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Українські партії і криза гетьманського режиму
1918 р. (історико–політичний контекст)
На основі значного кола фактологічних матеріалів, з широким залученням
напрацювань вітчизняної історіографії здійснюється аналіз суперечностей,
протистоянь, боротьби в українському суспільстві, в центрі яких були
політичні партії, що наближало крах гетьманської Української Держави.
Ключові слова: Гетьманат, П. Скоропадський, режим, окупація,
авторитаризм, українські політичні партії, опозиція, протидія, страйки,
селянська війна, збройні повстання, репресії, криза.

Державний переворот 29 квітня 1918 р., прихід до
влади П. Скоропадського, спосіб, яким це було зроблено,
миттєва відміна демократичних завоювань часів УНР,
оголошення курсу на реставрацію старих, «долютневих»
порядків, перші ж кроки жорсткого закріплення авто
ритаризму викликали в широких колах українського
суспільства, реакцію несприйняття кардинальних, для
багатьох алогічних в революційну добу змін, що розпо
чалися [1].
З’ясувати сутність об’єктивного протистояння що
виникло між «верхами» (прибічниками гетьманського
режиму, його соціальною базою) і «низами» (противни
ками влади, широким опозиційно–ворожим табором) –
значить виявити, зрозуміти головні пружини механізму,
дія яких зумовила кризу і, зрештою, неминучий крах
Української Держави, повернення українського соціуму
на революційний шлях розв’язання назрілих проблем.
Спираючись на набутки професійного історичного
цеху (їх аналіз, деталізована оцінка є неодмінним
елементом названих публікацій і дозволяє не повто
рюватись у даному разі), творчо їх використовуючи,
реконструкцію ретроспективної картини поставленої
проблеми є підстави, сенс і можливості в узагальненому,
системному вигляді звести до наступного.
Так сталося, що в перші тижні травня 1918 р. Київ
став центром тяжіння політично активних елементів
суспільства. Центральна Рада на 12 травня призначила
скликання Українських Установчих зборів і вже за
звичкою, що виробилася за останні півтора року, партії,
громадські організації, користалися нагодою, щоб,
поряд із загальнодержавним форумом, із залученням
відповідних частин його делегатів (лідерів організованого
українства) провести власні зібрання (з’їзди, конференції
тощо). Природно, немаловажними чинниками тут були
заощадження дефіцитних часу і коштів. Однак нова влада
відмінила рішення про скликання Установчих зборів,
заборонила і призначену шерегу різних з’їздів. І якщо
Установчі збори за таких обставин стали неможливими
(визначення моменту перевороту, безперечно, враховувало
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і бажання не допустити відкриття форуму), то поокремі
політичні сили не відмовилися від прагнення провести
свої зібрання – підготовча робота здебільшого була
здійснена, а останні карколомні події зумовлювали ще
більшу потребу у колективному виробленні оцінки
поточного моменту, виборі лінії поведінки.
Звісно, в епіцентрі уваги опинилася проблема
ставлення до гетьманату. Настрої переважаючої частини
українського загалу виявилися дуже швидко й достатньо
оперативно оформилися у відповідні рішення.
8–10 травня 1918 р. в Києві відбувся Другий
Всеукраїнський селянський з’їзд. Підготовка до
нього розпочалася ще наприкінці листопада 1917 р.,
однак через несприятливі обставини він кілька
разів відкладався на пізніший термін й нарешті був
призначений на початок травня 1918 р.
Перші делегати прибули на з’їзд ще до геть
манського перевороту, частина дізналася про зміну
влади по дорозі до Києва, частина так і не дісталася до
столиці – селянські посланці були заарештовані або ж
повернуті назад гетьманцями чи німцями. Звістка про
заборону з’їзду викликала гнівну реакцію селян – вони
масово посунули до Києва.
На момент відкриття форуму в місті зібралось
близько 12 тисяч селянських депутатів з усіх кінців
України. Німці й гетьманці силою зброї розігнали
селян, що прибули на перше засідання, а частину
заарештували. Тоді селяни провели свої засідання в
Голосіївському лісі, могутньо заманіфестувавши своє
несприйняття гетьманського режиму. Звісно, значним
ідейним впливом на селян продовжували користуватися
українські есери.
З’їзд постановив «з презирством відкинути утворену
панами, великими землевласниками і сільськими
кулаками та капіталістами гетьманську владу, як явно
самозванну й таку, що не має ніякої опори та признання
з боку демократичних кіл України» [2, с. 118; 3, с. 14].
Делегати рішуче засудили втручання у внутрішні
справи України австро–німецьких військ, розгін ними
Центральної Ради й запровадження гетьманщини, «яка
підтримується лише невеличкою купкою землевласників
і капіталістів, ворожих до Української Народньої
Республіки і до всіх здобутків революції» [3, с. 15].
З’їзд вінчала одностайно ухвалена делегатами
на доповідь О. Щадилова постанова–заклик. У ній,
зокрема, говорилось:
«1. Селянство не признає обраного поміщиками
гетьмана;
2. Україна залишається Народньою Республікою
зо всіма здобутками революції. Земля ні в якому разі
не переходить у власність поміщикам, як то зазначає
гетьман в своїй грамоті;
3. Селянство звертається до німецького народу і
уряду з закликом – не йти проти українського народу і
не допустити до пролиття крови двох цих народів;
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4. За верховну центральну українську владу з’їзд
визнає Установчі Збори, яким пропонує негайно
зібратись;
5. Для підтримки Установчих Зборів і здобутків
революції Другий Селянський З’їзд постановляє органі
зувати селянство по повітах в боєві дружини і підго
товлятися до виступу. Селянство має виступати не
окремо, самовільно, а тільки по наказу центральної
організації;
6. Селянський з’їзд звертається до всіх робітничих
і демократичних організацій з закликом встати на
захист революції і здобутих в ній прав та об’єднатись з
селянством для боротьби з контрреволюцією.
Брати селяне! Земля і воля в небезпеці! Найшла
чорна хмара на нашу країну, яка хоче знова пригнітити
селянство і держати його в бідноті та темноті.
Встаньмо ж всі на боротьбу з контрреволюцією!
Умрем, а землі й волі не оддамо» [3, с. 15].
Попри певні нереальні вимоги (наприклад, «Україна
залишається Народною Республікою зо всіма здобутками
революції»), документ виявив настрої переважної
частини українства – несприйняття гетьманства й
готовність боротися проти нього як контрреволюційного
явища за здобутки революції.
З українських партій, що опинилися за урядовим
бортом, незважаючи на всі намагання знайти спосіб
зберегти за собою впливові важелі в суспільстві [4,
с. 172–174], першою на рівні загальнопартійних ухвал
заявила свою позицію Українська партія соціалістів–
федералістів (Українська демократично–хліборобська
партія підтримала П. Скоропадського ще в ході
перевороту [4, с. 170–172]).
З’їзд соціалістів–федералістів відбувався в Києві
10–12 травня 1918 р. і продемонстрував певну опози
ційність до режиму, викликану, передусім, невдачами
у переговорному процесі з австро–німецькою окупа
ційною адміністрацією і гетьманом, що тривав з
моменту розгону Центральної Ради, однак бажаних
результатів для партії так і не приніс. Хоча вона вважала
себе ліберальною, уряд було сформовано із сил, що
сповідували такий же соціально–політичний державний
курс, однак була відтіснена російськими кадетами, під
егідою яких було сформовано вищий орган виконавчої
влади.
У постанові з’їзду «В справі відношення до
Центральних Держав» говорилося: «Партія с.–ф.,
виходячи з того, 1. Що українське громадянство ніколи
під час війни не було перейняте шовіністичною і
якою–будь ненавистю і ворожістю до Центральних
Держав, 2. Що, коли німецько–австрійське військо
приходило на допомогу проти большевиків, на нього
дивилося українське громадянство взагалі і наша партія
зокрема, як на військо дружньої нам держави, 3. Що
поводження уряду Голубовича часом не вдовольняло
справедливих вимог дружнього війська, яке прийшло
на допомогу, партія разом з тим констатує: 1. Що в
деяких випадках поведінка німецького командування
також була невідповідною дружнім державним
взаємним відносинам, 2. Що втручання німецького
командування до справ вищої політики на Україні,
образа парляменту України – Центральної Ради, розгон
її, встановлення німецькою силою гетьманства і
абсолютно недемократичного та москвофільського
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своїми тенденціями уряду викликає протест, як з боку
партії, так і всього українського громадянства, проти
цього тільки почасти задрапованого втручання в життя
чужої держави» [3, с. 144].
Дуже важливою з погляду з’ясування політичного
обличчя УПСФ, обраного нею курсу була постанова
з’їзду «В справах тактики і відношення до моменту».
В документі зазначалося: «1. До конституції, яку
видав гетьманський уряд, партія відноситься рішуче
негативно, як до абсолютистичної і антидемократич
ної; так само недемократичним і в багатьох випадках
реакційним і протидержавним уважає партія сучасний
кабінет міністрів, ставиться в рішучу опозицію до
нього і забороняє своїм членам вступати в його склад.
2. В своїй роботі партія має боротися проти всякого
замаху на нашу державність, проти шовінізму та всякої
національної ворожнечи. 3. Ідучи назустріч народові і
виходячи з його інтересів, партія звертає якнайбільшу
увагу на організаційну та культурну роботу серед мас,
яко підвалину державного, політичного, соціяльного й
національного відродження України» [3, с. 144].
З’їзд також ухвалив постанову про мову,
зазначивши, що «в українській державі державною
мовою повинна бути українська», виголосив протест
проти запровадження попередньої цензури як «проявів
політичної реакції та зведення рахунків з політичними
противниками».
Однак всі ці «гострі і рішучі протести» зовсім
не заважали есефам постійно домагатись портфелів
у гетьманському кабінеті. Адже суть справи для них
полягала не в гетьманщині як режимі, навіть не в
реакційному курсі гетьманського уряду, а виключно
в тому, що до влади прийшли не українські дрібні
власники, а переважно російсько–єврейсько–польська
буржуазія.
На згаданому вище з’їзді УПСФ було винесено
також кілька ухвал програмного характеру. В резолюції
«В справі федерації і самостійності» (на доповідь
О. Шульгина) делегати записали: «Партія під час
складання своєї програми виходила з того погляду,
що найреальнішим і найкориснішим для України
є федеративне єднання з Росією. Дальші політичні
обставини – централістична та своєкористна політика
російського уряду, суспільства й партій, ворожість
їх до дійсного федералізму і, нарешті, большевицька
авантюра – висунули ідею самостійності Української
Держави. Рахуючися з новими реальними умовинами
життя, партія соц.–фед. признала державність України
й увесь час в своїй парляментарній і загальній
політиці підтримувала цю ідею та сприяла консолідації
Української Держави.
Але разом з цим партія розуміє, що ідея федералізму
в політичнім життю має таке саме загально–світове
значіння, як і в соціяльно–економичнім життю соціялізм,
і тому ці ідеї мають залишатись провідними думками
партії. Як соціялізм єднає всі трудящі маси всього світу,
так і федералізм містить в собі ідеал того всесвітнього
єднання держав, яке тільки й може бути запорукою
проти імперіялізму і війни. Щодо близших перспектив,
рахуючися з реальними обставинами життя Росії, партія
для даного моменту має виключити всяку можливість
федеративного звязку з Великоросією. Але разом з тим
єднання з иншими сусідами, які утворюють нині свою
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державність, партія вважає можливим і бажаним для
інтересів України» [3, с. 145].
Важливою для розуміння позиції партії щодо
нагальних питань моменту була й схвалена з’їздом
УПСФ резолюція «В земельній справі на Україні».
Вона ще раз засвідчувала «поступовський» характер
партії, її прагнення загальмувати процес розв’язання
аграрного питання, знайти паліативне рішення, яке
б «примирило» селян з великими землевласниками
(через відшкодування відібраних земель), поєднало
соціалістичний ідеал із правом приватної власності. В
резолюції говорилося:
«Верховне право власности на землю належить
державі. Для державних і громадських потреб держава
відчужує землі від власників за відповідну платню.
2. Зазначаючи свій соціялістичний ідеал, що приватна
власність на землю повинна бути згодом скасована,
аби остаточно виключити землю з числа засобів
експльоатації людської праці, з’їзд уважає необхідним
в сучасних умовах господарського життя на Україні в
інтересах розвитку її продуктивних сил і інтенсифікації
сільського господарства провести рішучу і послідовну
демократизацію землеволодіння на підставах приватної
власности, вважаючи найпродуктивнішим трудове
сільське господарство. Ця демократизація повинна
перевестися на підставі примусового відібрання за певну
платню всіх земель вище трудової норми і передачі їх
малоземельному та безземельному селянству» [3, с. 145].
Для реалізації накресленого УПСФ передбачала
низку конкретних заходів.
В економічній політиці з’їзд став на ґрунт
«необхідності відбудування української промисловості
при участи і за допомогою держави», із залученням до
цієї справи «приватних ініціятивних осіб–підприємців
та промисловців» і «приведення в життя в ім’я
економичної і політичної самостійності України» загаль
ного економічно–промислового і загальнодержавного
фінансово–господарського плану для цілої України, із
запровадженням цукрової, винної, тютюнової й інших
монополій.
Багато в чому близьким за духом до селянського
виявився й Другий Всеукраїнський територіальний
робітничий з’їзд (13–14 травня 1918 р.). Він також
був заборонений властями, зазнав таких само, як
і селянський, репресій, проте все ж нелегально
відбувся в Києві за участі понад 200 делегатів (різних
за національною та партійною належністю), яким
пощастило уникнути арешту.
Робітничий з’їзд уважав, що гетьманщина – то
тільки перший крок інтернаціональної буржуазії
у боротьбі з революцією, наступним буде удар по
революції в Росії. Закликаючи до непримиренної
боротьби з контрреволюційними замірами, делегати
визначили й її конкретні завдання:
«1. Незалежна Українська Народна Республіка.
2. Скликання Українських Установчих Зборів,
які мають означити характер взаємин Української
Республіки з рештою частин бувшої Росії.
3. Передача землі без викупу в руки трудового
народу.
4. Широка законодатна охорона праці, державний
контроль над продукцією з участю робітників і
восьмигодинний робочий день.
