна
реформа
повинна була відобразити цей процес. Загалом було
ліквідовано усі краї, залишилися лише окресів (okres) як
органи місцевого самоврядування другого ступеня, а в
межах окресів (okres) було встановлено обводний уряд,
як перший ступінь місцевого самоврядування.
Було прийнято ряд законів, які закріпили новий
адміністративно–територіальний поділ країни. Консти
туційний закон №294/1990 зб. з 18.7. визначив громади
(obce) як основу місцевого самоврядування [12], й
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скасував частину Конституції 1960 р., що стосувалася
місцевого самоврядування. Були ліквідовані Національні
комітету в громадах (obce). Проте, їх повноваження у
містах були лише частково передані муніципалітетам,
а частково перейшли до органів державної влади [17].
Одночасно було відділено місцеве самоврядування від
державного управління.
Більша частина повноважень Національного комітету
була передана обводним урядам, як інтегрованим
органам місцевого державного управління першого
ступеню, а також окремним урядам як інтегрованим
органам місцевого державного управління другого
ступеня [18]. Повністю було ліквідовано державне
управління на рівні країв [19]. Було створено 38 окресів
(okres), а отже й окремних урядів та 121 обвод (obvod)
йобводних уряди (Додаток Б).
Проте, вже невдовзі стало зрозуміло, що адмі
ністративно–територіальна реформа має ряд недоліків.
Головним з яких було те, що адміністративно–
територіальні одиниці Словаччини були достатньо
дрібними та не мали достатніх умов та потенціалу для
економічного та соціального розвитку.
Протягом 1993–1994 рр. уряд розробив концепцію
подальшого
реформування.
Головним
завданням
реформи вбачалося створення кількох потужних
регіонів, які б мали достатній потенціал для
економічного та соціального розвитку. Позаяк, обводи
(obvod) виявилися надто дрібними адміністративно–
територіальними утвореннями нездатними виконати
належним чином ці функції.
Ще у 1995 р. було визначено кількість країв, які
мають функціонувати, при цьому до уваги бралися
чинники: політико–стратегічні, історичні, культурно–
національні, а також вимоги ЄС щодо регіонів – NUTS.
Варто відмітити, що при формуванні цієї системи
постала проблема військових округів. Адже вони часто не
вписувалися у визначені адміністративно–територіальні
утворення. Відтак, було вирішено, що військові округи
будуть утворювати окремі муніципалітети – Загор’є в
окресі Малацькі, Лештьв в окресі Зволен, Яворина в
окресі Кетмарок, Валашковці в окресі Гуменне [8].
При створенні вищих адміністративно–терито
ріальних одиниць – країв (kraj), військові округи
повинні були бути територіально визначені в межах
країв, але при цьому не були їм підпорядковані.
Наголосимо, що проблеми з створенням країв (kraj)
та місцем у них менших адміністративно–терито
ріальних одиниць активно дискутувалися у словацькому
суспільстві. Урядовий проект 1995–1998 рр. передбачав
створення від 69 до 81 окресу (okres) та 8 країв (kraj).
Зокрема, згідно історичного принципу, у Східній
Словаччині, передбачалося створення: Прешовського – з
центром у Прешові, Кошицького – з центром у Кошіце
та Земплинського країв – з центром у Міхайловце.
Проте, невдовзі від такої практики відмовилися,
оскільки Східна Словаччина є економічно найбіднішим
регіоном з значним переважанням сільського населення,
а отже не матиме економічної спроможності. Відтак,
було вирішено створити лише 2 краї(kraj) на території
Східної Словаччини – Прешовський та Кошицький.
Окреси (okres): Гуменне, Вранов–над–Топльов, Тре
бішов, Михайловце, Меджилабірце, Снина, було
поділено між обома краями.
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Крім того, була пропозиція створити Ліповсько–
Оравсько–Турчанський край(kraj)в Центральній Сло
ваччині. Банськобистрицький край(kraj) повинен був
поділятися на Банськобистрицький та Гемерсько–
Новоградський. Щоправда ці проекти не були затверд
жені адже тоді усі адміністративно–територіальні
одиниці були б малими та економічно слабкими.
Було
вирішено
створити
Жилінський
край
(kraj), який від 1849 р. ніколи не утворював окрему
адміністративну одиницю. Таке рішення диктувалося
економічними факторами та кількістю населення. Також
створювався Нітрянський край (kraj), який існував
у 1850–1860 рр. як Гірськонітрянська жупа в межах
Австрійської імперії. Причинами його створення були –
економічний розвиток та значна кількість населення.
Окрес (okres) Дунайська Стреда було віддано
до Трнавського краю, хоч з точки зору історичної
належності, а також економічної він мав відноситись
до Братиславського краю. Окрес (okres)Требішов –
пропонувалося віднести до Кошицького краю (kraj),
позаяк його мешканці прив’язані до міста Михайловце,
яке залишилося в Кошицькому краї (kraj). Натомість
пропонувалося вивести окрес (okres) Геніца з меж
Кошицького краю (kraj). Останнє ймовірно, повинне
було стати компромісом між Прешовським та
Кошицьким краями (kraj).
При цьому територіально військові округи повинні
були бути територіально визначені в межах країв (kraj),
але при цьому не були їм підпорядковані.
Наступний етап адміністративно–територіальної
реформи відбувся у 1996 р. Було ліквідовано 121 обвод
(obvod), змінено межі окресів (okres) та відновлено
функціонування країв (kraj), як третього ступеню
місцевого самоврядування. Замість 38 окресів (okres)
у країні функціонувало 79 окресів (okres) та 8 країв
(kraj). Закон №221/1996 зб. з. Про адміністративно–
територіальний поділ Словацької Республіки встановив
симетричне становлення державного управління на рівні
края (kraj) [20].
Зауважимо, що саме після 1998 р. почалася
найбільш концептуальна фаза реформування в
Словаччині. Після виборів 1998 р. та зміни уряду, нова
влада в корені змінила підхід до реформування. По–
перше, було визначено уповноваженого представника
з реформування державного управління – ним
став В.Ніжнянський. По–друге, уповноважений з
реформування створив робочу групу яка виробила
ідеї та принципи реформування. По–третє, дискусії
та обговорення проектів влаштовувалися не лише для
групи професіоналів, але для регіонів Словаччини.
Протягом 1998–2001 рр. велися дискусії щодо
кількості вищих адміністративних одиниць (VÚSC)
та їх меж. Стратегія реформи державного управління
передбачала поділ країни на 79 окресів та 11+1 вищих
адміністративних одиниць (11 одиниць + столиця –
Братислава). Концепція децентралізації та модернізації
державного управління також передбачала поділ країни
на 79 окресів та 11+1 вищих адміністративних одиниць,
альтернативний проект впорядкування самоврядних
вищих адміністративних одиниць також передбачала
поділ країни на 12 адміністративно–територіальних
одиниць. Зауважимо, що саме після 1998 р. поча
лася найбільш концептуальна фаза реформування в
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Словаччині. Після виборів 1998 р. та зміни уряду, нова
влада в корені змінила підхід до реформування.
Закон №302/2001 з.з. від 4 липня 2001 р. про
самоврядування вищих земельних одиниць закріпив
адміністративно територіальний поділ Словаччини
[21]. Відповідно до європейської номенклатури
NUTS він виглядає наступним чином – NUTS 1(1) –
Словаччина, NUTS 2 (4) включає: Братиславський край,
Західну Словаччину, Центральну Словаччину, Східну
Словаччину, це статистичні регіони; NUTS 3 (8) – це
вісім країв: Братиславський, Тернавський, Нітрянський,
Тренчинський,
Бансько–Бистрицький,
Жилінський,
Кошицький, Прешовський. NUTS 4 – 79 окресів, NUTS
5 – громади (2933 населених пунктів, з них 137 міста)
(Додаток В).
Відтак самоврядування в Словаччині було орга
нізовано на двох рівнях: громада (obce) – край (kraj) –
держава. В країні було створено 8 адміністративно–
територіальних одиниць – країв (kraj), які в свою чергу
поділялися на дрібніші одиниці – 79 окресів (okres), які
складаються з 2891 громад (obce). Прикметно, що лише
137 громад є містами, всі інші сільські. Для структури
населених пунктів Словаччини характерним є високий
рівень роздрібненості. 67% – це малі населені пункти
(до 1000 жителів), у яких проживає 16% населення
країни. Загалом у невеликих населених пунктах мешкає
44% населення. Водночас, існують середні та великі
міста (понад 50 тисяч жителів), у яких проживає майже
25% населення Словаччини. Такі міста виступають
своєрідними центрами, через які підтримуються зв’язки
між окремими регіонами [6; 12].