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5. Повна воля коаліцій, страйків, зборів, слова, друку
і т.п.
6. Непорушність демократичних органів самовряду
вання та инших демократичних організацій і загалом
усих вольностей, проголошених ІІІ і IV Універсалами
У. Центр. Ради.
7. Повна рівноправність національностей і націо
нально–персональна автономія для національних
меншостей» [3, с. 16–17; 2, с. 115].
Як можна побачити, це була практична програма дій,
накреслених Центральною Радою ще восени 1917 р. –
взимку 1918 р.
Разом із тим варто зазначити, що під час дискусій
виявились серйозні суперечності між поміркованою
частиною делегатів, з одного боку, та більшовиками
й лівою течією УСДРП – з іншого. Останні закликали
робітників не звертати в бік лише національно–
політичних справ, порвати з гаслами демократичного
парламентаризму, боротися за соціалістичну революцію
й радянську владу [5, арк. 254–255].
Однак з’їзд відмежувався від більшовицького
радикалізму й на чільне місце висунув завдання
відстоювання незалежності України.
Робітничі делегати постановили створити особливу
«Організаційну комісію», до обов’язків якої, серед
інших, віднесли «інформацію і координацію всіх висту
пів робочої кляси в боротьбі з гетьманщиною» [3, с. 17].
Звичайно, українські політичні партії не могли
зігнорувати настроїв селян і робітників тим паче, що
буквально кожен новий день дедалі більше розвіював
ілюзії стосовно гетьманщини, переконував маси в
її відвертій контрреволюційності, антинародності,
у необхідності найрішучішої боротьби проти неї.
Але деякий час тон партійних документів виявлявся
поміркованішим, ніж того вимагали обставини.
13–14 травня 1918 р. відбувся (також заборонений
властями) V з’їзд (конгрес) УСДРП. Форум дав таку
оцінку поточному моменту:
«1. Українська революція в своєму розвитку
висунула гасла державної самостійности України і
корінних соціальних реформ, що вивели революцію за
межі революції національної і поставили розв’язання її
завдань в залежність від факторів міжнародніх.
2. Державний переворот 29 квітня з проголошенням
гетьманської влади є наслідок зростаючих впливів
Центральних Держав та озброєного втручання їх
війська у внутрішнє життя Української Республіки;
спираючись на клясу великих власників при піддержці
буржуазії, за якими (великими власниками) йде частина
дрібних власників, одіпхнутих в цей табор недоладною
земельною політикою соц.–рев. більшості Центральної
Ради – цей переворот має метою знищення Української
Державности і всіх здобутків революції» [3, с. 17–18].
Привертають увагу не лише певна розпливчастість
оцінок (за рахунок збільшення масштабності підходу
до проблеми, робиться спроба «вписати» її в широкий
геополітичний контекст), а й претензії до недавніх
партнерів по Центральній Раді – УПСР.
V конгрес УСДРП так визначив найближчі завдання
Української революції.
«І. В сучасний момент зусилля пролетаріату повинні
бути направлені а) на організацію і збільшення своїх сил
і рішучу боротьбу з усіма проявами, як контрреволюції і
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антидержавних та антиукраїнських тенденцій пануючих
нині верств, так і з проявами втручання війська
Центральних Держав у внутрішні відносини України;
б) на одірвання шляхом організованої політичної роботи
дрібних земельних власників від великих земельних
власників; в) на нав’язання зносин з Інтернаціоналом і
утворення міжнародної акції на користь України.
II. В політичній і національній боротьбі пролетаріат
мусить висунути гасло негайного переведення виборів і
негайного скликання українських Установчих Зборів.
III. В своїй роботі партія повинна проводити рішучу
боротьбу за збереження всіх реалізованих здобутків
революції.
IV. Партія всіма силами мусить вдержувать проле
таріат від виступів на шлях анархичної боротьби і
направляти його на шлях організованих політичних
виступів» [3, с. 18].
Принципове значення мала позиція з’їзду в націо
нально–державній сфері. «V конгрес Укр. С.–Д. Роб.
Партії вважає, що при даних умовах лише обстоювання
цілковитої самостійності України може дати, як Україні
в цілому, так і українському пролетаріатові зокрема,
максімальне забезпечення їх вільного національно–
культурного і соціально–економічного розвитку.
Разом з тим, V Конгрес УСДР Партії вважає
необхідними при сучасних умовах, які склалися на
Україні і в Росії, проводити рішучу боротьбу з гаслом
федерації з Росією, як з гаслом, направленим проти
Української революції і проти інтересів українського
пролетаріату» [3, с. 18].
Надзвичайно складним виявився процес пошуку
революційної платформи в нових умовах для УПСР.
До свого IV з’їзду, який також через численні арешти
проходив нелегально у лісах Святошина та Пущі–
Водиці 13–16 травня 1918 р., українські есери підійшли
практично в стадії розколу. Й ліве, й праве крила були
представлені на з’їзді приблизно однаковою кількістю
делегатів. Через те з деяких питань голоси розбивались
навпіл й узгодженого рішення досягти так і не
вдавалося.
Правиця партії вважала, що революція скінчилася, й
пропонувала використати «передишку» для «організації
мас, піднесення їхньої культурности, клясової і
національної свідомосте» в умовах легальної або
напівлегальної діяльності партії. Деякі з провідників
цього крила пропонували вихідним моментом у пошуку
тактики обрати «збереження української державності» –
як одного з найбільших здобутків революції. Відповідно
до цього вважалося за можливе брати участь у «сурогаті
парламенту» – Державній Раді, якби вона була скликана
гетьманом.
Ліва частина партії, навпаки, вважала революцію
незакінченою. Рішуче протестуючи проти «національно–
державницької та еволюційної» політики правиці
партії, ліва течія закликала до продовження класової
соціалістично–революційної боротьби трудящих мас,
до переходу партії в підпілля для організації повстання
робітників і селян проти гетьманщини.
Відповідними були й запропоновані обома
частинами проекти резолюцій.
Правиця партії виходила з того, що гетьманський
переворот призвів до ситуації, яка суперечить
розстановці сил у країні, «є ненормальною, з точки
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погляду громадської еволюції, є результатом насильної
узурпації влади елементами, що не мають опори
в країні. Тому одним з біжучих тактичних завдань
партії є боротьба проти сучасного правительства за
демократизацію політичного і соціяльного життя
України. Для цієї боротьби партія повинна взяти
активну участь в тому масовому рухові, який
помічається з приводу перевороту, направляючи і
використовуючи його в цілях привернення демократич
ного ладу на Україні» [3, с. 21].
Праві вважали, що потенціал УПСР великою
мірою вичерпано, вона не в змозі далі протистояти
контрреволюції, перешкодити спадові революційної
хвилі. Тому вони доходили висновку, що влада
соціалістичних елементів суспільства об’єктивно
неможлива, а відтак – відмовлялися брати участь в
урядових структурах. Замість того основою тактики
мало стати зміцнення партійних позицій у масах,
різнобічна робота в різних організаціях і консолідація
самої УПСР [3, с. 21].
Такій
маловиразній
і
дуже
поміркованій
позиції лівиця партії протиставила дуже рішучий,
безкомпромісний
проект
резолюції.
В
ньому
засуджувалась попередня діяльність ЦК УПСР як така,
що збочила від соціалістичних засад, «в результаті
чого партія збанкротувала і об’єктивно сприяла успіху
контрреволюції на Україні, встановленню монархії і
знищенню всіх здобутків революції» [3, с. 22].
Орієнтуючись
на
невідворотне
революційне
піднесення і в Україні, і в цілому світі, ліве крило УПСР
задекларувало в проекті резолюції, що воно:
«а) лічить завданням моменту для революційно–
соціалістичної партії широку організаційно–револю
ційну роботу в масах, аби запобігти дезорганізованим
виступам народніх мас, ослаблюючим революційні сили
демократії;
б) висовує наперед організовану активну боротьбу,
згідно традиціям соціалістів–революціонерів;
в) різко відмежовується від соціалістичних і
несоціалістичних суспільних течій на Україні, які
компромісовою політикою затемнюють завдання клясо
вої боротьби; вважає, що партія мусить непохитно
прямувати
до
консолідації
всіх
революційно–
соціалістичних сил, аби шляхом класової боротьби
досягнути остаточної перемоги соціялізму» [3, с. 22].
У результаті голосування резолюція правого
крила зібрала трохи більше голосів, аніж лівого. Щоб
уникнути розколу, який вимальовувався дедалі наочніше,
праві погодились на ухвалення спеціальної резолюції,
згідно з якою вищою законною, обраною народом
владою визнавались Українські Установчі збори, а
найпершим завданням – боротьба за їх скликання.
Подібного компромісу не вдалося досягти при розгляді
питання про перегляд аграрної програми – більшість
делегатів брати участь у голосуванні відмовились.
Під час виборів ЦК УПСР до його складу ввійшли
представники переважно лівого крила (Л. Ковалів,
А. Заливчий, Г. Михайличенко, Лашкевич, В. Приходько,
М. Шраг – члени ЦК; К. Корж, М. Чечель – кандидати
в члени ЦК). Іншими словами, Центральний Комітет
партії набув лівого забарвлення. Обираючи власний
шлях революційних дій, він ухвалив 3 червня 1918 р.
постанову щодо внутрішньої тактики партії, згідно
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з якою ліквідовувались (з огляду на переслідування
соціалістичних організацій гетьманським режимом) всі
до того часу наявні легальні організації. Партія в цілому
переходила на нелегальний стан, санкціонувалась
також
необхідність
політичного
терору
проти
«найшкідливіших і найвпливовіших представників
реакційної деспотії в центрі і на місцях, як рівно
і представників інтернаціональної контрреволюції
на Україні...». «Політичний терор, – говорилося в
постанові, – випливає з поглядів революційного
соціялізму на ролю людської особи в історії; на нього
нам дає право недавнє революційне минуле і сучасне...
Систематичний терор, сполучений з иншими формами
одвертих масових виступів (робітничих страйків,
селянських
аграрних
заворушень,
демонстрацій,
саботажу тощо), набірає величезного значіння: він веде
до дезорганізації ворога. Крім дезорганізаційної ролі,
терор одночасно послуговує пропагуванню й агітації,
уявляючи з себе форму одвертої боротьби, яка проходе
перед очима всього народу, руйнує авторитет уряду і
викликає до життя нові революційні сили... Нарешті,
терористична діяльність нелегальної революційної
партії є засобом самооборони і охорони організації
від шкідливих елементів, шпигунства та зрадництва.
Терористична діяльність припиниться тільки після
перемоги над реакційним деспотизмом і повного
відновлення всіх політичних громадянських свобід» [3,
с. 95].
Слід зауважити, що факти терористичної діяльності
лівих українських есерів невідомі. Проте вони
вітали вбивство 30 липня 1918 р. російським лівим
есером Б. Донським командувача групою німецьких
військ в Україні генерал–фельдмаршала Г. Ейхгорна,
засуджували виступи тих кіл, у тому числі й українських
(органів УПСФ, УСДРП), які протестували проти
подібної тактики.
Центральним друкованим органом лівих українсь
ких есерів, головним рупором їхніх ідей став тижневик
«Боротьба» (редактор В. Еллан–Блакитний), що почав
видаватись нелегально замість закритої гетьманцями
щоденної газети з аналогічною назвою.
Права течія УПСР відразу ж після IV з’їзду,
паралельно з діями лівих, також вдалася до низки
організаційних заходів, які, своєю чергою, призвели
до поглиблення протистояння і розколу в партії. Праві
розпочали консолідацію власних сил у формі окремої
«Центральної фракції Української Партії Соціялістів–
Революціонерів» з власним керівним центром, не
підлеглим ЦК УПСР, обраному з’їздом. До складу
Тимчасового організаційного комітету фракції ввійшли
М. Шраг, М. Чечель, М. Салтан, І. Лизанівський,
В. Залізняк, В. Голубович, Ю. Охримович.
Комітет поширив серед членів партії декларацію–
повідомлення, в якій викладалась принципова суть ідео
логічних і тактичних розходжень між обома течіями.
Передусім указувалося на різне ставлення до
української державності. Праві обстоювали ідею
створення незалежної української держави. А ліві, як
стверджувалось у документі, в цьому питанні нічим
не відрізнялись від загальноросійської партії есерів,
зневажаючи національний аспект узагалі. Це було
істотним перебільшенням, фактично не відповідало
дійсності.
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Друга група розбіжностей стосувалася методів
масової боротьби. Якщо праві орієнтувались на
поступове виховання, організацію, підготовку мас
до боротьби в нових умовах, ліві віддавали перевагу
революційно–повстанській тактиці. Іншими словами,
за документом, праві наближались у цьому питанні
до європейських соціалістів, а ліві – до російських
більшовиків [3, с. 23–24]. Дійшовши висновку про
необхідність за таких умов мати окрему організацію в
рамках партії, праві в УПСР закликали до підготовки
чергового з’їзду партії, який мав «вияснити, нарешті,
чи наша партія має в своїй клясовій боротьбі засвоїти
собі методи європейського соціялізму, чи піти шляхом
російського анархичного бунтарства» [3, с. 24].
Після цієї декларації, що відразу була рішуче
засуджена ЦК УПСР, тобто лівими, розкол партії став
доконаним фактом. Праві (Центральна течія УПСР)
і ліві (боротьбисти) сформулювали різні політичні
платформи.
Спільними залишались неприйняття і засудження
гетьманського режиму як контрреволюційного, а
також гасло боротьби з ним. Однак після повалення
гетьманщини праве крило планувало відновити
Українську Народну Республіку із законодавством
Центральної Ради.
Боротьбисти не бажали повертатись до характерного
для часів Центральної Ради єднання демократичних,
та й не лише демократичних, сил. Вони прагнули
активізації безкомпромісної класової боротьби. «Ліва
частина, демократи, – зазначав один з лідерів есерів
П. Христюк, – перейнята почуттям інтернаціональної
солідарності працюючих мас, бачила в українській
революції неподільну, складову частину великої
всесвітньої боротьби працюючих, визискуваних мас за
ідеали соціалізму. З цієї точки погляду, вона віддавала
в українській революції перевагу моментові клясовому,
соціяльно–економичному, над моментом національно–
політичним і ставила соціяльно–економічний зміст
української державності, що будувалась в революції, в
залежність тільки від одної умови – успіхів міжнародної
боротьби працюючих за нове, соціялістичне суспільство.
Звідси випливала й її тактика: ніяких компромісів з
гетьманщиною; збереження у всій чистоті принципів
клясової боротьби; викривання клясових суперечностей
між працюючими і визискувачами і підготовка рішучої
боротьби з буржуазією» [3, с. 25].
Незадоволені
складом
гетьманського
уряду
й взятим ним курсом були й менш чисельні та
впливові українські політичні партії. Мова, зокрема,
про Українську партію соціалістів–самостійників
та Українську трудову партію, які стали в легальну
опозицію до гетьманату.
Отже, з перших днів оформлення режиму
П. Скоропадського, формування гетьманом засад нової
влади та її інститутів цілком певно виявилося, що
абсолютна більшість української нації стала їх рішучим
противником. Принаймні, політично активна частина
суспільства заманіфестувала свою недвозначну позицію
на травневих з’їздах: селяни (абсолютна більшість
нації) – на селянському з’їзді й з’їзді УПСР, робітники
(переважаюча маса міського населення, особливо в
промислово розвинутих регіонах) – на робітничому
з’їзді й з’їзді УСДРП, демократична інтелігенція
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(національно найсвідоміший елемент) – на з’їздах
УПСФ, значною мірою УСДРП, й почасти УПСР.
Якщо підсумовувати цілком очевидне, виходить,
що українське селянство у спілці з робітництвом і
демократичною інтелігенцією складало ту реальну.
переважаючу, абсолютну більшість нації, народу,
чиї інтереси й теоретично й практично розійшлися з
варіантом суспільного устрою, який силоміць накидався
Україні з 29 квітня 1918 р.
Відповідно, соціальна база гетьманського режиму
була незрівнянно вужчою.
Найактивнішою політичною силою, що підтримала
нову владу, стала Партія народної свободи, яку
за звичкою продовжували називати кадетами. За
встановленням в центральних районах Росії радянської
влади значна частина членів партії, зокрема, керівного
складу, рятуючись, опинилася в Україні, в Києві.
Вони і отримали більшість міністерських посад в
уряді Ф. Лизогуба [6], незважаючи на те, що в рядах
кадетів не було єдності як у ставленні до особи
П. Скоропадського, так і в питанні участі в уряді.
Щодо останнього моменту сформувалися чотири
позиції: перша – увійти до Ради міністрів як урядовій
партії; друга – дозволити персональне входження до
кабінету; третя – вироблення певних умов співпраці з
П. Скоропадським, при їх неприйнятті відкликання всіх
своїх міністрів і четверта – категорична заборона участі
в роботі гетьманського уряду. Остаточно вирішити це
питання мав Конгрес кадетів на Україні, який розпочав
свою роботу 12 травня 1918 р. в Києві. Після тривалого
обговорення форум дозволив персональне входження
своїм членам до Ради міністрів Української Держави.
Програмою їх діяльності в уряді мали стати такі
вимоги: російській мові надати права державної нарівні
з українською; в основу відновлення зруйнованого
господарства слід покласти тверду адміністративну
владу; розпуск демократичних міських і земських
органів самоврядування; відміна восьмигодинного
робочого дня та обмеження у правах робітничих
організацій [7, арк. 10–13].
Отже, з травня 1918 р. представники партії
кадетів – загальноросійської, а не української складали
переважну більшість у Раді Міністрів Української
Держави. Міністри–кадети намагалися законодавчо
закріпити
в
державному
будівництві
України
рішення власного партійного форуму, які не у всьому
відповідали українським національним інтересам. Під
їх тиском уряд заборонив друковані органи УПСР –
«Боротьба» та Селянської Спілки – «Народна Воля».
Часописи «Робітнича газета», «Нова Рада» потрапили
під жорстку цензуру. Заборонялася критика кабінету
міністрів, проведення зборів мітингів та маніфестацій.
Волосні земства було замінено волосними комітетами.
Членів цих органів призначав губернський староста.
П. Скоропадський погодився з деякими положеннями
аграрної програми партії народної свободи та затвердив
ряд її соціально–економічних вимог. Однак гетьман
не підтримав пропозицій кадетів у національно–
культурному будівництві.
Державний переворот в Україні та прихід до влади
П. Скоропадського вітали також підприємницькі кола.
15–18 травня у Києві відбувся з’їзд представників
промисловості, торгівлі, фінансів та сільського
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господарства (Протофісу), на який прибуло близько
тисячі делегатів. Установчий з’їзд Протофісу об’єднав
більше двадцяти промислових спілок, що діяли на
території України. Основне завдання Союзу полягало в
об’єднанні всіх відповідних організацій для обговорення
і з’ясування проблем піднесення економіки України.
Делегати з’їзду вітали нову владу в Україні і висловили
цілковиту підтримку гетьманові П. Скоропадському.
Значна увага надавалася аграрному питанню.
З’їзд вітав відновлення в Україні приватної власності
на землю. Головною метою земельної політики було
визнано досягнення найвищої продуктивності сільського
господарства. Була прийнята спеціальна додаткова
постанова, яка вимагала повернення відібраних
селянами землі та майна колишнім власникам із
виплатою відшкодування. Проблеми малоземельних
селян пропонувалося вирішити через розвиток промислу.
З’їзд окремо розглянув питання взаємовідносин
підприємців і робітників. В ухваленій резолюції
вказувалося на необхідність чіткого регламентування
прав робітників, але без права їхнього втручання
у справи підприємців та діяльність адміністрації;
перегляду прийнятого Тимчасовим урядом закону про
свободу страйків; унормування тривалості робочого
дня [8]. Форум підприємців ухвалив окрему резолюцію
з питань фінансової політики, де вказувалося на
необхідність налагодження кредитної системи в державі.
У центрі уваги з’їзду Протофісу знаходилися
й питання необхідності реформування місцевого
самоврядування в державі. З’їзд запропонував
гетьманові та його урядові внести зміни до міського
статуту, зокрема, збільшити відсоток цензових елементів
у міських думах, підвищити віковий і прожитковий
ценз та ввести 3–куріальну систему виборів. Вищий
орган Протофісу закликав своїх делегатів взяти
активну участь в економічному та політичному житті
Гетьманату. Він поставив завдання залучати своїх членів
до роботи в центральних та місцевих органах влади.
Після закінчення з’їзду до П. Скоропадського надіслали
спеціальну делегацію, яка ознайомила нового керівника
України із заявою про готовність цієї політичної сили,
яку визнати національно–українською ніяк не можна,
співпрацювати з новим режимом.
Отже, соціальною базою державного перевороту
29 квітня 1918 р. та гетьманського режиму були
підприємницькі та землевласницькі кола України,
частина заможного селянства та праві консервативні
партії. Всі вони були незадоволені тими змінами, що
сталися після Лютого 1917 р., політикою Центральної
Ради та сподівалися, що нова влада допоможе їм
вирішувати проблеми, як вони їх вирішували упродовж
попередніх десятиліть і століть. Іншими словами,
внаслідок державного перевороту до влади повернулися
ті класи, які панували в дореволюційний час.
Брак підтримки з боку переважаючого масиву
громадян України гетьманська влада компенсувала
опорою на австро–німецькі окупаційні війська [9], що,
своєю чергою, посилювало в політичних колах, масах
настрої негативного ставлення до встановленого режиму.
І тут не могла порятувати ситуацію жодна мімікрія,
спроба представити політичний курс як адекватне
втілення інтересів України, турботу про всебічний
розвиток країни, її народу.
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Українські партії, що займали проміжне становище
між гетьманщиною і лівими силами, в травні 1918 р.
зробили спробу сконсолідуватися й утворили Україн
ський Національно–Державний Союз (УНДС). До
нього ввійшли Українська демократично – хліборобська
партія, Українська партія соціалістів–самостійників,
Українська трудова партія, Українська партія соціаліс
тів–федералістів, Об’єднана рада залізниць України
й Головна рада Всеукраїнської поштово–телеграфної
спілки.
Цікаво зазначити, що навіть цей союз політичних
партій і організацій в меморандумі, поданому генералові
П. Скоропадському 24 травня 1918 р., підкреслював, що
«кабінет міністрів – не–український по своєму складу
і по своїй політичній орієнтації. В кабінет міністрів не
ввійшли представники українських політичних партій
і українських громадських груп (українські діячі), які
власне і творили Українську Державу. В новий кабінет
міністрів ввійшли російські кадети, октябристи та
взагалі представники тих громадських неукраїнських
груп, які завжди вороже ставились до українського руху
і до української державності, поборювали її з усіх сил в
ім’я «єдиної, неділимої» Росії» [3, с. 63].
УНДС засвідчив закономірність ворожого ставлення
до гетьманського уряду більшості українського насе
лення, зростання на цьому ґрунті ліворадикальних,
навіть більшовицьких настроїв і висловив, по суті,
вотум недовір’я режимові та вимогу українізації полі
тики й усіх державних органів в Україні [3, с. 64–65].
Подібні мотиви звучали й у наступному документі,
поданому
Українським
Національно–Державним
Союзом 30 травня 1918 р. [3, с. 66–68].
Разом з тим на початках своєї діяльності УНДС
готовий був піти і на контакт з гетьманською владою
за умови виконання низки умов. Щоправда, в даному
відношенні організатори УНДС поділялись на два
угруповання.
Праве,
консервативніше,
крило
на
вістря
політичних домагань висувало заміну неукраїнського,
протинаціонального уряду на національно орієнтований,
нехай навіть буржуазний, але обов’язково – український.
Ліве, опозиційне ядро, що допускало можливість
легальних контактів із гетьманом П. Скоропадським, у
центр вимог ставило соціально–економічні, класово–
політичні моменти, які не міг задовольнити буржуазний
уряд будь–якого складу – і національно–українського і
неукраїнського.
За відсутності єдності і скільки–небудь серйозного
політичного
впливу
Український
Національно–
Державний Союз був приречений на трансформацію в
іншу, демократичнішу організацію. Це яскраво засвідчив
меморандум Всеукраїнського земського з’їзду від
16 червня 1918 р. Цей великий за обсягом документ –
не що інше як крик відчаю селянства, протест проти
свавілля влади, яка залучала до розправ над народом
окупаційні війська. Не дивно, що «стероризоване
нелюдськими насильствами населення або кидається в
одчай розпуки, безпорадности і розбігається по лісах,
ховається в льохах і ровах або, зневірившись в законі
і справедливости, не маючи ні від кого захисту, стає
боронити само себе збройною силою.
І, замість торжества права і закону, ладу і спокою,
виникають страшні збройні повстання, убивства агентів
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влади, поміщиків, пожежі й стихійний аграрний терор
і за ними, як привид, погроза страшної економічної
руїни» [3, с. 81].
Аналіз панівних тенденцій суспільного життя в
Україні переконав Президію Всеукраїнського земського
союзу, делегатів земського з’їзду в тому, що «новий
уряд не тільки не зменшив анархії, не встановив ладу
і спокою, торжества права, закону і справедливости, а
навпаки – політикою безоглядної реакції та реставрації
старого ладу (тобто монархічно–поміщицького ладу. –
В. С.) викликав нові хвилі анархії, заколотів, збройного
повстання і стихійного аграрного терору, викликав до
себе повне недовір’я і гостру ворожість широких кіл
людности і захитав підвалини Української Державності»
[3, с. 83].
Виключаючи
можливість
будь–якої
співпраці
органів місцевого самоврядування з гетьманською
владою, земський з’їзд зажадав відновлення всіх
громадських прав і свобод, заміни кабінету міністрів
на новий, якому б довіряли українські маси, негайного
створення Тимчасової Державної Законодавчої Ради з
представників народних та військових самоврядувань,
скликання до кінця 1918 р. Українських Установчих
Зборів на підставі законів, вироблених Центральною
Радою [3, с. 82–83].
Настрої з’їзду земського союзу виявились близь
кими політичній лінії українських соціал–демократів
і українських есерів (центральної течії), які під час
гетьманського перевороту вимагали від окупантів
обмежити владу П. Скоропадського і відновити демо
кратичний лад.
З одного боку, це означало еволюцію великої
частини українства, що належала до антигетьманського
табору, на радикальніші позиції. З іншого, прийняття
висунутих вимог означало б для уряду підписання
власного смертного вироку. Тому відповіддю було
посилення репресій проти земців, зокрема, до геть
манської в’язниці потрапив відомий політичний діяч,
голова Всеукраїнського земського союзу С. Петлюра.
Таким чином, вищевикладене свідчить: режим
П. Скоропадського не міг впоратися з викликами часу,
розв’язати бодай якесь із питань загальнонаціонального
масштабу. Навпаки, всі його дії лише дедалі збурювали
маси, зумовлювали їх революціонізацію, вели до
поглиблення суспільних суперечностей, посилювали
державну нестабільність. Це добре усвідомлювали й ті,
хто на початках гетьманського правління мали надії на
реформування, пом’якшення режиму.
Прикладом тут можуть слугувати передусім складні
ідейно–політичні трансформації, які відбувалися в
середовищі українських соціал–демократів.
Певний час керівництво УСДРП, її друкований
орган – «Робітнича газета» – намагались обстоювати
інтернаціональні позиції пролетаріату, попереджаючи,
що виразна тенденція до загострення російсько–
українських суперечностей може бути наслідком
необачних дій обох сторін [10].
Однак різке посилення позицій великодержавництва
в Україні, як і зростання авторитету більшовиків,
спричинювали швидку зміну в настроях УСДРП, що
їх відбивала та сама «Робітнича газета». В серпневій
статті «Розрухи на Україні» центральний орган
партії доводив уже, що уряд міг би розраховувати на
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підтримку тих національних сил, які протиставляють
себе великоруському шовінізмові, навіть нехтуючи
вчорашніми соціально–економічними домаганнями [11].
Намагання відновити національно–демократичний
фронт, що супроводжувались складними маневрами,
врешті–решт привели УСДРП та деяких осіб з УПСР
(центральної течії) до Українського національно–
державного союзу. При цьому з нього було «витіснено»
хліборобів–демократів – тобто гетьманців–державників.