Британський дослідник К. Дейві і польський
науковець П. Свянцевич визначають це як феномен
супра–локалізму, коли жителі навіть невеликих
населених пунктів використовували положення нових
демократичних конституцій і базового законодавства
для формування відособлених територіальних громад
з окремими органами місцевого самоврядування. На
думку дослідників, результатом такої фрагментації
стало зниження якості громадських послуг в умовах
обмежених ресурсів, незважаючи, принаймні, на
вдаване наближення влади до громадян. Згідно чинного
законодавства країни, громади (obec) можуть бути
об’єднанні лише добровільно за результатами місцевих
референдумів. Тому влада не має механізмів змусити
малі громади (obec) зливатися у більші об’єднання.
Для Словаччини також характерним є неналежне
наближення влади до громадян. Воно проявляється
у тому, що неможливо простежити безпосередню
залежність між розміром громад та рівнем участі
громадян у прийнятті рішень. Якщо у малих громадах
(obec) жителі краще поінформовані і демонструють
вищу явку на виборах, то у більших за чисельністю
населення муніципалітетах кращі показники участі
громадян у прийнятті рішень органами влади. Це
пояснюється, насамперед, тим, що значна частина
бюджету малих громад є трансферами з державного
бюджету і на їх видатковий розподіл громадяни не
можуть впливати. Окрім того, в малих муніципалітетах
інститути громадянського суспільства, як правило,
нерозвинуті, а в умовах посткомуністичних суспільств
тут переважає патерналістська політична культура,
яка не заохочує громадян активно впливати на
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формування місцевої політики. Важливо розуміти, що
окрім феномену супра–локалізму більш важливим, на
нашу думку, були географічні та демографічні умови
Словацької Республіки. Більшість території країни
гірська місцевість, яка ускладнює комунікацію між
громадами, через великі відстані. В таких географічних
умовах розвинулися невеликі за чисельністю населені
пункти. Через їх віддаленість та малочисельність
мешканців, об’єднувати їх в більші громади, як це було
в Польщі, було недоцільно та важко. Саме через це
специфікою адміністративної реформи в Словацькій
Республіці стало формування великої кількості малих
громад.
Важливо також наголосити на тому, що країна
мала негативний досвід проведення адміністративно–
територіальної реформи. Перша така реформа –
створення пари окрес/обвод (okres/obvod) виявилася
невдалою. Причиною було те, що адміністративно–
територіальні одиниці були надто дрібними та
економічно слабкими. Зрештою це призвело до ще
однієї реформи та укрупнення адміністративно–
територіальних одиниць.
Список використаних джерел
1. Гнидюк І. В. Децентралізація бюджетної системи: досвід
Словаччини та перспектива для України [Електронний ресурс] /
І. В. Гнидюк. – Режим доступу: search.ebscohost.com/login.aspx?di
rect=true&profile=ehost...site
2. Ключкович А. Децентралізація публічного управління
в контексті демократизації політичної системи Словацької
Республіки / Анатолій Ключкович// Науковий вісник Ужго
родського університету. Серія: Політологія, соціологія, філо
софія. – Ужгород: Вид–во УжНУ «Говерла», 2009. – Вип.13. –
С.102–105.
3. Ключкович А. Особливості розвитку партійної системи
Словаччини в контексті суспільно–політичних трансформацій
кінця ХХ – початку ХХІ ст. / Анатолій Ключкович // Науковий
вісник
Ужгородського
університету:
Серія:
Політологія,
соціологія, філософія. – Ужгород: Вид–во УжНУ «Говерла»,
2009. – Вип.11. – С.100–107.
4. Лендьел М.О. Місцева демократія у країнах Центральної і
Східної Європи: Монографія [текст] / Мирослава Олександрівна
Лендьел. – Ужгород: Мистецька лінія, 2011. – 688 с.
5. Пархоменко В. Децентралізація у Словаччині / Володимир
Пархоменко // Партнери: муніципальний бюлетень Українсько–
американської програми партнерства громал. – Вип.11 (87),
листопад 2006. – С.5–6.
6. Руснакова А. Регіональна політика Словаччини та
інтеграція до європейських структур [Електронний ресурс] /
АнарРуснакова. – Режим доступу: http://soskin.info/ea/2008/5–
6/200805.html
7. Moldovan O. Fiskalnade centraliyacia: skusen ost i efektivne
jreformy na Slovens kypre Ukrajinu / Бюджетна децентралізація:
Досвід ефективної реформи Словаччини для України // O. Mol
dovan. – Kijev, 2010. – 40 s.
8. Nariaden ievlády č. 258/1996 Z. z. Nariade nievlády
Slovenskej republiky, ktorým savydáva Zoznamobcí a vojenský
chobvodov tvoriaci chjednotli véokresy [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1996–258
9.Peteri G. Lessonson Successful Reform Management /
G. Peteri, V. Zentai // Mastering Decentralization and Public
Administration Reformsin Centraland EasternEurope / Ed. Peteri G. –
OSI/LGI, 2002. – P.13–30.
10. Sloboda D. Slovensko – krajinaposlancov. Počty poslancov
v komunálnej politikev SR / Dušan Sloboda, Vladimír Bačík. –
Bratislava, 2006. – 30 s.
11. Úplný zoznamobcí Slovenska [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.e–obce.sk/zoznam_vsetkych_obci.html
12. Ústavny zakonč. 294/1990 Zb. z 18. 7. Ktorým samení
a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej
socialistickej republikya ústavný zákon č. 143/1968 Zb. Očes kosloven

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

skejfederácii a ktorým saskracujev olebnéob dobienáro dných výborov
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.noveaspi.sk/
products/lawText/1/38643/1/2
13. Zákonč. 36/1960 Zb. z 9. apríla 1960 o územnom členení
štátu [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epi.sk/
zz/1960–36
14. Zákon č. 29/1968 Zb. z 27. 2. 1968 o zmená chniektorých
zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru
hlavné homesta Slovenska Bratislavy [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:https://www.slov–lex.sk/pravne–predpisy/SK/
ZZ/1968/29/19680309.html
15. Zákon č. 65/1960 Zb. z 25. 5. 1960 o národných výboroch
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.slov–lex.sk/
pravne–predpisy/SK/ZZ/1960/65/19600612.html
16. Zákon č. 69/1967 Zb. z 29.6. 1967 o národných výboroch
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakonypreludi.
sk/zz/1967–6
17. Zakon Slovenskej národnej rady zo 6. septembra 1990 o
obecnom zriadení [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.
minv.sk/?zdruzenia–obci&subor=21972
18. Zakon472/1990 Zb. – o organizácii miestnej štátnej
správy[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
noveaspi.sk/products/lawText/1/38835/1/2
19. Zakon SNR517/1990 Zb.o územ nomas právnom členení
Slovenskej republiky [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/38882/1/2
20. Zákon č. 221/1996 Z. z. o územ nomas právnomus poriadaní
Slovenskej republiky [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://
www.epi.sk/zz/1996–221
21. Zákon č. 302/2001 Z. z. zo 4. júla 2001 o samos právevyš
šíchúzemný chcelkov (zákon o samos právny chkrajoch [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct
=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK
Ewi3pMiRncDOAhVTlxQKHe1PAfEQFggmMAE&url=https%3A
%2F%2Fwww.po–kraj.sk%2Ffiles%2Fdokumenty%2FDokumenty–
PSK%2FZakony%2Fzakon_302–2001_o_samospravnych_krajoch.
pdf&usg=AFQjCNF–qdmzNpGhWb66Gn–6hrB9jhWrSA&sig2=8b–_
OnvuDauEL78Ms9F10Q

References
1. Gnydjuk I. V. Decentralizacija bjudzhetnoi’ systemy: dosvid
Slovachchyny ta perspektyva dlja Ukrai’ny [Elektronnyj resurs] /
I. V. Gnydjuk. – Rezhym dostupu: search.ebscohost.com/login.aspx?di
rect=true&profile=ehost...site
2. Kljuchkovych A. Decentralizacija publichnogo upravlinnja
v konteksti demokratyzacii’ politychnoi’ systemy Slovac’koi’
Respubliky / Anatolij Kljuchkovych // Naukovyj visnyk
Uzhgorods’kogo universytetu. Serija: Politologija, sociologija,
filosofija. – Uzhgorod: Vyd–vo UzhNU «Goverla», 2009. – Vyp.13. –
S.102–105.
3. Kljuchkovych A. Osoblyvosti rozvytku partijnoi’ systemy
Slovachchyny v konteksti suspil’no–politychnyh transformacij kincja
ХХ – pochatku ХХI st. / Anatolij Kljuchkovych // Naukovyj visnyk
Uzhgorods’kogo universytetu: Serija: Politologija, sociologija,
filosofija. – Uzhgorod: Vyd–vo UzhNU «Goverla», 2009. – Vyp.11. –
S.100–107.