Негативне ставлення до чинної державності виявилось
і у вилученні з назви союзу слова «державний», і
відтепер він став іменуватися Українським національним
союзом. Нова платформа була зафіксована в «Статуті
Українського Національного Союзу». Його основні
положення були такими:
«1. Мета Союза: а) утворення міцної самостійної
Української Держави; б) боротьба за законну владу на
Україні, відповідальну перед парляментом; в) боротьба
за демократичний виборчий закон у всі установи (по
п’ятичленній формулі); г) оборона прав українського
народу і української держави в міжнародній сфері.
2. Для здійснення цієї мети Союз організує
українську національно–політичну волю, і, репрезен
туючи її, вживає всіх відповідних заходів для її
виявлення і реалізації, як в межах України, так і поза
межами її.
3. Український Національний Союз складається
з представників усіх політичних партій і української
селянської спілки на парітетних основах (по 3) з україн
ських громадських, наукових і професійних організацій
також на парітетних основах (по 1)» [3, с. 87–88].
До УНС увійшли українські соціалісти–революціо
нери (центральної течії), українські соціал–демократи,
соціалісти–федералісти,
трудовики,
соціалісти–
самостійники. В Національному союзі були представлені
також Селянська спілка, Всеукраїнська вчительська
спілка, Юридичне товариство, Союз залізничників,
Всеукраїнський поштово–телеграфний союз, Лікарська
спілка, Галицько–Буковинська рада, Холмський комітет,
Кирило–Мефодіївське братство і мали намір увійти:
Центральний кооперативний комітет, Бюро професійних
спілок, «Селянська громада», центральна «Просвіта»,
Всеукраїнський земський союз, Спілка лікарських
помічників, «Червоний Хрест» та інші організації. В
провінції засновувались філії Національного Союзу.
Перший голова УНС, соціаліст–федераліст А. Ніков
ський, вважаючи нове утворення фактом великої
політичної ваги, писав у «Новій Раді»: «Плятформа
Національного Союза може бути без жадного примусу
прийнята всіма свідомими громадянами України. А
порозуміння всіх українських партій – від лівих до
поміркованих – і організацій – від пролетарських
до конфесійних, – окрім того, що об’єктивно вказує
на небезпечне становище національної справи для
українського народу, ще й являється дуже позітивним
знаком української солідарности і живої енергії тих сил,
які вважалися приспаними чи ослабленими.
Від нині український національний фронт можна
вважати єдиним, цілим, і тепер, в цю хвилю, коли
скінчилася організаційна стадія в центрі, настав час
провадити реальну роботу: з одного боку – треба
організувати провінцію для державної роботи, а з
другого – повести ту політичну лінію, котра наблизить
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нас до здійснення плятформи Союза. Головні чинники
політичної рівноваги на Україні: п. гетьман і Німці
повинні зрозуміти державну рацію основних домагань
Національного Союза і знайти якесь порозуміння,
котре привернуло би народні маси до свідомої участи
в державнім українським будівництві. Сама по собі
плятформа Національного Союза являється певним
компромісом українського організованого громадянства,
далі якого воно не може піти, тому незалежно навіть
від всяких політичних порозумінь і реальної політики,
Національний Союз матиме своє внутрішнє велике
національне значення при всяких політичних бурях і
можливих поворотах колеса історії» [3, с. 88–89].
Організація Союзу, початки його роботи, настрої
об’єднаних у ньому українських громадських сил багато
в чому нагадували перший період Української революції.
Однак у 1917 р. доводилось мати справу з Тимчасовим
урядом і великоруською демократією, а тепер – з урядом
П. Скоропадського – Ф. Лизогуба і тією таки російською
демократією.
Схожість двох періодів організаційного згуртування
української демократії посилювалась обранням у
вересні 1918 р. головою УНС В. Винниченка, – щирого
провідника й натхненника єдиного українського
національного фронту.
Напередодні свого обрання В. Винниченко писав про
значення єдиного національного українського фронту:
«В початку нашого визволення ми йшли дружним
єдиним
національним
фронтом,
цупко,
міцно
взявшись за руки. Нас пробували «брати–товариші»
роз’єднати, розбити. Вони нас всякими способами
шпигали, шарпали за руки, розтягали, сварили, їм
треба було прорвати наш фронт. Це не вдалось їм, і
через те удалась наша справа – національно–державне
визволення нашого народу.
Тепер на поміч «братям–товаришам» шугнули
«брати–реакціонери». Збившись у дружну зграю, вони
неотступно ідуть за нами, хапають за ноги, виють,
наскакують і жадно ждуть слушного часу, коли можна
буде накинутись і загризти, заклювати, розшматувати
нас. Ні, ні, небезпечно сідати, розлучатись. Навпаки, ще
тісніше треба з’єднатись, збитись в один непреривний
фронт. Коли спочатку нашої трудної путі нам це було
необхідно, то тепер тим паче мусимо йти разом.
І ми, соціал–демократи, мусимо, може, більше ніж
хто. Для нас національне визволення – найреальніша
потреба... Ми, соціал–демократи, мусимо так само, як
і весь час нашої боротьби за волю, виявляти найбільше
енергії й завзяття. Як в Центральній Раді ми не давали
провокаційним рукам розірвати наш фронт і тим
знесилити нас, так і тепер мусимо скріпляти, зміцняти,
електризувати своїм духом стомлені ряди наших
національних товаришів. Так само, як тоді, так і тепер,
не поступаючись нічим з своєї програми, з’єднавшись
на певних умовах в «Національний Союз», ми мусимо
дбати про те, щоб ні одне місто, містечко, село, ні
один куточок загроженої, оточеної ворогами України не
лишився не з’єднаним в цю всенаціональну організацію.
На нашу мову, на нашу душу й тіло роблять одвертий
замах. Вовки вже настільки «обнаглъли», що хапають за
ноги...
Треба рятувати Рабиню–Матір, оточену розлюченою
зграєю «братів» [12].
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Лідер УСДРП В. Винниченко висловлював у даному
випадку погляди і настрої широких кіл української
демократії.
Українські
соціалісти–революціонери
центральної течії наближались своїми поглядами
до українських соціал–демократів, хоч і ставились
до Союзу критичніше і з меншим захопленням, ніж
останні. М. Шаповал і деякі інші члени партії, які
входили до складу Союзу, провадили там роботу
більше на власну відповідальність, ніж за партійними
директивами. Подібну до есерів позицію займала
й Селянська спілка, яка перебувала під впливом
соціалістів–революціонерів (центристів), і видавала
свій орган – «Народну Волю». Інші групи вкладали в
ідею єдиного національного фронту дуже обмежений
зміст, маючи на меті дійти цим шляхом не стільки до
цілковитого знищення гетьманщини, запровадження
парламентаризму й демократизації всіх органів влади,
скільки намагалися пристосувати гетьманщину до своїх
корисливих ідеалів і, навпаки, себе до гетьманщини.
Гетьманський режим з його реакційною полі
тикою, антиукраїнською орієнтацією, невщухаючими
репресіями проти населення дедалі більше радикалізував
ті сили, які протистояли йому на крайньому лівому
фланзі українського національно–визвольного руху.
Додаткового імпульсу цьому процесові надавали
дії правого сектора антигетьманського табору, що
еволюціонував на позиції лише легальної боротьби з
диктатурою, яка перемогла, закликав маси до «малих
діл» (культурно–організаційної роботи, боротьби
за 8–годинний робочий день, за право коаліцій, за
демократизацію органів самоврядування). Така позиція
розглядалась як примирення з гетьманським режимом.
Та найбільше впливали на поведінку лівих
масові стихійні виступи проти панівного режиму,
що не тільки не вщухали, а, навпаки, після чергових
жорстоких розправ вибухали з новою й новою
силою, вимагаючи від своїх ідейних натхненників
відповідних організаційно–політичних кроків. Ці кроки
здійснювались, хоча відразу слід зауважити, що вони
поступалися своєю масштабністю та виваженістю
досвідченішому правому табору.
Діяльність українських радикальних сил уособлюв
алась головним чином у лівих українських есерах, що
були порівняно численними, мали організації в центрі
й на місцях, видавали друковані органи, систематично
проводили зібрання, відгукувались на всі найважливіші
події тогочасного життя.
Ідейні засади діяльності українських лівих
есерів були визначені в згаданій вище «Платформі
Центрального Комітету Української Партії Соціалістів–
Революціонерів (розуміння сучасного моменту і
завдання партії)».
Платформа констатувала, що Українська революція
перебувала в глибокій кризі. Об’єднавшись з
міжнародною буржуазією, спершись на австро–німецькі
багнети, українські поміщицько–буржуазні кола в союзі
з куркулями–власниками розпочали контрреволюційний
наступ, який призвів до державного перевороту.
Контрреволюція на чолі зі ставлениками інтер
національної буржуазії – гетьманом та його урядом –
звела нанівець всі здобутки року Української революції.
Найбільше завоювання українського національного
руху – Українську Народну Республіку – знищено.
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Скасувавши всі політичні й громадянські свободи,
зруйнувавши всі організації трудящих мас, реакціонери
запровадили монархічну державність, яка розтоптала
і всі соціально–економічні реформи, а передусім
найвагоміші з них – соціалізацію землі та робітниче
законодавство.
Центральний Комітет УПСР розглядав гетьманську
реакцію в Україні «як тимчасовий занепад революції»
і зазначав: «Українська революція, будучи не тільки
політично–національною, а й глибоко соціяльною рево
люцією, що з самого початку стреміла перетворитися
в міжнародню революцію, поставила своїм політичним
гаслом необмежену федерацію республік (що відносно
України мало здійснитись шляхом постанови Українсь
ких Установчих Зборів), – несприяючими обставинами
примушена була залишитись в національних рямцях і в
цім наближалась вже до свого завершення і закінчення.
Привнесення ж тепер до неї елементу міжнародности
невмолимо штовхає її на цей шлях, шлях відновлення
боротьби за здійснення своїх льозунгів – за збудування
соціялістичного Інтернаціоналу, ліквідацію всесвітньої
війни, в яку зараз втягується українська держава, за
скликання Українських Установчих Зборів, за Землю і
Волю, за Федерацію.
Стоючи на старій позиції партії, зазначаючи, що
гасло самостійности, як самоціль – являється лише
зброєю в руках реакційної буржуазії, Центральний
Комітет Української Партії Соціялістів–Революціонерів
вважає, що державницькі змагання необхідно зв’язані
з імперіялістичними тенденціями, ослабляють клясову
боротьбу працюючих і неминуче вступають з нею в
конфлікт, через що незалежність держави не може бути
гаслом трудового люду в його боротьбі, а лише тактич
ним засобом для досягнення всесвітньої федерації» [13].
Ліві українські есери планували в революційній
боротьбі за визволення українського трудового народу
координувати власні виступи з поступом міжнародної
революційної демократії, встановивши найтісніші
відносини передусім з соціалістичними партіями
Німеччини, Австро–Угорщини, Великоросії, Польщі
та інших сусідніх держав, і дотримуватися неухильної
класової тактики, яка спиралася б на революційні
організації трудящих України.
ЦК УПСР рішуче відкидав можливість будь–якого
компромісу з «освіченим деспотизмом», виступав
проти входження в гетьманський уряд демократичних
елементів.
У платформі йшлося про те, що партія буде
стримувати селянство від стихійних, непідготовлених,
неорганізованих виступів, боротиметься проти дема
гогічних більшовицьких гасел, розрахованих на
розпалювання міжнаціональної ворожнечі, «гасел
виключно військового повстання і оружної боротьби
проти німецького війська на Україні, а закликатиме до
боротьби по внутрішньому, клясовому фронту».
Передбачалось також розгортання агітаційно–
пропагандистської роботи серед окупаційних військ.
Концентровано програмна мета та шляхи її
досягнення були сформульовані в одному з пунктів
платформи: « Ставлячи метою викликати революцію,
яка забезпечить всі вимоги українського трудового
люду, УПСР, з одного боку – вестиме невпинну і
активну агітацію і боротьбу в цьому напрямкові,
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дезорганізуючи реакцію, її уряд, військову та політично–
соціяльну опору в центрі і на місцях, гуртуючи
дезорганізаторські, партизанські відділи, що активно
боронитимуть ідею соціялізації землі, стоятимуть на
сторожі волі, не даючи змоги імперіялістичній реакції
затемнювати клясову свідомість видимими (показними)
благами; з другого боку – одночасно провадитиме
пропаганду, підготовку та організацію революційних
центрів селянства і робітництва (земельні комітети,
фабрично–заводські та залізнодорожні комітети, ради
робітничих та селянських депутатів, революційні
комітети), щоб з гаслом революційного повстання,
солідарізованим і одностайним та одночасним
виступом в центрі і на місцях, разом зорганізовано
проведеним страйком, провалити реакційний уряд і
захопити владу в руки демократії» [13].
Ліві українські есери вважали, що доки соціалістичні
партії залишатимуться меншістю в політичних силах
окремих країн, доти соціалістична демократія не
утворить одного організованого цілого – «не може
бути соціалістичної революції і диктатури трудової
демократії в окремих країнах». Центральний Комітет
УПСР застерігав, що «передача влади трудовому люду в
особі рад робітничих та селянських депутатів можлива
лише на короткі часи революційного піднесення –
оскільки революція твориться лише трудовим людом і
на організації його спірається, оскільки не забезпечені
ще здобутки революційного руху і не переможена
реакція, – одночасно ж з тим має підготовлятись
перехід формальної влади місцевим самоврядуванням,
обраним по п’ятисловній формулі, і парляменту
в центрі, першим з яких мусять бути Українські
Установчі Збори» [13].
Отже, ліві українські есери далі еволюціонували
в бік радянської влади. Наприкінці листопада 1917 р.
на своєму III з’їзді вони (тоді ще єдина партія) ладні
були поряд із Центральною Радою – Українськими
Установчими
зборами
(національною
владою)
запровадити ради робітничих, солдатських і селянських
депутатів (класові органи влади), тобто започаткувати
своєрідний владний дуалізм. У липні–серпні 1918 р.
ЦК УПСР (ліві) готові були передати владу радам
робітничих і селянських депутатів (класові органи)
у революційний час з тим, щоб після революції
передати владу в центрі – Установчим зборам, а на
місцях – органам місцевого самоврядування, обраним
за демократичними (традиційними парламентськими)
принципами.