4. Lend’el M. O. Misceva demokratija u krai’nah Central’noi’
i Shidnoi’ Jevropy: Monografija [tekst] / Myroslava Oleksandrivna
Lend’el. – Uzhgorod: Mystec’ka linija, 2011. – 688 s.
5. Parhomenko V. Decentralizacija u Slovachchyni / Volodymyr
Parhomenko // Partnery: municypal’nyj bjuleten’ Ukrai’ns’ko–
amerykans’koi’ programy partnerstva gromal. – Vyp.11 (87), lystopad
2006. – S.5–6.
6. Rusnakova A. Regional’na polityka Slovachchyny ta
integracija do jevropejs’kyh struktur [Elektronnyj resurs] / Anar
Rusnakova. – Rezhym dostupu: http://soskin.info/ea/2008/5–6/200805.
html
7. Moldovan O. Fiskalna decentraliyacia: skusenosti efektivnej
reformy na Slovensky pre Ukrajinu / Bjudzhetna decentralizacija:
Dosvid efektyvnoi’ reformy Slovachchyny dlja Ukrai’ny // O. Mol
dovan. – Kijev, 2010. – 40 s.
8. Nariadenie vlády č. 258/1996 Z. z. Nariadenie vlády
Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských
obvodov tvoriacich jednotlivé okresy [Elektronnyj resurs]. – Rezhym
dostupu: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1996–258
9. Peteri G. Lessons on Successful Reform Management /
G. Peteri, V. Zentai // Mastering Decentralization and Public

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 115

Administration Reforms in Central and Eastern Europe / Ed. Peteri
G. – OSI/LGI, 2002. – P.13–30.
10. Sloboda D. Slovensko – krajina poslancov. Počty poslancov
v komunálnej politike v SR / Dušan Sloboda, Vladimír Bačík. –
Bratislava, 2006. – 30 s.
11. Úplný zoznam obcí Slovenska [Elektronnyj resurs]. – Rezhym
dostupu: http://www.e–obce.sk/zoznam_vsetkych_obci.html
12. Ústavny zakon č. 294/1990 Zb. z 18. 7. ktorým sa mení
a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej
socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o
československej federácii a ktorým sa skracuje volebné obdobie
národných výborov [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://
www.noveaspi.sk/products/lawText/1/38643/1/2
13. Zákon č. 36/1960 Zb. z 9. apríla 1960 o územnom členení
štátu [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.epi.sk/
zz/1960–36
14. Zákon č. 29/1968 Zb. z 27. 2. 1968 o zmenách niektorých
zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru
hlavného mesta Slovenska Bratislavy [Elektronnyj resurs]. –
Rezhym
dostupu:
https://www.slov–lex.sk/pravne–predpisy/SK/
ZZ/1968/29/19680309.html
15. Zákon č. 65/1960 Zb. z 25. 5. 1960 o národných výboroch
[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.slov–lex.sk/
pravne–predpisy/SK/ZZ/1960/65/19600612.html
16. Zákon č. 69/1967 Zb. z 29.6. 1967 o národných výboroch
[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zakonypreludi.sk/
zz/1967–6
17. Zakon Slovenskej národnej rady zo 6. septembra 1990 o
obecnom zriadení [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: www.minv.
sk/?zdruzenia–obci&subor=21972
18. Zakon 472/1990 Zb. – o organizácii miestnej štátnej správy
[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.noveaspi.sk/
products/lawText/1/38835/1/2
19. Zakon SNR 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení
Slovenskej republiky [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://
www.noveaspi.sk/products/lawText/1/38882/1/2
20. Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní
Slovenskej republiky [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://
www.epi.sk/zz/1996–221
21. Zákon č. 302/2001 Z. z. zo 4. júla 2001 o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch[Elektronnyj
resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.google.com/url?sa=t&rct=
j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK
Ewi3pMiRncDOAhVTlxQKHe1PAfEQFggmMAE&url=https%3A
%2F%2Fwww.po–kraj.sk%2Ffiles%2Fdokumenty%2FDokumenty–
PSK%2FZakony%2Fzakon_302–2001_o_samospravnych_krajoch.
pdf&usg=AFQjCNF–qdmzNpGhWb66Gn–6hrB9jhWrSA&sig2=8b–_
OnvuDauEL78Ms9F10Q
Bobryk О., graduate student of the Department of International
Relations, Faculty of International Economic Relations,
Uzhgorod National University (Ukraine, Uzhgorod),
tomej@ukr.net
Specific features of the administrative–territorial reform
in Slovak Republic
Administrative–territorial reform in the Slovak Republic was carried out aiming
to democratize and modernize the public administration and local government,
making it adequate according to European standards.
Administrative–territorial reform in Slovakia is relatively poorly studied by
Ukrainian scientists. Preferably the Ukrainian scientists have studied the experience
of reforms in Poland. As far as Poland is similar to Ukraine by quantity of population,
comparable by a territory size, and most importantly has a three–levels structure of
government which is also typical for our country. The objective of our research is to
study the experience of administrative–territorial reform in Slovakia.
After significant political changes in Czechoslovakia in late 1989 – early
1990 significant changes in the organization and state and local governments were
made. The changes also affected the administrative–territorial structure of Slovakia.
There were created 38 districts (okres), and 121 contours (obvod) and obvod–
governments. Lands (kraj) were abolished and their functions transferred to obvod
and okres governments.
However, very soon it became clear that the administrative–territorial reform
therev were several disadvantages. Main disadvantage was that the administrative
units of Slovakia were quite small and did not have sufficient conditions and potential
for economic and social development.
During 1996–2001 there was second administrative–territorial reform. Its result
was the creation of 8 krajs: Bratislava, Terna, Nitra, Trenchyn, BanskáBystrica,
Zilina, Kosice, Prešov. 79 districts; and 2,933 communities.
Keywords: Administrative–territorial reform, decentralization in Slovakia,
reform of public government, administrative reform.
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Мотиви російського збройного втручання
у громадянську війну в Сирії
(глобальний вимір)
Аналізуються мотиви російського збройного втручання в громадянську
війну у Сирії. У якості теоретико–методологічної основи дослідження обрана
домінуюча у теорії міжнародних відносин парадигма політичного реалізму,
а також підхід «рівнів аналізу». Автор доводить, що мотиви російського
збройного втручання в Сирії, далеко виходять за межі суто сирійського
чи регіонального, контексту і мають глобальний вимір. Розпочата Росією
військова операція в Сирії має забезпечити розв’язання відразу декількох
взаємопов’язаних завдань, які у свою чергу, сприятимуть досягненню головної
стратегічної мети – утвердження Росії у статусі великої держави, одного зі
світових центрів сили.
Ключові слова: Росія, Сирія, Близький Схід, громадянська війна, збройне
втручання, глобальний вимір.

Сирійська громадянська війна, що спалахнула
у 2011 р., відзначається вкрай високим ступенем
інтернаціоналізації і вже давно перестала бути лише
фактором національної та регіональної політики.
Сьогодні він значною мірою визначає політичний клімат
у глобальному масштабі. Сучасний стан конфлікту
значною мірою визначається діями Росії, яка восени
2015 р. від дипломатичної та економічної підтримки
режиму Б. Асада перейшла до прямого збройного
втручання у конфлікт на його боці.
Втручання Росії принципово змінило перебіг
війни. Ще влітку 2015, на тлі воєнних успіхів опозиції,
експерти почали обговорювати питання про те скільки
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

протримається Асад і прогнозували його падіння до
кінця року. Але розпочата наприкінці вересня російська
військово–повітряна операція змінила співвідношення
сил, дозволила урядовим військам не тільки
стабілізувати свої позиції, але й перехопити ініціативу,
перейти в наступ і здобути низку локальних перемог.
Питання про остаточну воєнну поразку режиму було
знято з порядку денного.
Хоча російська операція триває вже більше року,
до сьогодні немає одностайності щодо визначення її
конкретної мети та мотивів, що спонукали Кремль до її
початку. Офіційно заявлена мета – допомога сирійському
уряду, на його офіційне запрошення і у відповідності
з існуючими міждержавними угодами, у боротьбі з
терористичними угрупованнями (до яких у Росії схильні
зараховувати всіх, хто веде збройну боротьбу з режимом
Асада, а передусім «Ісламську державу» і «Фронт ан–
Нусра»), які, начебто, становлять загрозу і безпеці Росії,
через те, що в їхніх лавах воюють тисячі російських
громадян, хоча й не позбавлене певної логіки, але аж
ніяк не влаштовує експертів, адже не дає відповіді на
низку принципових питань. Чому збройна операція
розпочалася саме наприкінці 2015 р., а не раніше, коли
умови для неї були більш сприятливі? Які конкретні
цілі вона переслідує (адже через рік після її початку
стало цілком зрозуміло, що і терміни її проведення,
і кількість залучених сил і засобів, і сам характер їх
використання суттєво відрізняються від запланованих і
офіційно задекларованих). Як далеко Росія готова зайти
у ведені бойових дій і за яких умов вона погодиться
їх припинити? Як її дії вплинуть на ситуацію у самій
Сирії, на Близькому Сході й, враховуючи значущість
сирійського конфлікту, у світі в цілому?
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Відповісти на ці запитання ми можемо лише
склавши уяву про реальні мотиви, що спонукали Росію
вдатися до збройної інтервенції. Мета даної статті
полягає у з’ясуванні саме мотиваційної складової
російського збройного втручання у сирійській конфлікт.
При цьому слід уточнити, що йдеться не про увесь
достатньо складний комплекс мотивів, а ті з них, що
визначаються баченням Росії себе як великої держави,
що прагне відігравати активну роль на світовій арені у
якості одного з центрів сили, і визнання цього статусу
іншими великими державами.
Тема російського військового втручання в Сирії
звичайно не залишилася поза увагою фахівців, як
науковців, так і різноманітних коментаторів з кола
журналістів і представників світової політичної
спільноти. Для прикладу можна вказати лише на деяких
авторів у публікаціях яких робиться спроба пояснити
мотивацію російського керівництва: Н. Бубнова [1],
Ю. Б. Щегловин [2], А. Мовчан [3], Т. Снайдер [4],
Ц. Маген [5]. Звичайно про всебічне дослідження
питання не йдеться, адже, з одного боку, для цього не
було достатньо часу, а з іншого сам хід подій в Сирії
(адже війна триває) дає привід для переосмислення
даної проблеми і, якщо й не для визначення нових
раніше невідомих мотивів Кремля, то для зміни акцентів
при розстановці пріоритетів серед вже відомих.
Специфіка
проблемного
поля
дослідження,
яке знаходиться на перехресті, з одного боку,
теорії міжнародних відносин, адже йдеться про
зовнішньополітичну діяльність держави, а з іншого –
конфліктології, у якості теоретико–методологічної
основи дослідження було обрано домінуючу у теорії
міжнародних відносин парадигму реалізму. Остання
передбачає пояснення поведінки держав на міжнародній
арені виходячи з їхніх національних інтересів, які
традиційно визначаються у категоріях «безпека»,
«економічна користь», «престиж» тощо.
Крім того, слід враховувати складний багаторівневий
характер сирійського конфлікту. Його цілком можна
віднести, до так званих «нових війн», які «незважаючи
на те, що більшість з них носять локальний
характер, включають в себе незліченну кількість
транснаціональних зв’язків, через що важко утримати
відмінність між внутрішнім і зовнішнім, між агресією
(нападом із–за кордону) і репресією (атака зсередини
країни) або навіть локальним і глобальним» [6, с. 29–
30]. Учасники подібних конфліктів, як безпосередньо
ворогуючи сторони (так звані «первинні» актори),
так і різноманітні категорії зовнішніх зацікавлених
гравців («вторинні» та «третинні»), мають різну
природу (державні і недержавні) і переслідуючи свої
інтереси, можуть діяти на абсолютно різних рівнях
(національному, регіональному, глобальному і навіть
персональному). Тому цілком логічним виглядає також
застосування добре відомого підходу «рівнів аналізу»
(levels of analysis approach).
У випадку з російським втручанням в сирійський
конфлікт ми маємо справу з дуже складним комплексом
мотивів (і за кількістю, і за природою) які формуються
на усіх, зазначених вище рівнях, причому мають не
тільки суто міжнародний але й внутрішньополітичний
(російський) вимір. До того ж слід враховувати, що
з початком прямого збройного втручання змінився
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сам статус Росії у конфлікті, з «вторинного» актора
вона перетворилася на «первинного», тобто на
безпосереднього учасника, що цілком може спричинити
до змін у мотивації. Виходячи з мети статті ми будемо
концентрувати увагу передусім на тих мотивах, що
стосуються глобального виміру зовнішньої політики
Росії, звертання ж до інших буде відігравати скоріше
допоміжну роль.
Сам факт рішення безпосередньо втрутитися у
збройний конфлікт на території іншої країни – справа
достатньо ризикована, через неможливість передбачити
усі можливі наслідки – безумовно свідчить про
наявність у держави, що вчиняє такі дії, достатньо
значущих інтересів у цій країні чи регіоні, які
опинилися під загрозою. У випадку з Росією та Сирією
констатувати наявність у першої таких інтересів було б
зайвим, враховуючи давню історію партнерських (хоча
й доволі непростих) стосунків режиму Асадів (батька та
сина) спочатку з СРСР, а потім Росією. Такі інтереси як
і сама історія стосунків добре відображені у спеціальній
літературі. Проте цілком очевидним є факт, що такий
радикальний крок викликаний чинниками, що далеко
виходять за межі суто двосторонніх відносин. Адже
операція такого масштабу на віддаленому театрі – акція
для сучасної Росії багато в чому безпрецедентна (так,
Росія має досвід збройної інтервенції в інших країнах,
але поблизу власних кордонів, тобто у регіонах які
визнаються впливовими світовими гравцями зоною її
інтересів), що визнають самі росіяни [7, с. 105]. Навіть
СРСР, маючи статус наддержави й набагато більше
військових, політичних і економічних можливостей,
не наважувався на Близькому Сході на щось подібне,
віддаючи перевагу політико–дипломатичним засобам.
Мотиви Кремля ми краще зрозуміємо якщо
розглянемо його дії у більш широкому, регіональному і,
навіть, глобальному, вимірах. Близький Схід традиційно
вважається в Росії зоною національних інтересів, які
до початку сирійського конфлікту концентрувалися на
таких напрямах:
1. Участь у розробці та транспортуванні вуглеводнів.
2. Взаємини зі світом ісламу.
3. Військово–технічне та економічне співробітництво
з країнами регіону.
4. Спільна боротьба з міжнародним тероризмом і
наркотрафіком.
5. Участь у розв’язанні проблеми навколо іранської
ядерної програми.
6. Участь у розв’язанні арабо–ізраїльського конф
лікту [8, с. 104].
Проте спроможність брати активну участь у справах
такого значущого, у світовій політиці та економіці,
регіону завжди розглядалася в Росії у більш широкому,
глобальному контексті, як певний показник статусу
держави, її місця у світовій ієрархії, перебування, так
би мовити, у «вищий лізі». Як висловився російський
дослідник В. В. Карякін: «В складывающемся
многополярном и многоуровневом мире Ближний
и Средний Восток будет в дальнейшем играть
значимую роль на геополитическом, энергетическом
и цивилизационном уровнях. Степень участия в делах
данного региона будут определять роль и место всех
ведущих мировых держав в долгосрочной перспективе.
Это определяет важность ближневосточной политики
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Российской Федерации, которая будет оставаться
предметом реального «жизненного интереса» нашего
государства» [8, с. 104].
Отже, збереження і зміцнення позицій на Близькому
Сході має для Росії принципове значення з точку зору
підтримання її статусу як великої держави як центру
сили на світовій арені. Це особливо важливе саме
зараз, коли регіон переживає докорінну системну
трансформацію: змінюється регіональна роль деяких
держав, з’являються нові лінії протистояння і,
відповідно, формуються нові регіональні альянси,
руйнуються не просто старі режими, а самі держави
(Лівія, Сирія, Ірак, Ємен) й формуються нові невизнані
політії (Ісламська держава, фактично самостійні
курдські регіональні уряди). Разом з тим старі конфлікти
і проблеми регіону нікуди не зникають, а деякі з них
(як курдське питання) набувають нової актуальності.
Отже, для тих хто претендує на статус великої держави
присутність у регіоні не просто необхідна, вона
критично необхідна і саме зараз, коли формується цей
«новий Близький Схід», коли будуть виробляються нові
угоди і нові правила гри. Причому не просто формальна
присутність, а активна участь, що забезпечить визнання
твоїх інтересів з боку інших і, відповідно, міцні позиції
у регіоні у майбутньому.