Тут, очевидно, не можна погодитись з пізнішою
оцінкою розглядуваної позиції лівих українських есерів,
що її дав П. Христюк: «Партія обстоювала формально
парляментарний демократизм, визнаючи радянську
форму умовно, лише на час загостреної клясової
боротьби» [3, с. 94]. Сам колишній есер, він, мабуть,
намагався дещо пом’якшити загальне враження від
тогочасної радикалізації більшої частини партії, але не
міг цього досягти, запропонувавши врешті–решт дуже
суперечливу, логічно недосконалу формулу.
Аналізуючи ситуацію, що склалася всередині
українського визвольного руху влітку 1918 р., розкол,
що дедалі більше посилювався, П. Христюк пізніше
зазначав: «Таким чином, між правицею і лівицею
було дуже глибоке розходження, яке творило з двох
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частин української демократії два майже цілком ворожі
табори. Ясно, що всі спроби правиці української
демократії дійти до якогось порозуміння з генералом
Скоропадським чи німецькими генералами, всякі форми
легальної, так би мовити, парляментської боротьби
з диктатурою буржуазії, засуджувались лівицею як
угодовство
і
зрада
соціялістично–революційним
ідеалам та як зламання клясової пролєтарсько–
селянської тактики. Замість порозуміння з генералом
Скоропадським та з німецькими генералами, лівиця
шукала порозуміння з революційно–соціялістичними
групами Європи та зокрема з німецькою демократією.
Маючи тверде переконання, що панування контр
революції на Україні являється тимчасовим і що
соціяльно–економичне, й разом з тим і національно–
політичне визволення українського народу прийде
тільки внаслідок перемоги працюючих мас всього
світу над всесвітньою буржуазією, лівиця української
демократії
не
надавала
позитивного
значіння
гетьманській державности навіть з національної точки
погляду і висміювала та засуджувала всі заходи правиці
коло «українізації» чи демократизації цієї державности»
[3, с. 95].
Природно, що між лівими і правими колами
української демократії розгорнулась емоційна полеміка.
Особливою різкістю, безкомпромісністю позначались
публічні виступи лівих українських есерів у пресі,
зокрема у власному нелегальному органі «Боротьбі».
Вже в першому її номері у статті «Угодовці»
гострій критиці було піддано навіть меморандум
Всеукраїнського з’їзду земств до гетьмана. У статті
давалась також узагальнююча оцінка позиції і тактики
тих, хто не здатний був піднятись вище легальної
опозиційності, по суті був готовий підтримати
насильницький режим.
«...Легко зрозуміти, – зауважував автор, – чому
всі оті «соціалісти» і «демократи», котрі в часи
революційного підйому викидали самі «большевицькі»
гасла, аби вдержатися при владі, тепер так легко
«отряхають прах» своєї революційності; одне тільки
являється незрозумілим: кого хочуть обдурити
українські тонкі політики, удаючи невинних немовляток,
котрі не знають, що гетьман – це маріонетка в руках
чорносотенних аграріїв та інтернаціональної буржуазії,
що сам «пан гетьман», навіть розчулившись своїм
патріотичним серцем від плаксивого припадання
українських «політиків» до його «ясновельможного»
плеча, зможе уділити їм посади хіба своїх камердинерів,
конторщиків, найбільше – управляючих власними
маєтками, але ніяк не більше, і що, нарешті, чорні сили,
котрі стоять за гетьманом, поки вони мають силу в
своїх руках, не потрібують льокаїв з жовто–блакитними
стрічками, а звернуться до них за піддержкою в
той момент, коли сили у чорного Інтернаціоналу
будуть заслабі проти сил працюючих. Чи українські
«демократичні» політики бачать вже ту слабість
«чорних» і хочуть піддержати їх панування за ласий
шматочок з панського столу? А коли так, то зірвіть з
себе, панове угодовці, соціялістичні і демократичні
ярлички і не дивуйтеся, що нарід в час перемоги над
ворогом прожене разом з господарями і їх вірних
слуг. Не той тепер час, щоб «опозиція короля» когось
обдурила» [13].
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Природно,
що
з
утворенням
Українського
Національного Союзу, який об’єднав примиренські
щодо режиму елементи (так принаймні вважали
ліві українські есери), ЦК УПСР посилив кампанію
розвінчування угодовців.
Особливо гострі дискусії точилися навколо питання
сутності державності як такої – що це за суспільний
інститут, чим породжується, кому служить, яке
співвідношення між національною та пролетарсько–
інтернаціональною державою, як слід справді рево
люційним силам ставитись до національної справи,
національної державності й принципів її взаємин з
іншими державними утвореннями? З’ясуванню цих
та інших дотичних до них питань була присвячена
окрема стаття «Український Національний Союз» у
центральному органі УПСР.
Загальнотеоретичні положення були покладені на
грунт політичної ситуації в Україні й сформульовані такі
узагальнюючі висновки:
«Ріжнобарвні ілюзії пролетаріату, зв’язані зі
зростом та зміцненням власної держави, приводять до
найгіршого опортунізму, до міжклясового об’єднання
по «національно–державному» фронту, наслідком чого
відкриваються для пануючих кляс широкі можливості
дрібними подачками та незначними «реформами»
остаточно присипляти революційний дух народу й
утримувати його від широкої пляномірної боротьби за
повну перебудову сучасного ладу. Але ціною соціяльних
поступок, ціною повної ліквідації революційних
змагань і заміни клясової боротьби горожанським
миром не досягається також жадних поліпшень в справі
національній. Національний гніт є шкідливий для мас
не тільки тому, що горожанські свободи зводяться
нанівець в атмосфері національних обмежень, але ще
в більшій мірі тому, що національні утиски утримують
нарід в темноті, перешкоджають зросту національної
свідомости та одволікають увагу мас від основи всякого
поневолення – соціяльної нерівності. В боротьбі
пригнобленого люду за своє всебічне визволення
національна боротьба (так само, як і політична) мусить
отже трактуватись, як засіб, і не заступати собою
клясової боротьби, тим більше недопустима підміна нею
остаточної мети – встановлення соціялістичного ладу, в
межах якого лише можливе здійснення повної, всебічної
суверенної волі людини.
У той час, як свідомість національної кривди мусить
відогравати ролю революційного фактору, буржуазні
політики всіма силами штовхають пролетаріат до
державницької ідеольогії, заманюючи його обіцянками
національного визволення шляхом сотворення власної
національної держави. Захоплення гаслом національного
державництва, розбиваючи солідарність всесвітньої
трудової демократії і підмінюючи революційну ідею
нації консервативним льозунгом держави, віддає
національній буржуазії монополію на експльоатацію мас
в межах країни та на імперіялістично–завойовницьку
політику зовні.
Держава як така, була й є механізмом цієї
експльоатації, знаряддям поневолення більшості
меншістю, і централізована національна держава
ще в більшій мірі, ніж федеративна. Тому змагання
соціялістів в справі національній мусять стреміти до
одвойовання ступінь за ступнем признання національних
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колективів та до передачі їм значної частини функцій
сучасної держави, аж до перетворення її зрештою у
федерацію
автономних,
національно–персональних
(екстериторіяльних) спілок» [14].
Виходячи з вищевикладених позицій, ліві українські
есери формулювали своє ставлення до тих, кого вони
вважали відступниками від принципової соціалістичної
політики, опортуністами, що об’єднались в УНС:
«Наше розуміння національної справи, продик
товане основними постулятами міжнароднього рево
люційного соціялізму та виразно формульоване
програмою УПСР і постановами партійних органів,
проводить різку межу поміж УПСР з одного боку, і
тими національно–демократичними, буржуазними та
псевдосоціялістачними партіями та організаціями, які
створюють так званий «Український Національний
Союз».
Як гола ідея «утворення міцної самостійної
української держави».., прикрита лише фіговим
листячком куценького лібералізму.., так і тактика Союзу,
що виявилась досі в оббиваннях порогів німецької влади
та у мудрих політичних комбінаціях, які переслідують
мету українізації сучасної реакції, замісць боротьби
з нею, – не тільки виключають для УПСР всяку
можливість співробітництва в «Союзі» (в центрі і в його
філіях на місцях), але й ставлять завданням партійних
органів та усіх членів партії рішучу боротьбу з впливом
«Союзу» на трудівничі маси, невпинне роз’яснення
дійсного змісту «істинно–українських» ідей цих
«союзників» та пропаганду партійної точки погляду на
проблему нації та держави» [14].
Звичайно, не можна не помітити, що погляди самих
лівих українських есерів на проблеми нації та держави,
особливо національної держави, були небездоганними,
швидше – малореалістичними, плутаними. Вони являли
собою суміш догматичного сприйняття марксистського
гасла про те, що при капіталізмі робітники не мають
батьківщини, з «лівокомуністичним» запереченням
української державності взагалі, як ворожої всьому
народові, всій нації, та утопічними планами
інтернаціональної пролетарської революції.
У згаданій вище статті говорилося: «УПСР глибоко
переконана, що український нарід не має по суги нічого
спільного з Українською Державою – все одно чи
монархичною, як нині, чи буржуазно–республіканською,
про яку мріють наші націонал–патріоти. Борячися
за політичне і соціяльне визволення – за можливість
широкого розвою своєї національної, народньої куль
тури, пролетаріат України, як і всякий инший
пролетаріат за часів капіталізму, не має вітчизни. Він
лише має її завоювати і зробить це не в союзі з «своєю»
національною буржуазією, а в жорстокій боротьбі з
нею, в великій всесвітній боротьбі пригноблених проти
гнобителів, в інтернаціонально революційній боротьбі за
зруйнування сучасного ладу і встановлення соціялізму»
[14].
Подібні ідейні позиції відстоювались лівими
українськими есерами й пізніше, в інших теоретичних
матеріалах, пропагувались їхнім центральним органом
[15].
Молода партія лівих українських есерів перебувала
в пошуці найприйнятніших варіантів перспективи
суспільно–політичного розвитку. Вже в її середовищі
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приходили в зіткнення різні погляди, різні підходи.
Міцніли позиції тих, хто, з одного боку, від
штовхуючись від радикальної критики антинародної
суті гетьманщини, з іншого – запозичуючи досвід
сусідів, дедалі рішучіше еволюціонував уліво, аж до
визнання єдиним виходом встановлення влади рад
робітничих і селянських депутатів. Однак з’явились
і досить прикметні ознаки появи нової течії. Вона
намагалась дистанціюватись від колишнього угодовства
есерівської партії, що виливалася в політику єдиного
демократичного фронту, намагалась подолати інерцію
керівництва УПСР–лівиці щодо цього (орієнтацію
на Українські Установчі збори) і водночас не могла
сприймати владу рад робітничих і солдатських
депутатів – як заперечення демократії, як диктатуру
лише одного класу. В цьому, очевидно, виявлявся
почасти генетичний селянський характер есерів узагалі,
так само як і віра в неурізані ідеали демократії. Це
знаходило відображення у варіанті влади рад трудової
демократії.
Чи не першою ластівкою тенденції, що пізніше
оформиться у помітний, впливовий політичний курс,
стала заява групи лівих українських есерів, виго
лошена на партійній нараді Харківщини 14–15 липня
1918 р. Група запропонувала проголосити центральним
гаслом подальшої роботи «вся влада радам трудової
демократії», а після відхилення нарадою відповідної
резолюції залишила зібрання, виступивши зі спеціаль
ною заявою. Серед мотивів такого кроку вказувалось,
зокрема, на таке: «УПСР в останні часи революції дуже
скомпромітувала себе в очах трудового народу, що
виявилось особливо після октябрьського перевороту.
Замісць коаліційної влади октябрьский переворот
висунув гасло влади трудової революційної демократії;
це гасло було піднято революційно–соціялістичною
партією Росії і було піддержано тільки окремими
особами з членів УПСР. Позиція партії в цілому до
цього часу була досить невиразною, а на ділі праві течії
в партії задушили ліву течію, завдяки чому Центральний
Комітет, а також Рада, де були переважно У. С–Р.,
повели націоналістичну політику, одкинули од себе
трудові елементи України, кинувши їх до большевиків.
Особливого напруження досягла ця політика тоді, коли
так звана УПСР заключила спілку з германськими
імперіялістами для того, щоб задушити соціалістичну
революцію на Україні.
В останні часи, вже після утворення гетьманської
влади, УПСР лівої течії задалась ціллю розпустити
ганебний склад партії і заснувала нову нелегальну
партію певних людей, що міцно стоять на ґрунті
революційного
соціалізму,
але
новообраний
нелегальний Центральний Комітет став на плятформу
не революційну; прийнявши тактику угодовства,
виставивши в цей важкий час для революції гасло
Установчих Зборів, коли за владу рад бореться
пролєтаріят і трудове селянство Росії. Завдяки такому
напрямку роботи нового Центрального Комітету,
в партію входять бувші члени УПСР, ці зрадники
трудового народу, в той же час члени, які стоять на
плятформі влади рад, з партії виключаються; через це
ми гадаємо, що «Плятформа Центрального Комітету»,
в якій зазначено, що єдине революційне гасло є гасло
Установчих Зборів, є плятформа угодовнича, тоді як в
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цей тяжкий для революції час необхідно стати на грунт
клясової боротьби і вести організацію трудових мас не
в парляментських установах, в які поруч з трудовими
елементами входе і буржуазія.
Ми, у. с.–р., лівої течії, в межах такої партії рахуємо
залишатись неможливим і покидаємо її як партію, котра
пішла не шляхом революційного соціялізму, а шляхом
правих російських соц.–рев. та меншовиків – шляхом
угодовства» [3, с. 98–99].
Характерною
щодо
пошуків
УПСР–лівицею
засад діяльності стала Всеукраїнська нарада емісарів
УПСР, що нелегально відбулась 19–22 серпня 1918 р.
На ній були присутні губернські партійні емісари
Київщини, Поділля, Волині, Херсонщини, Харківщини
й Чернігівщини та головні емісари ЦК партії у справах
внутрішніх, зовнішніх, військових, а також представник
літературного відділу ЦК партії та її Секретаріату
(всього 14 осіб).
Ліві есери, по суті, намагалися з’ясувати для себе,
чим була на той час їхня партія, до яких ідеалів вона
тяжіла – до принципів минулого, чи до орієнтацій на
прискорення просування шляхом соціальної революції.