Як вже зазначалося, Росія втрутилася у конфлікт
не тоді, коли для цього були оптимальні умови, коли
урядові війська ще не були виснажені і, за наявних
масштабів російської збройної підтримки, цілком могли
завдати опозиції рішучої поразки. Вона втрутилася
саме тоді коли стала очевидною скора поразка самого
режиму (який на той час тримався вже фактично завдяки
іноземній, переважно іранській, допомозі), і задіяних у
операції сил вистачило для його стабілізації але не для
рішучої перемоги. Проте, скоріше за все така мета і не
ставилася. Росії потрібний не остаточний тріумф Асада
як такого, а гарантія збереження своєї присутності в
Сирії, а відповідно і в регіоні (якщо врахувати, що у
разі повалення режиму Асада Росія втрачала не просто
найдавнішого, а останнього сателіта на Близькому
Сході). Важливо було змусити опозицію, а головне
її закордонних патронів, як у регіоні (Туреччина,
Саудівська Аравія, Катар, Йорданія), так і за його
межами (США, Франція Велика Британія) відмовитися
від намірів силового повалення проросійського режиму
і визнати його (читай Росію) партнером у процесі
мирного врегулювання конфлікту й облаштування
післявоєнної Сирії, звичайно з урахуванням російських
інтересів. У цьому сенсі максимально знесилений, а
звідси й більш залежний Асад, Росію цілком влаштовує,
адже у питанні впливу на нього у неї є потужний
регіональний партнер/конкурент в особі Ірану, який є
головним регіональним союзником і патроном Асада.
Агресивна поведінка в Сирії крім вирішення
проблеми спасіння режиму Асада і, таким чином,
збереження й посилення тут російської присутності,
має на меті вирішення ще декількох супутніх завдань,
як на регіональному так і на глобальному рівні. На
думку А. Мовчана, дії Росії можуть бути спрямовані
на свідому ескалацію конфлікту і ще більший підрив
стабільності на Близькому Сході. Вона цілком може
піти на розширення масштабів свого втручання, щоб
спровокувати відповідні дії інших зацікавлених гравців
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[3, с. 201] (це, фактично, вже сталося з початком
турецької збройної інтервенції). Мета таких дій, з
одного боку – блокувати постачання через Сирію до
Європи близькосхідних вуглеводнів (прямих конкурентів
російських), а з іншого – підвищення світових цін на
нафту [3, с. 201].
Все це є вкрай важливим, як з огляду на кризовий
стан російської економіки залежної від експорту
енергоносіїв, так і з точки зору претензій Росії на статус
«енергетичної наддержави», як складової її прагнення
стати одним зі світових центрів сили. Аргументів на
підтримку своїх претензій у сучасному глобалізованому
світі, де лідерство держави визначається передусім
економічною конкурентоспроможністю й культурною
привабливістю, у Росії не так вже й багато. Своє
достатньо високе місце у світовій ієрархії, вона, на
думку класика американської політичної науки З. Бже
зинського, посідає завдяки двом головним факторам:
1) військовій могутності, перш за все потужному
арсеналу ядерної зброї; 2) нафтогазовим ресурсам, від
яких, поки що, залежать деякі економічно розвинуті
країни [9, с. 37]. Поступово деградуюча економіка,
неефективність якої посилюється драматичним падінням
світових цін на енергоносії, фактично залишає Кремлю
єдиний дієвий інструмент досягнення вказаної мети –
застосування збройної сили.
В цьому сенсі дії в Сирії, певною мірою,
продовжують агресивну політику Кремля стосовно
України, спрямовану на злам усталених правил
гри, насильницьку зміну кордонів, підрив системи
міжнародної безпеки і збільшення, таким чином, ролі
силового фактору у світовій політиці, що мають змусити
Захід сприймати Росію за рівного собі світового гравця,
інтереси якого слід враховувати, і без участі якого
неможливе вирішення актуальних світових проблем, у
тому числі розв’язання гострих регіональних конфліктів.
Слідуючи цій логіці деякі російські експерти навіть
поквапилися назвати операцію в Сирії «наглядной
демонстрацией начала конца монополярного мира,
который сложился после распада СССР» [2].
Якщо продовжувати тему зв’язку сирійського
конфлікту з «українським питанням» у політиці Москви,
то можна дійти висновку, що втручання в Сирії мало
на меті досягнення двох взаємопов’язаних цілей. З
одного боку воно мало замінити «українське питання»
у якості інструменту тиску на Захід, адже після того як
ситуація на Донбасі протягом 2015 року стабілізувалася,
потенціал цього конфлікту, у якості такого інструменту,
значною мірою вичерпався. Так, Мінськ–2 став
перемогою Путіна, але далеко на такою на яку він
розраховував. Київ був змушений піти на поступки,
але очікуваних поступок від Заходу він не отримав.
Анексія Криму не визнана, санкції не зняті й навіть
не послаблені, нормалізації стосунків і відновлення
повноцінного діалогу, а тим більше розподілу сфер
впливу, не сталося. Щось змінити на цьому напрямі
можливо лише шляхом чергової ескалації бойових дій,
що не є бажаним, адже новий воєнний успіх зовсім не
гарантований, а от «здобутки» Мінська будуть втрачені.
Проте й втрачати ініціативу Кремль також не збирається,
а тому як тільки стало очевидним, що ситуація на
Донбасі остаточно зайшла у глухий кут, Путін натиснув
на іншу «больову точку» Заходу – Близький Схід.
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З іншого боку, офіційно задекларована мета
сирійської операції – боротьба з тероризмом – питання
вкрай чутливе для Заходу – мала допомогти Росії вийти
з фактичної ізоляції з боку США і ЄС, в яку вона
потрапила внаслідок агресії проти України, шляхом
зміни порядку денного світової політики, «перезагрузить
повестку дня в отношениях с Западом – сменить тему
украинского кризиса на урегулирование ситуации на
Ближнем Востоке» [1, с. 140]. Тобто перетворити Росію
з головного опонента, що порушує світовий порядок, у
партнера у вирішенні актуальних проблем.
Отже бачимо, що мотиви російського збройного
втручання в Сирії, далеко виходять за межі суто
сирійського чи регіонального, близькосхідного кон
тексту. Розпочата Росією військова операція в Сирії
має забезпечити розв’язання відразу декількох
взаємопов’язаних завдань, які у свою чергу, сприятимуть
досягненню головної стратегічної мети – утвердження
Росії у статусі великої держави, одного зі світових
центрів сили.
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The motives of the Russian military interference in the civil war in Syria are
analyzed. The political realism paradigm, which is dominant in international relations
theory and the levels of analysis approach have been chosen as a theoretical and
methodological framework of this study. The author argues that the motives of the
Russian military interference in Syria, go far beyond the Syrian or regional context
and have a global dimension. Russian military operation in Syria should provide a
solution to several interrelated tasks, which, in turn, will contribute to the achievement
of the main strategic goal – recognition of Russia’s status as a great power, as a one
of the world power centers.
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Признаки, характеризующие правоотношения
собственности и их основные черты
В современный период впоследствии развития как внутригосударственного,
так и международного права, права и свободы человека и гражданина
расширились в объеме и по содержанию. Учитывая значение права
собственности в обеспечении нормальной жизнедеятельности общества,
необходимо уделить особое внимание регулированию отношений, связанных с
данным правом, анализу связанных коллизионных норм, механизму и процедурам
защиты данного права, как в национальном, так и в международном праве.
Ключевые слова: Конституция, частная собственность, концепция,
регулирование, права человека, демократическое, правовое государство,
понятие права, владение, пользование, распоряжение, субъективное право,
наследование, правовое государство и гражданское общество.
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В современный период право собственности
является
правовой
категорией,
непосредственно
влияющей на социальную деятельность людей, их
правовой статус, как участников правоотношений
собственности, в жизни власти и государства. На
современном этапе развития национального и между
народного права общество невозможно представить без
данного правового института, имеющего комплексный
характер, и оказывающего влияние на формирование
многих других правоотношений. Никто не может быть
лишен права собственности.
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Право собственности исторически было и продол
жает оставаться одной из основных проблем, стоящих
в корне демократии, политики, экономики и многих
других самых актуальных вопросов. Несомненно,
изучение
международно–правового
регулирования
права собственности не является новшеством, и в этой
области разработано достаточное количество научных
трудов, статей, монографий и других публикаций. Но
актуальность темы обуславливается новыми проблемами
в этой области, которые регулярно возникают и
расширяются, их решением и возникающими при этом
разногласиями, а также явлением данных вопросов
одним из основных вопросов, постоянно интересующих
каждого гражданина и человека.
Собственность – понятие многостороннее. Она
используется в основном в трех значениях: философс
ком, экономическом, юридическом. Собственность в
философском значении означает выражение имущест
венных отношений в обществе, владение имуществом
[11, с. 44]. В экономическом смысле собственность –
это общественно–экономические отношения. В значе
нии же юридическом, собственность охватывается
понятием «право собственности», и представляет собой
совокупность норм права собственности.
Получение средств, необходимых для проживания,
производство материальных благ является основным
условием для существования человеческого общества.
Производство материальных благ осуществляется произ
водственными силами общества. Совокупность человека,
обладающего трудовыми навыками, с инструментами
и предметами составляет производственные силы. В
процессе производства, реализуемого данными силами, а
также в процессе обмена и распределения материальных
благ люди независимо от воли вступают в определенную
связь, что называется производственными отношениями.
Основу данных отношений составляет собственность
на данные производственные средства. Следовательно,
собственность проявляется и выражается во всех
системах производственных отношений [11, с. 154].
Собственность основывается на разграничении
таких понятий, как «мое» и «твое». Такие выражения,
как «моя вещь» («мое»), или «чужая вещь» («твое»),
являются
формой
проявления
правоотношений
собственности в обществе. Одна из сторон – это
собственник, относящийся к вещи, как к собственному
имуществу, а другая – не являющиеся собственниками
лица, относящиеся к данной вещи, как к чужому
имуществу («всякий и каждый»). «Всякий и каждый»
обязан воздержаться от посягательства на чужую вещь.
Можно сказать, что собственность является отно
шением относительно материальных благ, состоящим
в принадлежности данных благ одному лицу (или их
коллективу), и изолировании других лиц от них. Это
означает, что волеизъявление собственника относи
тельно вещи не может быть подвергнуто посяга
тельству. Следовательно, собственность является
отношением между лицами в связи с вещью. Как
обосновано в Европейской цивилистической доктрине,
принадлежность или присвоение материальных благ
составляют суть отношений собственности, возни
кающих между людьми в связи с ними [6, с. 20].
Собственность является имущественным отно
шением. Имущественное отношение, не являющееся
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правовой категорией, по своей социальной природе –
фактические, экономические отношения. Собственность,
как имущественное отношение, является конкретным
волевым экономическим отношением, возникающим
между определенными лицами по предмету принад
лежности материальных благ (вещей), что является
выражением производственных отношений в обществен
ной жизни.
В юридической и социально–экономической лите
ратуре собственности присваивается такое понятие,
как присвоение производственных средств и продуктов
индивидом или коллективом. Большинство авторов
определяют понятие собственности с помощью катего
рии присвоения [5, с. 338].
Собственнические экономические отношения также
имеют волевое содержание. Как говорит Гегель, собст
венность означает «помещение воли в вещь» [11,
с. 103]. Воля собственника обуславливает наличие
принадлежащей ему вещи. Он может совершать
различные волевые действия в отношении своей вещи.
Данные волевые действия осуществляются в различных
формах, к которым относятся: форма владения, форма
пользования, форма распоряжения.
Характер и содержание норм, входящих в институт
права собственности, регулирующий отношения собст
венности, определяются экономическими и произ
водственными отношениями, правящими в обществе.
Иными словами, производственные методы, основу
которых составляет определенный тип собственности,
обуславливают характер института права собственности
[5, с. 356].
Собственность является неприкосновенной и охра
няется государством [1, с. 7]. Данные положения более
подробно нашли свое отражение в отдельных статьях
Конституции, а также в таких статьях, как право на
неприкосновенность жилища, право на жилище. Так,
проникновение в жилище против поли проживающих
в нем лиц без постановления суда запрещено
Конституцией (статья 33).
Имущество, принадлежащее собственнику по праву
собственности, называется объектом права собст
венности. В нынешних условиях экономического
развития, основывающихся на рыночных отношениях,
гражданское законодательство об объектах права
собственности граждан в корне отличается от
прежнего законодательства. Такие положения нашли
свое отражение в таких законах, как «О праве
собственности», «Об акционерных обществах», «Об
основах аграрных реформ», «О земельных реформах»,
Конституции Азербайджанской Республики, в Водном
Кодексе, Лесном Кодексе, Земельном Кодексе и других
нормативно–правовых актах и Гражданском Кодексе
[2, с. 434].
Нарушение права неприкосновенности жилища
без судебного постановления допускается только в
предусмотренных законом случаях.
К ним относятся: 1) совершение в жилище тяжкого
преступления против личности или особо опасного
преступления против государства; 2) скрытие в жилище
лица, совершившего преступление, уклонившегося
от ареста или бежавшего из мест заключения;
3) преследование лица, совершившего преступление,
по «горячим следам»; 4) наличие в жилище трупа
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человека; 5) наличие в жилище реальной угрозы
жизни или здоровью человека, а также совершение
аморальных действий, которые могут повлечь за собой
уголовную ответственность согласно законодательству
Азербайджанской Республики [6, с. 10].
Конституция, где закреплена неприкосновенность
собственности, также запрещает пользование правом
собственности для нелегальных целей. Собственность
не может быть использована против прав и свобод
человека и гражданина, интересов общества и
государства, достоинства личности.
Аналогичные положения нашли свое отражение
также в Конституции большинства государств, основы
вающихся на рыночную экономику:
1. Собственность порождает обязанность, ее исполь
зование в то же время служит общественному благо
состоянию.
2. Каждый имеет право на собственность и
наследство. Данные права могут быть ограничены
только законом, если это требуется для потребностей
общества. Использование права собственности не
должно противоречить общественному благу [42, с. 310].
Коротко рассмотрим специфику развития права
частной собственности в 20–м веке. Как мы знаем,
судьба этого института в нашей стране по объективным
причинам была связана с Советским Союзом. Е. Шле
нева отмечает, что история развития права частной
собственности в российском праве 20–го века состоит из
3 этапов [10]:
1. Дореволюционный этап. На данном этапе мы
видим, что теории о частной собственности подвер
гаются идеям, составленным в рамках немецкой
классической философии (Гегель, Фихте, Кант и т.д.).
Н. Н. Алексеев, Ф. П. Будкевич, С. Е. Десницкий,
Л. И. Петражицкий и другие для исследования кате
гории частной собственности обращались к немецкой
философии.
2. Второй этап характеризуется распространившимся
влиянием марксистской философии. Марксизм, повлияв
ший на многие области общественной жизни, не обошел
стороной и понятие частной собственности. На данном
этапе институт частной собственности вытесняется из
рамок общей теории частной собственности на второй
план. Центральное место занимает идея коллективной
собственности (владения, пользования, распоряжения)
на имущество. Частная собственность оценивается как
капиталистическая идея и опровергается.
3. Третий же этап характеризуется как период
перехода к современному этапу в связи с падением
советского режима правления. Этому периоду уже
длительное время свойственен плюрализм видов
собственности, известных капиталистическим странам.
Категория права частной собственности, как
социальный феномен, является понятием, определяемым
двойственной природой самого права. Под двойственной
природой предусматриваются объективные и субъек
тивные значения. В объективном смысле право частной
собственности является динамичной связью, объективно
существующей независимо от признания государством,
вытекающей из отношения человека к предметам,
характеризующимся определенными признаками в
охватывающей его естественной среде. В субъективном
же смысле право частной собственности является
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совокупностью возможностей или лишений субъекта
относительно предмета (частного или коллективного),
выраженной в позитивных нормах права [11].
Право собственности граждан является правовым
институтом, закрепляющим частную принадлежность
материальных благ. Понятие права частной собствен
ности составляют полномочия собственника по владе
нию, пользованию, распоряжению имуществом и
результатами его использования по своему усмотрению.
Каждый из них обеспечивает конкретные возможности
собственника в правоотношениях с третьими лицами
[6, с. 275–278].
История развития общества показывает, что
принадлежность земли индивидам играла важную роль
для его экономического и социального положения, и
тем самым обусловила борьбу за собственность на
землю во все периоды и для всех народов. Важность
избегания крупной земельной собственности и передачи
ее непосредственно производителю, в частности
сельскому хозяйству, была осознана в западной
экономической науке конца 18–го, первой половины
19–го века. Тенденция экономического индивидуализма,
возникшая в 17–м веке, требовала признания наукой
права абсолютно свободного распоряжения землей.
Как выражено в римском праве, институт частной
собственности на землю представлялся исследователями
данного направления как адекватная форма отношения
к земле при передаче земли в частную собственность
крестьянина, и рассматривался в качестве гарантии
прав человека и гражданина. Процесс становления
права частной собственности в римском праве
подвергся определенной эволюции. Только в истории
Рима в начале периода республики общинное
земельное владение постепенно трансформируется
в индивидуализм, возникает гражданско–правовой
оборот земельных участков. Выдающийся экономист и
философ С. Н. Булгаков в 1900 году пишет: «Свобода
распоряжения землей вытекает из полноты прав
современной личности и составляет необходимое
завоевание новейшего хозяйственного индивидуализма
при определенных ограничениях на пользование
земельной собственностью в общественных интересах»
[10, с. 131].