Аналізуючи полеміку на нараді, схильність
більшості учасників до того, що мова йшла про
відродження старих принципів, П. Христюк не
погоджується з такими оцінками. «На ділі ж це було
не зовсім так, коли мати на увазі стару партійну
програму, ухвалену на II партійному з’їзді, – резюмує
він. – Партійна програма виразно стояла на ґрунті
парляментарного демократизму і буржуазної революції,
намічаючи соціялістичну революцію тільки як завдання
далекого майбутнього. В той же час партія в цілому,
в своїй практичній діяльности пішла далі, переходячи
поволі на ґрунт визнання соціялістичного характеру
сучасної української революції, що й було, між иншим,
зафіксовано на III партійнім з’їзді, а також і виступами
партійної фракції в Центральній Раді в кінці 1917 і в
січні 1918 р., коли фракція домагалась встановлення на
Україні влади рад робітничих і селянських депутатів.
Ще далі, само собою розуміється, йшла в цім напрямі
ліва течія УПСР, хоч і намагалась удавати, що в суті річи
ні про що нове не йде. В дійсности ж творився новий
світогляд, нова тактика, хоч зародки їх можна було
відшукати в старій партійній програмі (в її частині–
maximum)» [3, с. 100].
П. Христюк звертає увагу й на такий цікавий, новий
у діяльності есерів елемент, як посилення уваги до
роботи серед робітників. Оцінюючи відповідні виступи
на нараді, він робить висновок: «В цім, звичайно, не
було нічого дивного. Стаючи на позицію соціялістичної
революції,
повної
перебудови
капіталістичного
суспільства на цілком нових основах, партія мусіла
шукати і відповідних верств, покликаних історично до
цієї великої місії, мусіла наповнити цілком конкретним,
ясним змістом традиційну партійну формулу «трудовий
нарід», яка виявила досить велику елястичність в часі
революції, віддавши перевагу в партії правиці» [3,
с. 100].
Характерно, що ліві українські есери на
Всеукраїнській нараді емісарів УПСР не просто
відмежувались від більшовиків та російських лівих
есерів у національній справі, зокрема українській,
а й суворо засудили їх як партії, що працюють на
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російську (руську) державницьку ідею, з комуністичних
(радикальних) позицій борються навіть з соціалістами,
тобто і з УПСР – лівицею також.
З’ясування позиції лівих українських есерів, їх
швидкоплинна ідейна еволюція в добу гетьманату має
принципове значення відразу з трьох точок зору.
По–перше, як українські есери, течія продовжувала
користуватись особливим впливом на селянство.
Традиційний зв’язок дедалі зміцнювався, оскільки
ліві лозунги одержували у селян, змушених вдаватися
до радикальних кроків, дедалі сильнішу підтримку. В
результаті серед керівництва селянських антиурядових
і антиокупаційних виступів ліві українські есери
(боротьбисти) посідали дедалі помітніше, визначальніше
місце, що, своєю чергою, надавало боротьбі додаткової
гостроти, напруги, цілеспрямованості.
По–друге, тенденція до полівіння частини партії,
органічно злитної з трудовими верствами нації,
народила оригінальний принцип – трудовий – як
стрижень національної моделі суспільного устрою.
За певних обставин вона (модель) могла відіграти
прогресивну історичну роль у розвитку української
державності, поступі нації, позитивно відбитися на ході
і результатах всієї національно–визвольної революції.
По–третє, процес організаційного відмежування від
поміркованої частини партії, пошук платформи, в якій
би реалізувались взаємопоєднані соціальні й національні
прагнення широких (трудових) народних верств,
зумовлювали трансформацію програмних орієнтирів
і поступове наближення до позицій радянської
влади, комуністичних ідеалів. А останнє не могло не
стати вагомим чинником впливу на перегрупування
політичних сил і загальний перебіг боротьби, на її
здобутки і втрати.
Підсумовуючи, можна твердо говорити: гетьман
ський режим П. Скоропадського, за оцінками сил
Української революції, передусім – українських партій,
був контрреволюційним. Його антидемократична,
антинаціональна природа ставала дедалі наочнішою
українській громадськості, що в своїй переважній масі
не тільки не сприйняла монархічно–диктаторського
режиму, а й чимдалі активніше вступала в боротьбу
проти нього.
Все вищевикладене переконливо спростовує тезу
головного ідеолога українського монархізму В. Липин
ського, нібито гетьманський уряд виражав інтереси
всіх класів і націй України [16]. Навпаки, мабуть рідко
якому режимові в історії вдалося викликати до себе таку,
практично загальну, ненависть.
Політична криза дедалі загострювалася, а українські
політичні партії, що активно сприяли її поглибленню,
готувалися до вирішального двобою з режимом, який
вважали гальмом для прогресу нації, країни.
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Створення та діяльність
Першого Українського корпусу
під командуванням генерала
П. Скоропадського
(до 100–річчя його формування)
Аналізується процес створення та діяльності Першого Українського
корпусу під проводом генерала Павла Скоропадського, показано здобутки та
невдачі при формуванні даного корпусу. Висвітлюється військова політика
Центральної Ради щодо українізації російської армії та її помилки у військовому
будівництві. Проаналізовано основні джерела, які дають можливість вивчення
історії формування та існування Першого Українського корпусу. Показано
причини розвалу корпусу і ставлення лідерів Центральної Ради до самої
особи П. Скоропадського. Досліджено події, пов’язані з українізацією 34–го
армійського корпусу, які дозволяють поглибити знання про процес українізації
частин і з’єднань російської армії та його значення в обороні Києва від
більшовиків.
Ключові слова: Павло Скоропадський, Перший Український корпус, 34–й
армійський корпус, Центральна Рада, українізація армії, Південно–Західний
фронт, 1917 р.

Як показує досвід розвитку людства, збройні сили є
атрибутом будь–якої держави. З проголошенням України
незалежною державою на сучасному етапі постало
питання розбудови власних національних збройних сил.
Особливо актуально це питання стоїть зараз внаслідок
анексії Криму та військового втручання Росії на сході
України. Тому зараз значний інтерес становить вивчення
досвіду військового будівництва періоду Центральної
Ради у 1917 р.
Серед здобутків і прорахунків військової політики
тих часів можна згадати чимало яскравих прикладів.
Одним із показових, на нашу думку, є приклад Першого
Українського корпусу. Мета даної статті – дослідити
процес створення та діяльності Першого Українського
корпусу під проводом генерала П. Скоропадського,
показати здобутки та невдачі при формуванні даного
корпусу.
Висвітлити
військову
політику,
щодо
українізації російської армії, яку проводила Центральна
Рада та її помилки у військовому будівництві.
Основним джерелом вивчення історії формування
та існування Першого Українського корпусу безперечно
є спогади П. Скоропадського, які хронологічно
охоплюють період від лютого 1917 р. до грудня 1918 р.
[1]. Тривалий час майже єдиним джерелом інформації
в Україні щодо вітчизняної військової історії від
княжої доби до 20–х рр. ХХ ст. залишалася праця
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І. Крип’якевича, Б. Гнатевича та З. Стефаніва, четверте
видання якої побачило світ 1992 р. [2]. Інший погляд
репрезентував В. Горєлов, який одним із перших після
здобуття Україною незалежності, почав вивчати дану
проблему [3]. Органічною частиною Українських
збройних сил доби визвольних змагань вважав корпус
П. Скоропадського інший учасник тих буремних
подій О. Удовиченко [4]. Певну увагу висвітленню
історії українізації 34–го корпусу та ролі в цьому
процесі П. Скоропадського приділив відомий сучасний
історик О. Реєнт [5]. Побіжно торкнувся діяльності
П. Скоропадського у справі українізації корпусу
відомий сучасний український історик В. Сергійчук у
ґрунтовній монографії, присвяченій висвітленню життя
та діяльності Симона Петлюри [6].
Українізація 34–го армійського корпусу – один із
важливих складників націоналізації в російській армії
1917 року, до якої вдалося вище військове командування
з метою оздоровлення і надання боєздатності її
частинам і з’єднанням в умовах всепоглинаючої
революційної стихії і анархії. Тривалий час заявлена
тема не залишається поза увагою істориків [7, с. 223,
224]. Поділяючи точку зору про значимість діяльності
П. Скоропадського по українізації з’єднання, вважаємо
за доцільне звернутися до зародження самого задуму
українізації корпусу. На наш погляд, дослідження
сюжетів, пов’язаних, зокрема, з українізацією 34–го
армійського корпусу, дозволяє поглибити знання про
процес українізації частин і з’єднань російської армії
як суттєвого сегменту в спробах вищого командування
провести її оздоровлення та посилення боєздатності.
Важливим
досягненням
українізації
стало
формування у липні під Проскуровом Першого
Українського корпусу (18 тис. чоловік) на основі 34–го
армійського корпусу, командувачем якого став з 22 січня
1917 р. генерал–лейтенант П. П. Скоропадський [8,
с. 134]. У цей момент під керівництвом командуючого
корпусом було чотири дивізії 104–та, 153–тя, 19–та
Сибірська та 23–тя піхотна. Вже 29 червня, через два
дні після закінчення наступу, Павлу Петровичу було
запропоновано зі згоди головнокомандувача Південно–
Західним фронтом генерала Щ. Є. Гутора, українізувати
свої частини. Це було зумовлено тим, що корпус зазнав
великих втрат в останніх боях (особливо 23–тя дивізія) і
тим, що Скоропадський був за походженням українцем.
До корпусу прибув представник УГВК при штабі
фронту П. Скрипчинський, який спробував переконати
генерала у тому, що українізація принесе корпусу
лише користь, оскільки його буде укомплектовано
дисциплінованими українцями й з нього приберуть усіх
комісарів та агітаторів, які сприяли розвалу російської
армії. Цей аргумент справив належний ефект, оскільки
управління у бою революційними військами, за словами
Скоропадського, було одним із найстрашніших спогадів
його життя [1, с. 57–59]. Як згадував генерал, він
спочатку досить скептично оцінив українізацію, яка
могла в морі політичного безладдя остаточно послабити
і без того вже вкрай розбурхані війська. За наказом
командувача фронтом генерала Л. Корнилова змушений
був першим на Надніпрянщині українізувати свій
корпус. У листі П. Скоропадського до свого приятеля
генерал–квартирмейстера Південно–Західного фронту
М. Раттеля він намагався пояснити своє ставлення до
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українізації: «Особисто я пішов би на це, якщо не з
бажанням, то, принаймні, без відрази, оскільки вважаю,
що там, де примішується національне почуття, там,
зокрема для військової справи, основи завжди здорові,
та все ж хочу знати ясно, чого від мене хочуть, щоб
не потрапити у брудну справу внаслідок звинувачення
мене, українця, в проведенні явочним порядком
українізації частин російської армії» [5, с. 37].
Перш ніж розпочати переорганізацію підпоряд
кованих йому частин, Скоропадський вирішив особисто
відвідати генерала Гутора і з’ясувати всі аспекти цієї
справи. 1 липня 1917 р. він зустрівся з ним. Головком
чітко дав зрозуміти, що українізація корпусу – питання
вирішене. Це має відбутись якнайшвидше. Після
розмови комкор від’їхав до Києва для погодження цієї
справи в Генеральному Секретаріаті з військових справ,
де особисто зустрівся з Симоном Петлюрою. Останній
справив на нього приємне враження своїм прагненням
працювати з ентузіазмом заради української ідеї, але,
на його думку, «зовсім не був у курсі військових справ,
а більше займався київською політикою» [1, с. 62].
Покидаючи Секретаріат він просив не українізувати
корпус, оскільки це може призвести до погіршення
його боєздатності. Все ж у Києві це питання не було
вирішено і залишалося остаточно не з’ясованим. У
цілому, київські враження переконали Скоропадського
корпус не українізувати.
Із Києва Павло Петрович виїхав у Кам’янець–
Подільський, де перебував новий головнокомандувач
Л. Корнілов, який змінив на цій посаді Гутора. 7 липня
Скоропадський зустрівся з Корніловим. Останній
наполягав на українізації 34–го корпусу. Корнілов
вважав українізацію єдиним можливим засобом
спасіння військ від повного розвалу. Він розумів, що
саме українці, об’єднані в українізовані частини, будуть
найбільш боєздатними та дисциплінованими. Щодо
зауваження Скоропадського про те, що українізований
корпус може становити загрозу інтересам Росії та стати
підтримкою новому українському рухові, Корнілов
відповів: «Усе це дрібниці, головне війна. Усе, що в
таку критичну хвилину може підсилити нашу міць,
ми повинні брати» [9, с. 64]. 18 липня 1917 р. вийшов
наказ Корнілова про українізацію 34–го корпусу, і його
командувачу нічого не лишалося, як почати виконувати
наказ [10, с. 32–35].
23 липня Скоропадський отримав новий наказ про
вивід із 153–ї та 104–ї дивізій усіх офіцерів і солдатів
росіян та передачу їх у 41–й корпус [8, с. 135]. На
практиці організація нового корпусу виявилася справою
нелегкою. Розпочав Скоропадський із того, що «членів
комітетів, усіх євреїв та великоросів передав до 41–
го корпусу». Однак декотрих досвідчених офіцерів–
росіян довелось залишити. Труднощі виникали з
поповненням, оскільки українців майже не було, але
ті, які були, представляли із себе, за словами автора
спогадів, «хороший елемент». «Серед цих українців
не було озлоблених, незадоволених, розпропагованих
осіб, всі дивилися весело й бажали працювати. Ярі
націоналісти, але й тільки; раз начальство українське
і український корпус – все добре. Робота закипіла, і я
сподівався, що все піде добре… Але через деякий час
явилось поповнення зовсім іншого складу, все більше
політикани на соціалістичній підкладці… В частинах
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почався розбрат між новими українськими офіцерами
та старими, головним чином великоруським елементом»
[9, с. 71]. 24 липня 1917 р. 34–й армійський корпус
відійшов у резерв в околиці міста Меджибіж, де й
почалася робота над його українізацією [8, с. 135]. Полк
імені Івана Мазепи, за твердженням В. Сергійчука, з
Саратова було відправлено на фронт для поповнення
корпусу П. Скоропадського, який зазнав значних втрат
під час останніх боїв із німцями. Після його прибуття
на фронт командування полку звернулося до генерала із
проханням його не розформовувати, «оскільки він може
стати здоровим ядром у процесі українізації корпусу».