В том числе, в юридической литературе отмечено,
что граждане могут стать субъектом права частной
собственности независимо от состояния здоровья и
гражданской дееспособности. Умственная отсталость,
душевная болезнь, инвалидность, физический дефект,
увечье и другие болезненные состояния гражданина
не препятствуют выступлению его в качестве субъекта
права собственности. Лица с полной, неполной,
ограниченной дееспособностью и недееспособные
имеют право собственности на имущество на равных
правовых основаниях [3, с. 113].
В части 4 статье 29 Конституции Азербайджанской
Республики отмечено, что никто без решения суда
не может быть лишен своей собственности. Полная
конфискация имущества не допускается. Отчуждение
собственности для государственных и общественных
нужд может допускаться только при условии справед
ливого предварительного возмещения его стоимости.
Статья 29 Конституции Азербайджанской Республики
отличается своей прогрессивностью. Так, в Главных
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Законах приведенных нами в качестве примере стран
в качестве фактического основания отчуждения
имущества указана либо государственная, или общест
венная нужда, тогда как в нашей Конституции
предусмотрены оба эти основания.
В связи с анализом данных оснований считаем
необходимым обратиться к мнению И. М. Джафарова.
Он отмечает, что ни в данной статье Конституции, ни
в законодательных актах Азербайджанской Респуб
лики понятия «государственные нужды» и «общест
венные нужды» не раскрываются. Такое положение дел
открывает путь к развернутому толкованию указанных
понятий в правоприменительном процессе. А это, в
свою очередь, может привести к нарушению права
собственности граждан. С целью устранения такой
опасности в отношении права собственности есть
необходимость в принятии особого закона, устанав
ливающего пределы ограничения для государственных
или общественных нужд [4, с. 97].
В связи с природой права частной собственности
в литературе встречаем следующие нюансы. Право
частной собственности:
1. является субъективным правом;
2. естественным правом;
3. обладает универсальным характером;
4. находится в непосредственном развитии, имеет
динамичный характер;
5. по времени возникновения относится к правам
человека первого поколения.
Суть частной собственности не связана только
государством и правом, она также является категорией,
включающей природу культурных, моральных и
общечеловеческих ценностей [11].
Исследование, проведенное нами по вопросу защиты
права частной собственности, показало, что упомянутое
нами понятие само по себе является сложным правовым
событием, и является понятием, не относящимся к
конкретной сфере права, включающим различные
материальные и процессуальные аспекты права.
Уровень защищенности права частной собственности
органами государственной власти во главе с судебными
органами можно рассматривать ведущей силой и
показателем доверия к судебной системе и правосудию
в обществе. О. Александрова связывает причину роста
в России количества споров, связанных с правом
частной собственности, и необходимости его защиты
органами государственной власти, с экономическим
состоянием граждан, уровнем жизни конкретной части
населения в Российской Федерации, и климатическими
условиями. Мы согласны с данным мнением автора
и те же обстоятельства можем указать в качестве
причин споров, связанных с частной собственностью,
в нашей стране. Сегодня причиной также является
лишение лиц, относящихся к конкретной прослойке
населения (например, беженцы и вынужденные
переселенцы), имущества, некогда находившегося в их
собственности, в результате военного конфликта. В том
числе, исходя из проведенного исследования и опыта
рассмотрения гражданских дел в суде, хотелось бы
отметить, что большинство споров, связанных с частной
собственностью, как правило, больше всего имеет место
среди малообеспеченной части населения. Поэтому, мы
видим причину подавляющего большинства споров,
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связанных с частной собственностью, в экономических
факторах.
Требования, поставленные по поводу защиты права
частной собственности органами государственной
власти, классифицируются следующим образом [9]:
1. споры, связанные с приобретением имущества;
2. споры, связанные с защитой имущества;
3. споры, связанные с разделом имущества;
4. споры, связанные с защитой права частной
собственности, вытекающего из права наследования.
Считаем, что целесообразно разработать общие под
ходы к институту частной собственности, определить
специфику его структуры и содержание права част
ной собственности, четко установить принципы
защиты частной собственности в условиях правового
государства и гражданского общества, а также
механизм юридического воздействия на него. Проблема
частной собственности и ее защиты всегда занимала
одну из центральных мест в социальных науках.
И. А. Парковский излагает причину данного явления
тем, что отношение человека к объектам материального
мира является одним из важнейших потребностей
развивающейся личности [10].
Правоотношения частной собственности, как и любые
другие правоотношения, предусматривают не только
существование субъективного права, сюда также в равной
мере входят юридические обязанности. К юридическим
обязанностям относятся обычное содержание, ремонт
объекта частной собственности, погашение расходов на
охрану имущества, уплата налогов, защита и страхование
от рисков и потерь, которые могут вытекать из
иррационального и неумелого содержания [7, с. 87].
Е. Шленева, вносящая ясность в правоотношения
государства и частной собственности, отмечает
следующее об обязанностях государства [10]:
1. определение целей государственного правового
регулирования права частной собственности;
2. определение круга субъектов права частной собст
венности;
3. определение круга объектов права частной собст
венности;
4. организация защиты частной собственности от
постороннего незаконного посягательства;
5. нормативно–правовое регулирование реализации
пределов юридической ответственности в связи с
нарушением права частной собственности и нарушением
формулирующих его законодательных актов.
При общем обзоре вопроса можно прийти к выводу,
что, так как частная собственность является одним
из главнейших прав, некоторые вопросы ее законо
дательного регулирования необходимо более глубоко
проанализировать и переработать. Так, обеспечение
реализации и защиты права собственности в полной
мере возможно только при наличии совершенного
законодательства. Необходимо принять во внимание,
что отсутствие долгие годы на пространстве бывшего
СССР, в том числе в Азербайджане понятия «право
частной собственности» в настоящее время осложняет
его восприятие в полной мере, но сегодня эту проблему
можно устранить с помощью законодательства и
совершенного опыта применения.
Поэтому, было бы лучше устранить случаи необос
нованного ограничения в гражданских законодательных
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актах о праве частной собственности. С другой стороны,
в иных законодательных актах необходимо устранить
случаи формального согласия на распоряжение правом
собственности. В связи с этим, рекомендуется заново
разработать положение, содержащееся в пункте 49 Инст
рукции «О правилах ведения нотариальных действий»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров
Азербайджанской Республики от 11 сентября 2001 года,
и отобразить в той мере и содержании, которые могут
полностью обеспечить право распоряжения правом
частной собственности.
Список использованных источников
1. Конституция Азербайджанской Республики. – Баку:
Ганун, 2013. – 68 с.
2. Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики. –
Баку: Юридическая литература, 2014. – 768 с.
3. Аллахвердиев С. С. Гражданское Право Азербайджанской
Республики. Первая книга. – Баку: Закон, 2014. – 948 с.
4. Джафаров
И.
М.
Толкование
Конституции
Азербайджанской Республики. – Баку: Юридическая литература,
2002. – 552 с.
5. Аскеров И. Г. Комментарий к Гражданскому Кодексу
Азербайджанской Республики. Первая книга. – Баку: Ганун,
2014. – 948 с.
6. Насиров Э., Аскеров З., Исмаилов М. Конституция
Азербайджанской Республики и основы права. – Баку: Гапп–
полиграф, 2015. – 376 с.
7. Гражданское право / под ред. Э. А. Суханова. – Баку:
Ганун, 2000. – 572 с.
8. Эльсевар Керимов, Башир Османов. Экономическая
теория. – Баку: Издательство Ватан, 2010. – 630 с.
9. Кинев А. Правовой режим реализации и защиты права
частной собственности. – Санкт–Петербург, 2003. – 26 с. –
Библиогр. С.24–25.
10. Шленева E. Право частной собственности как важнейшее
экономическое право. – 2009.
11. Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. –
М., 1999.

focus on regulation of relations connected with this law, the analysis related to conflict
of laws, mechanisms and procedures for the protection of the law, both national and
international law.
Keywords: Constitution, private property, concept, regulation, human rights,
democratic constitutional state, the concept of law, possession, use, disposal,
subjective right, inheritance, legal state and civil society.

Самедов Б., дисертант, Академія Державного Управління
при Президентові Азербайджанської Республіки
(Азербайджан), matlabm@yandex.com
Ознаки, що характеризують правовідносини власності
і їх основні риси
У сучасний період згодом розвитку як внутрішньодержавного, так і
міжнародного права, права і свободи людини і громадянина розширилися
в обсязі і за змістом. З огляду на значення права власності в забезпеченні
нормальної життєдіяльності суспільства, необхідно приділити особливу увагу
регулюванню відносин, пов’язаних з даним правом, аналізу пов’язаних колізійних
норм, механізму та процедур захисту даного права, як в національному, так і в
міжнародному праві.
Ключові слова: Конституція, приватна власність, концепція, регулювання,
права людини, демократична, правова держава, поняття права, володіння,
користування, розпорядження, суб’єктивне право, спадкування, правова
держава і громадянське суспільство.
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Signs describing the legal property, and their main features
In modern times later development of both domestic and international law,
human rights and freedoms and civil rights have expanded in scope and content. Given
the importance of property rights to ensure the normal functioning of society should
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Міжнародний науковий захід у м. Рівному
Розглядається кількісний та якісний склад учасників ХІІ міжнародної
науково–практичної конференції «Культурний вектор розвитку України
початку ХХІ століття: реалії та перспективи», проведеної на базі кафедри
культурології і музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного
університету 10–11 листопада 2016 року, а також акцентується увага на
розмаїтті вищих навчальних закладів, наукових установ та інших структур, чиї
співробітники взяли участь у цьому заході. Виявлено тенденції, що намітилися
серед учасників під час проведення науково–практичних конференцій у м. Рівне.
Ключові слова: міжнародна науково–практична конференція, тематичний
напрям, культурологічна проблематика, тенденції, учасники.

10 –11 листопада на базі кафедри культурології і
музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного
університету проведено ХІІ міжнародну науково–
практичну конференцію «Культурний вектор розвитку
України початку ХХІ століття: реалії і перспективи»
[1], що стала черговим підсумком як власної роботи
педагогічного колективу, так і науковим звітом учас
ників.
Загальна кількість ВНЗ різних рівнів акреди
тації, наукових установ різного профілю та експери
ментальних художніх закладів – 88 (68 ВНЗ, 25 із яких
мають статус національних, 5 – науково–дослідних
установ системи НАН України). Кількість учасників
складає 425 осіб.
Їх якісний склад досить високий: докторів наук –
22, професорів – 18 (у 2015 р. – відповідно, 20 і 10),
кандидатів наук, доцентів – 104, аспірантів – 67,
докторантів – 10, пошукувачів – 15, магістрантів – 42.
Чимало – представники музейних установ, національних
історико–культурних,
меморіальних,
археологічних
заповідників.
Тенденцією наших заходів є як збільшення
загальної кількості учасників (у 2013 р. – 297, у
2014 р. – 369, у 2015 р. – 350, у 2016 р. – 425), так і
збільшення серед учасників кількості докторів наук,
професорів (у 2015 р. – 25), магістрантів (з 16 – у
2015 р. до 42 – у 2016 р.) та аспірантів, а також учителів
експериментальних ЗОШ і художніх шкіл (13) [2].
Серед представників іноземних ВНЗ науковці з
Німеччини (Мюнхен і Байройт), Китаю, Російської
Федерації, Білорусії.
Українські ВНЗ презентують наступні напрями:
Університети педагогічного спрямування: НПУ
ім. М. Драгоманова, Ніжинський державний педагогіч
ний університет ім. М. Гоголя, Полтавський національ
ний педагогічний університет ім. В. Короленка, Мелі
топольський державний педагогічний університет
ім. Б. Хмельницького, Рівненський державний гумані
тарний університет, Дрогобицький державний педа
гогічний університет ім. І. Франка, Кримський
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

інженерно–педагогічний університет, Кременецька гума
нітарно–педагогічна академія ім. Т. Шевченка, Дніпро
петровський і Миколаївський інститути післядиплом
ної освіти, Міжнародний гуманітарний університет
(м. Одеса), Міжнародний економіко–гуманітарний уні
верситет ім. С. Дем’янчука (м. Рівне).
ВНЗ культурологічного напряму: Харківська дер
жавна академія культури, Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв, Київський національний
університет культури і мистецтв, Білоруський дер
жавний університет культури і мистецтв.
Мистецькі ВНЗ України: Національна музична
академія України ім. П. Чайковського, Національна
академія образотворчого мистецтва і архітектури,
Київський національний університет театру, кіно
і телебачення ім. І. Карпенка–Карого, Львівська
національна академія мистецтв, Львівська національна
музична академія ім. М. Лисенка, Одеська національна
музична академія ім. А. Нежданової, Донецька державна
академія ім. С. Прокоф’єва, Київський інститут музики
ім. Р. Глієра, Київський університет ім. Б. Грінченка,
Київський державний інститут декоративно–приклад
ного мистецтва ім. М. Бойчука, Київська муніципальна
академія естрадно–циркового мистецтва.
Національні технічні університету: Національний
університет «Львівська політехніка», Одеський, Він
ницький та Луцький національні політехнічні універ
ситети, ДВНЗ «Приазовський державний технічний
університет», Львівський національний лісотехнічний
університет.
Класичні університети України: Житомирський,
Хмельницький, Маріупольський, Херсонський державні
університети, Львівський національний університет
ім. І. Франка, Миколаївський національний університет
ім. В. Сухомлинського, Прикарпатський національний
університет ім. В. Стефаника, Східноєвропейський
національний університет ім. Лесі Українки, Черні
вецький національний університет ім. Ю. Федьковича.
Спеціалізовані типи ВНЗ: Львівський державний
університет внутрішніх справ, Львівський державний
університет телекомунікацій, Національний університет
водного господарства і природокористування (Рівне),
Придніпровська академія будівництва і архітектури,
Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро),
Міжрегіональна академія управління персоналом (Київ).
ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації: Київський коледж
будівництва, архітектури та дизайну; Миколаївська
спеціалізована школа «Академія дитячої творчості»
(м. Миколаїв); Миколаївський муніципальний академіч
ний коледж; Львівський коледж Державного універ
ситету телекомунікації; Львівський музичний коледж
ім. С. Людкевича; Чортківський гуманітарно–педаго
гічний коледж ім. О. Барвінського; Кременецький педа
гогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно–
педагогічної академії ім. Т. Шевченка; Дубнівський
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коледж культури РДГУ; Рівненський економіко–техно
логічний коледж Національного університету водного
господарства і природокористування; Луцький держав
ний педагогічний коледж.
Середня ланка освіти була представлена наступним
чином: МБУ ДОД «Стрелецкая детская школа искусств»
Орловского района Орловской области, общеобра
зовательная школа №150 г. Красноярска (Російська
Федерація); Богуславська державна школа мистецтв
(Київська обл.), НВК «Асканья–Нова–Гімназія» Чап
линської районної ради; а також низки шкіл Рівнен
щини: Рівненська ЗОШ №2; Рівненська ЗОШ №27;
Крупівська ЗОШ І–ІІ ступенів Дубровицького району
Рівненщини; Орв’яницький НВК «ЗОШ І–ІІ студенів»
Дубровицького району Рівненщини; Дубровицький
районний методичний кабінет Дубровицької РДА;
БК с. Пляшівка (Рівненщина); Городишенська ЗОШ
І–ІІ ступенів Рівненського району; Заболотська ЗОШ
І–ІІ ступенів Рокитнівського району Рівненщини; Рів
ненська державна художня школа.
У конференції взяли також участь і чимало
студентів окремих ВНЗ України, яким випала добра
нагода порівняти свої професійні навички у процесі
спілкування з фахівцями.
Проведення заходу засвідчило і факт посилення
інтересу до науково–дослідної діяльності на усіх
рівнях її організації, незважаючи на несприятливий для
подібного виду діяльності час у державі.
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The quantitative and qualitative composition of the XII International Scientific
Conference «Cultural vector of Ukraine beginning of the twentieth century: Realities
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ДО УВАГИ АВТОРІВ !
Вимоги до структури та оформлення наукових статей:
1. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:
– постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
2. Розташування структурних елементів статті:
– УДК;
– прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, e-mail
(українською, англійською мовами);
– назва статті та анотація українською, англійською мовами; анотація повинна бути структурованою, містити
мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки;
– ключові слова українською, англійською мовами;
– обов’язковий список використаних джерел у кінці статті; після списку використаних джерел надається цей же
список джерел латинським алфавітом (транслітерація);
– обов’язкова вимога до статей – якість, високій рівень англійської мови.
3. Вимоги для оформлення тексту:
Поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці
оформляються згідно з ДСТУ.
4. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:
[7, с. 123], де 7 – номер джерела за списком використаних джерел, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел
одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела –
[15, арк. 258, 231зв].
5. Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, англійською, німецькою, французькою,
іспанською, польською, чеською) у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому
редакторі MS Word for Windows, на диску чи електронною поштою.
6. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата або доктора наук
за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.
Підписи рецензії або витягу обов’язково завірені з печаткою. Рецензія або витяг з протоколу подається у
сканованому вигляді електронною поштою.
7.

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

8. До статті додаються:
– для Веб–сайту збірника обов’язкове резюме статті англійською мовою 2000 знаків. Резюме статті повинно бути
структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки.
Резюме статті надсилається безоплатно.
– Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце
роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон (моб.), e-mail, № відділення
«Нової пошти».
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