На це Скоропадський відповів, що він «по–перше, не
довіряє тим українським частинам, котрі приходять
із запілля, бо всі вони вкрай політизовані й заражені
більшовизмом, і, по–друге, не визнає українського полку
з Поволжя, досі не легалізованого та не затвердженого.
Отже, такого в природі не існує» [6, с. 108].
34–й армійський корпус отримав назву 1–го україн
ського корпусу (командир – ген.–лейт. П. Скоро
падський, начальник штабу – ген.–май. Я. Сафонов),
що складався з 104–ї (стала 1 українською) та 153–ї
(стала 2 українською) піших дивізій, гарматної
бригади та інших корпусних частини. 1–шу (104–ту)
дивізію складали чотири піхотні полки: 413–й Порхов
ський, 414–й Торопецький, 415–й Бахмутський і
416–й Верхньодніпровський. До складу 2–ої дивізії
входили також чотири полки: 609–й Красноуфимський,
610–й Мензелинський, 611–й Кунгурський і 612–й
Чердинський. Дивізії та полки очолювали колишні
командири: генерали Я. Гадюк і В. Клименко,
полковники генерального штабу Н. Никонів, Г. Поро
хівський, П. Крамаренко та інші. Кожен із полків мав
по три піхотні батальйони та кулеметну команду і
нараховував по 2000 багнетів. Отже дивізія і полки
зберігали штатну структуру російської армії та
доукомплектований українцями особовий склад, мали
фронтовий досвід. На потрібному рівні підтримували їх
боєздатність [11, c. 232; 12, c. 21–22].
Але значні труднощі виникали з оснащенням
корпусу усім необхідним, зокрема генерал неодноразово
згадує, що не вистачало навіть штанів і половина
особового складу ходила у якомусь лахмітті. Але
дисципліна підтримувалася. Брак кваліфікованих кадрів
вирішувався за рахунок облаштування власних шкіл –
офіцерської, прапорщиків, допоміжних (бомбометання,
мінометної, гранатної тощо). Однак офіцерів все одно
катастрофічно не вистачало [9, с. 80]. Поповнення
українськими офіцерами було надто мізерним, загалом
прибували прапорщики, які не мали досвіду та навичок
у військовій справі, і тільки ускладнювали становище
своєю політичною та агітаційною діяльністю. Щоб якось
компенсувати нестачу офіцерів на початку вересня було
створено офіцерську та унтер–офіцерську школи [13,
арк. 7; 8, с. 135].
В кiнцi липня – початку серпня, посилилось тертя
мiж українськими військовими радами i загально
армійськими комітетами, які були під сильним впливом
офіцерства. В адрес Верховного головнокомандуючого,
а також головнокомандуючих Пiвденно–Захiдним i
Румунським фронтів, посилалось багато листів вiд
шовiнiстично настроєних офiцерiв з вимогами при
пинити українiзацiю, обмежити дiяльнiсть українських
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військових рад. В обстановці, що склалася, військове
командування прислухалось до цих вимог. Особливо
посилився процес наступу російського шовiнiзму з
переходом командування Пiвденно–Захiдним фронтом
в руки генерала А. I. Денiкiна. Так, в рапорті вiд
10 серпня командир 415 Бахмутського полку вимагав
припинення українiзацiї. А. I. Денiкiн наклав на рапорті
резолюцію: «На жаль розпорядження таке було зроблено
до мене, виконане вже i поправити горя не можна» [14,
спр. 3811, арк. 39]. Генерал А. I. Денiкiн заборонив
дiяльнiсть української військової ради в Бердичевi,
як незаконної органiзацiї [14, спр. 3811, арк. 39]. До
вiдповiдальностi був притягнений член Українського
генерального
військового
комітету
підполковник
Віктор Поплавко, а також було зроблено попередження
i генералу П. Скоропадському за його «бурхливу
дiяльнiсть» по українiзацiї військ [14, спр. 3811, арк. 42].
Командуючий Київським військовим округом звину
ватив Генеральний військовий комітет в самовільному
розпорядженню відправки ешелонів з поповнення в
вiйськовi частини i наказав «нi під яким приводом не
допускати подібного втручання» [14, спр. 3803, арк.
212]. Була припинена українiзацiя 6–го армійського
корпусу [14, спр. 3803, арк. 16]. Українiзованi дивiзiї
повинні були направлятися тільки в 34–й армійський
корпус, а тi, які не підлягали для його комплектації
розподілялись по іншим частинам. Зводити їх в особливі
корпуси по національному принципу признавалось
небажаним [14, спр. 3811, арк. 287]. Ставкою був
виданий наказ, вiдповiдно якому «нiякi відступлення
прийнятих в росiйськiй армії статутів недопустимі»
i якщо буде хоча маленький опір цьому Л. Корнiлов
розпорядився розформувати створені українiзованi
частини [14, спр. 3811, арк. 42]. В таких умовах,
Центральна рада, її вiйськовi органiзацiї опинилися під
реальною загрозою розгрому.
28 серпня в Києві була одержана звістка про заколот
Корнiлова. Більша частина солдатів 34–го корпусу
не підтримали цього заколоту, Так, 28 серпня того
року на екстерному засіданні президії корпусного
комітету за участю уповноважених представників від
дивізійних, полкових та ротних комітетів, армійського
комітету VІІ армії й Центральної Ради було ухвалено
наступне: «У відношенні Корнилова не виявляти ніякої
поступливості, ні коливання, не допускаючи думку
про можливість яких–небудь угод або стосунків між
ним і демократією. Корпус залишається вірним завітам
революції і буде визнавати своєю владою революційно–
народні органи – Раду депутатів Росії і Центральну Раду
України» [13, aрк. 4; 8, c. 135]. Аналогічні резолюції
були прийняті й на окремих засідання дивізійних,
полкових та ротних комітетів, котрі проходили в період
із 29 по 31 серпня 1917 р. [8, c. 135].
На початку жовтня 34–й армійський корпус був
значною мірою українізований. Як вже згадувалося, він
отримав нову назву – «Перший Український корпус».
Комплектувався з добровольців, воїнів, офіцерів
запасу та козаків із загонів «Вільного козацтва». Що
стосується його чисельності, то, за різними даними
вона коливається в межах від 16 до 60 тисяч осіб.
Сам Скоропадський не наводить ніяких відомостей
про чисельність, але беручи до уваги напруження
з офіцерськими кадрами та мале поповнення
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українськими солдатами, політичну анархію в країні,
можна зробити висновок, що корпус навряд чи в тій
ситуації міг нараховувати 60 тисяч. У кращому випадку
в його лавах числилося до 30 тисяч бійців. Це можна
підтвердити і малою кількістю полків у його складі –
всього вісім. Точна кількість багнетів в його складі
залишається і досі невідомою. Адже різні автори,
як мемуаристи, так і сучасні історики, виходячи з
власних підрахунків, називають від 16 [11, c. 99; 15,
s. 197], 18,8 [16, c. 79], до 60 тис. [17, c. 474; 18, c. 74]
особового складу корпусу. Перший Український корпус
складався з 1–ї та 2–ї піших дивізій, по чотири полки
в кожній та по одному легкогарматному полку на
дивізію. Полки 1–ї дивізії дістали спеціальні назви:
Київський полк імені гетьмана Богдана Хмельницького,
Стародубський полк імені гетьмана Скоропадського,
Полтавський полк імені гетьмана Сагайдачного та
Чернігівський полк імені гетьмана Полуботка. Корпус
отримав українські відзнаки. Командувачем корпусу
був генерал–лейтенант П. Скоропадський. Начальником
штабу корпусу спочатку був полковник Пєтін, але
згодом було призначено генерала Сафонова, командиром
1–ї дивізії був генерал Гандзюк, а начальником штабу
дивізії полковник Капустянський. Командирами полків
1–ї дивізії були полковники Маєвський, Масалитинів,
Никонів, Порохівський. 2–ю дивізією командував
генерал Клименко, а начальником штабу дивізії був
полковник Крамаренко. Функції гарматного інспектора
корпусу виконував генерал Акерман [19, с. 370].
На момент бiльшовицької революції збройні
сили Центральної Ради у Kиєвi складалися з двох
пixотниx дивiзiй (8 полків), які ще доформовувалися,
одного кавалерійського полку, юнкерської школи,
автопанцерного дивiзiону й кiлькоx артилерiйськиx
батарей у стадії формування [4, с. 10]. Проте під
впливом загального безладу, коли анарxiя прийшла на
зміну дисциплiнi, а бiльшовицькi агітатори діяли скрізь,
ці частини формувалися i розкладалися одночасно.
Покладатися на них було ризиковано. Справжню
військову силу являв собою тільки добірний i повністю
укомплектований 1–й Український корпус генерала
Скоропадського, який став на бік Центральної Ради.
В кiнцi листопада на початку грудня, фронт покидає
збільшовизований 2–й гвардійський корпус на чолі з
начальником так званого західного загону Фейєрбенда
і здійснює наступ на Вінницю, Житомир та йде на
Київ [20, c. 87]. На думку багатьох дослідників, на той
час на Правобережнiй Українi Центральна Рада мала
досить значні сили: 1–й Український корпус генерала
П. Скоропадського (16 тисяч багнетів, 72 гармати), а
також рiзнi дрiбнi частини, чисельність яких сягала до
3 тисяч бiйцiв.
Більшовицький головнокомандуючий прапорщик
Криленко наказав телеграмами Українському корпусу,
яким командував генерал П. Скоропадський, йти на
фронт. Центральна Рада xотiла мати у Kиєвi корпус
Скоропадського, але боялася самого генерала. Tому
за домовленістю з головнокомандувачем Пiвденно–
Заxiдного фронту генералом Стоґовим одна з двох
дивiзiй українізованого корпусу повинна була йти
до Києва, а друга разом з Скоропадським – на фронт
[9, c. 84–92]. Скоропадський не підкоряється наказу
i йде не на фронт, а боронить Київ i розташовує свої
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дві дивiзiї на залізничних лiнiях Жмеринка–Козятин i
Шепетiвка–Козятин–Христинiвка–Вапнярка [9, c. 93–
96]. Насамперед командуючий корпусом відправив
ешелон із солдатським комітетом на фронт, щоб
він йому не заважав. І вже 23 листопада з полками
почав пробиватися на Козятин. До Козятина частини
Першого Українського корпусу добиралися вісім днів
і прибули 1 грудня 1917 р. Тільки тут комкор, нарешті,
отримав відповідну телеграму від Петлюри, в якій
повідомлялося, що він перейшов під керівництво
Українського Генерального Секретаріату і що на
нього покладено всю оборону Правобережної України
з підпорядкуванням йому всіх військових частин,
українських і неукраїнських, на її території, а також
про перехід під його командування 2–го Січового
Запорозького корпусу [8, c. 136]. Штаб корпусу був
відправлений у Білу Церкву, ставкою Скоропадського
став Козятин, який перебував в епіцентрі бойових
дій Eнергiйними заходами, користуючись діяльною
підтримкою залiзничниx комiсарiв Центральної Ради й
залiзничникiв–українцiв, Скоропадський за короткий
час узяв весь руx росiйськиx вiйськовиx ешелонiв
під контроль українських частин, поставив широку й
надійну заслону на їxнix шляxаx до Києва iз заходу,
пiвденного заxоду та півдня. Контроль передбачав
обов’язкове роззброєння дезертирів.
Щоб оборонити Центральну Раду від загрози з
боку більшовиків, генерал П. Скоропадський вирішив
завдати удар першим. Прагнення Скоропадського
активно підтримав комісар Центральної Ради на
Пiвденно–Захiдному
фронтi
прапорщик
Аполон
Певний. Потрібно було розгромити Вiйськово–револю
цiйний комітет Пiвденно–Захiдного фронту. Це давало
змогу позбавити бiльшовикiв централізованого керів
ництва. Операцію було покладено на 1–у (104–у)
дивiзiю. Керувати нею безпосередньо полковник
Капустянський та прапорщик Золотаренко, якому у
розпорядження було передано 415–й та 416–й полки.
Спочатку М. Капустянський вирішив цілковито
очистити вiд здеморалізованих військ залізницю
Шепетiвка – Старокостянтинiв. Наступ був призначений
на 3 грудня 1917 року. Загін М. Капустянського провів
операцію дуже швидко та блискуче. 3 грудня були взяті
Шепетiвка та Старокостянтинiв. Тут Капустянському
вдалося розігнати Вiйськово–революцiйний комітет
ХІ армії та захопити в полон майбутнього радянського
маршала, призначеного більшовиками командармом,
полковника О. Єгорова. Наступного дня бригада
полковника М. Капустянського увійшла до Бердичева,
де був розгромлений Вiйськово–революцiйний комітет
Пiвденно–Захiдного фронту. Оскільки в Бердичеві
не було вiдповiдної кандидатури, замість радянських
ставленникiв місце начальника штабу Пiвденно–
Захiдного фронту обійняв полковник Капустянський [21,
c. 24]. Командуючим фронту став помічник комісара
Центральної Ради А. Певного прапорщик Кудря.
4 грудня корпус Скоропадського роззброює на
станції Козятин шість ешелонів гвардійського збільшо
визованого корпусу, що йшов на Київ проти Центральної
Ради [22, 6 грудня]. 6 грудня українські частини в
Бiлiй Церкві роззброїли мiсцевi бiльшовицькi вiддiли,
також був роззброєний вiдбiрний вiддiл бiльшовикiв
з 250 чоловік мiж Рівно i Шепетiвкою, підпорядковану
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В. Кінкадзе [22, 8 грудня]. 4–5 грудня 1917 р. на Київ
рушили два ешелони Волинського полку, як зазначав
Скоропадський, «чистої води більшовики» [9, c. 93].
Генерал скерував їм на зустріч Стрілецький Український
дивізіон та команди добровольців–залізничників. У ту ж
ніч в улоговині неподалік Вінниці солдати Волинського
полку
були
зненацька
захоплені,
обеззброєні,
посаджені у потяги і відправлені у Росію. Також були
розформовані два ескадрони Кавалергардського полку,
які в Козятині грабували станцію та за підрахунками
Скоропадського «привласнили собі всякого добра більш
ніж на 300000 карбованців» [9, c. 93]. На всіх лініях
бої велися успішно. Частини Першого Українського
корпусу енергійно протидіяли ворожим підрозділам
біля Вапнярки і Гнівані та поблизу Шепетівки і Ново–
Костянтинівки. 1–й Український корпус Скоропадського
діяв як добре налагоджений меxанiзм, тримаючи під
своїм контролем усю систему залізничного сполучення
на пiвнiчному Правобережжi. Його частини були
розмiщенi на всix вузлових станцiяx. Надійний теле
графний i транспортний зв’язок давав змогу оперативно
зосереджувати сили саме там, де виникала потреба
в пiдкрiпленняx. Корпус Скоропадського діяв на
шепетiвському кiнцi залізничної лiнiї, силою зброї
перешкоджав збільшовиченим російським частинам
11–ї армії йти на Київ. Вже до 20–х чисел грудня
загрозу з боку 2–го Гвардійського корпусу більшою
мірою було ліквідовано.
Таким чином 1–й Український корпус разом з
приданим йому з’єднаннями і частинами контролював
правобережну залізницю від Рівного до Фастова.
Командувач корпусу вже на початку грудня розташував
свій штаб у Білій Церкві. Станом на 20 грудня успіхи
П. Скоропадського у боротьбі з більшовиками були
очевидні: він не пропустив неорганізовані фронтові
частини на Київ, зміг роззброїти і відправити в Росію
більшу їх частину, і, до того ж, врятував значну
кількість військового майна від грабежу.
Після захоплення Шепетівки та Староконстянтинова,
встановлення контролю над ситуацією в Житомирі та
Рівному, розпуск військово–революційних комітетів
ХІ та Особливої армій, майбутній гетьман 25 грудня
залишив посаду через непорозуміння з українською
владою. 29 грудня 1917 р. у Білій Церкві, де перебував
штаб корпусу, П. П. Скоропадський, не знаходячи
підтримки з боку української влади, здав командування
корпусом генералу Я. Г. Гандзюку. Завдяки маневру
корпусу генерала Скоропадського столиця була
врятована вiд бiльшовикiв.
Щодо подальшої долі Першого Українського
корпусу, то у січні 1918 р. останній було роздроблено
на частини й розташовано в Білій Церкві, Бердичеві,
Фастові та Вінниці. Через таке розпорошення сил
корпусу серед моря анархії його чисельність і
боєздатність зменшувалися з дня на день. Під впливом
загального безладдя падала дисципліна, й у кінці січня
в корпусі було проведено демобілізацію. В лютому
він перестав існувати, а невелика його частина з
полковником Никоновим на чолі вже після приходу
німців у березні 1918 р. вступила до української армії.
Оцінюючи причини розвалу корпусу, О. Реєнт поділяв
думку тогочасних військово–політичних діячів, зокрема
Б. Суликовського та Д. Дорошенка, які вважали, що
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знищили корпус не більшовики, а українська влада в
особах М. Порша та полковника Капкана, які видали
наказ про демобілізацію Української армії [5, с. 46–47].
Якщо, підсумувати вище сказане, то можна дійти
висновку, що недолуга військова політика лідерів
Центральної Ради, що стояли на соціалістичних
позиціях, призвела до великих помилок при створенні
власних збройних сил. Перший Український корпус
генерала П. Скоропадського міг стати основою україн
ської армії і міг змінити хід подій, що відбувалися в
Україні в даний період.
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Establishment and operation of the First Ukrainian Corps under
General Skoropadskyi (to the 100th anniversary of its formation)
The process of creation and activity of the First Ukrainian Corps led by
General Pavlo Skoropadskyi, achievements and failures in the formation of this
Corps were shown. This article reveals the military policy of the Central Council
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on Ukrainianization of Russian army and its military construction errors, the basic
sources that enable the study of the history of the formation and existence of the First
Ukrainian Corps, the reasons collapse of the housing and the attitude of leaders of
the Central Council of the person to Skoropadskyi. Events related to Ukrainization
34th Army Corps, which allow to deepen knowledge about the process Ukrainization
units and formations of the Russian army and its role in the defense of Kyiv from the
Bolsheviks were investigated.
Keywords: Pavlo Skoropadskyi, First Ukrainian Corps, 34th Army Corps, the
Central Council of Ukraine, Ukrainization of Army, South–Western Front, 1917.
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Репресивна діяльність
революційних трибуналів
в Україні в 1919 р.
Розкрито процес формування радянської судової системи та її складової –
революційних трибуналів на території України. Висвітлено особливості
організації та функціонування революційних трибуналів на території України в
1919 р. Розглянуто структуру та діяльність військово–революційних трибуналів
на території України в 1919 р. Охарактеризовано місце революційних
трибуналів у радянській репресивно–каральній системі. Висвітлено регіональні
особливості репресивної практики революційних трибуналів у 1919 р. Окрему
увагу приділено репресивній діяльності Надзвичайного військово–революційного
трибуналу в Чернігові, більшість вироків якого виносилися без слідства
чи допиту. На базі архівних джерел досліджено практику застосування
пом’якшення вироків революційних трибуналів президією ВУЦВК. Висвітлено
боротьбу революційних трибуналів з посадовими злочинами радянських
правоохоронних органів. На прикладі М. Кручинського продемонстровано,
що головні реалізатори червоного терору виправдовувалися революційними
трибуналами за свої неправомірні вчинки.
Ключові слова: революційні трибунали, репресії, розстріли, більшовики,
Україна.

Встановлення радянської влади в Україні супро
воджувалося нещадним терором проти українського
населення. Головну роль у його реалізації в 1919 р.
відігравали надзвичайні комісії, проте не менш
важливою була й роль революційних трибуналів, які
з органів правосуддя перетворилися на інструмент
розправи з ворогами радянської держави. На території
України саме в 1919 р. відбувається остаточне їхнє
утвердження як репресивних органів. У світлі сучасних
подій висвітлення даного питання набуває ще більшої
актуальності. Дослідження репресивного аспекту
діяльності революційних трибуналів у 1919 р. допомагає
краще зрозуміти становлення радянської репресивно–
каральної системи в Україні.
У радянській історіографії діяльність революційних
трибуналів розглядалася в контексті становлення
радянської судової системи і тому акцент переважно
робився на юридичному аспекті їхньої організації та
функціонування і репресивна діяльність залишалася
поза увагою дослідників. Серед праць даного періоду
варто виділити дослідження М. Кожевнікова і Д. Сусла
[6; 17]. Після здобуття Україною незалежності
також досліджувався переважно юридичний аспект
функціонування революційних трибуналів [3; 39]. Репре
сивна діяльність революційних трибуналів фрагмен
тарно висвітлюється також у статті С. Сергійчука,
щоправда, автор зосередився на діяльності Подільського
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губернського революційного трибуналу в 1920–1923 рр.
[15]. Репресивну сутність революційних трибуналів
охарактеризував у своїй монографії російський
дослідник В. Буков [1]. Проте загалом репресивна
діяльність революційних трибуналів в Україні в 1919 р.
залишається малодослідженою.
Метою статті є аналіз особливостей репресивної
практики революційних трибуналів в Україні в 1919 р.
Одним з важливих інструментів утримання влади
для більшовиків була судова система, тому не дивно, що
її реформування стало одним з першочергових завдань
радянської влади. Вже 4 січня 1918 р. постановою
Народного Секретаріату була ліквідована існуюча на
той час судова система. Замість неї впроваджувалися
народні суди та революційні трибунали.
Створюючи нову судову систему, більшовики
проголошували викорінення тяжких та ганебних
покарань, як пережитків минулого. Зокрема, у 22–му
пункті вищезгаданої постанови зазначалося, що тілесні
покарання, що мають характер публічної ганьби, а
також смертна кара назавжди мають бути витравлені
зі свідомості і пам’яті народу України. У всіх без
винятку справах було заборонено позбавляти кого–
небудь волі на строк понад 5 років. Разом з тим у 23–му
пункті зазначалося, що народні суди в своїх рішеннях
мали керуватися революційним сумлінням і законами
попередніх урядів, за винятком скасованих [22, с. 32].
Тобто, при винесенні вироків головну роль відігравала
не стільки доказова база, презумпція невинуватості
та ін., скільки особисте переконання суддів у провині
обвинувачуваного.
Паралельно з народними судами запроваджувалися
революційні трибунали, завданням яких було нещадне
переслідування мародерства і всіх видів зловживань
промисловців і торговців, а також боротьба з саботажем
чиновників та іншими ворогами революції. Виносити
рішення революційні трибунали могли за власним
розсудом, керуючись пунктами 20–23 постанови про
запровадження народного суду від 4 січня 1918 р.
Тобто, як і народні суди, революційні трибунали мали
керуватися революційним сумлінням при винесенні
вироків [38, арк. 132–133].
У 1918 р. революційні трибунали в Україні ще
не зуміли відіграти тієї важливої ролі у радянській
репресивній політиці, як це було в подальші роки.
Пояснювалось це рядом факторів. По–перше, це
було викликано недовготривалістю більшовицького
панування в Україні в 1918 р. По–друге, революційні
трибунали, як і народні суди, в 1918 р. були
обмежені при визначенні міри покарання, яка не
могла перевищувати ув’язнення на строк понад
5 років. По–третє, розправи над обвинуваченими чи
засудженими революційними трибуналами носили,
як правило, самочинний характер і були спричинені
кровожерливими настроями революційно налаштованих
мас. Зокрема, бували випадки, коли матроси самі
вимагали видати їм вже засуджених революційними
трибуналами осіб для розправи. Були й непоодинокі
випадки, коли обвинувачувані не потрапляли до суду
революційного трибуналу, будучи розстріляними по
дорозі своїми конвоїрами.
У 1919 р., знову захопивши владу в Україні, біль
шовики декретом РНК УСРР «Про суд» від 14 лютого
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1919 р. вдруге ліквідували існуючу в УНР судову
систему. Замість неї, як і в 1918 р. запроваджувалися
паралельно дві самостійні судові системи: народних
судів і революційних трибуналів [17, с. 14].
Відповідно до Тимчасового положення про народні
суди й революційні трибунали УСРР від 14 лютого
1919 р. революційні трибунали створювались лише в
губернських центрах і великих промислових районах.
За рішенням губвиконкомів на території губернії
могли бути організовані також районні або окружні
революційні трибунали. Голова і члени губернських
революційних трибуналів загальною кількістю в 15 чол.
обирались губвиконкомами на 6–місячний термін з
правом дострокового відклику [17, с. 18]. Тим самим
ліквідовувалася демократична система формування
трибуналів, адже тепер їхній склад обирався
губвиконкомами, які в свою чергу були підконтрольні
більшовицькому центру.
До сфери повноважень революційних трибуналів
відносилися справи про контрреволюційні діяння і
виступи, саботаж, дискредитування радянської влади,
посадові злочини й шпигунство. При цьому сам
трибунал визначав чи підлягає конкретна справа його
юрисдикції, чи вона мала бути передана до народного
суду. Революційний трибунал розглядав справу в складі
трьох постійних членів, які назначалися губревкомом
і двох непостійних, які делегувалися партійними й
робітничими організаціями. Прокурор у справах,
які розглядав трибунал призначався ревкомом або ж
самим революційним трибуналом. Обвинувачувані
могли скористатися послугами адвоката [10], якого, як
правило, призначав сам трибунал.
Слід зазначити, що на відміну від народних судів,
у справах, які розглядали революційні трибунали,
не було передбачено порядку перегляду справ за
нововиявленими обставинами. Такий порядок було
введено лише декретом РНК УСРР від 16 квітня 1919 р.
[17, с. 19–20].
12 квітня 1919 р. ВЦВК видав декрет, яким
затверджувалося
«Положення
про
революційні
трибунали», яке визначило порядок винесення вироків
«керуючись виключно обставинами справи й веліннями
революційного сумління» і надала трибуналам «нічим
не обмежене право при визначенні міри репресії» [4,
с. 12, 15].
Декретом від 15 квітня при ВУЦВК для розгляду
справ особливої важливості було організовано
Верховний революційний трибунал у складі 7 осіб,
троє з яких обиралися на 3–місячний термін, четверо –
не мали визначеного терміну їхніх повноважень. При
Верховному революційному трибуналі були створені
колегії обвинувачів і захисників, а також введені
верховні народні слідчі. Його вироки не підлягали
оскарженню [17, с. 20].
Крім
цього
існували
військово–революційні
трибунали, на які покладалося судочинство в при
фронтових зонах. Відповідно до «Положення про
особливі військові трибунали», яке було прийняте в
січні 1919 р. в Україні запроваджувалися військові
трибунали наступних категорій: а) ротні товариські
(дисциплінарні), б) полкові, в) загальноармійські (над
звичайні) г) армійський касаційно–апеляційний відділ.
Всі вони розглядали справи у складі голови та двох
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членів. Члени ротних трибуналів обиралися всією ротою
і підлягали затвердженню полковим трибуналом. Члени
останнього призначалися армійським трибуналом, а
загальноармійський – Революційною військовою радою
Української Червоної армії і затверджувався урядом
УСРР. Касаційно–апеляційний відділ складався з голови,
що назначався урядом УСРР, і двох голів полкових
трибуналів, які чергувалися між собою що два тижні [6,
с. 95–96; 17, с. 12].
Полкові та армійський трибунали при винесенні
міри покарання керувалися власним революційним
сумлінням. Вироки про застосування найвищої міри
покарання мали бути прийняті одноголосно [17, с. 12].
10 квітня військово–революційний трибунал 1–ої
Української Радянської Червоної армії засудив до
розстрілу 11 осіб, звинувачених у збройному повстанні
проти радянської влади [37, арк. 249].
В
деяких
випадках
радянське
правосуддя
карало і червоноармійців. Так, у квітні Харківським
окружним Військово–революційним трибуналом було
засуджено до розстрілу командира 2–го Московського
інтернаціонального полку Гегедиша, командира китай
ської роти Ма Ту Біо та взводного цієї роти Су Лан Лін
за самосуд, що вони вчинили над десятьма китайцями.
Останні були заарештовані засудженими, звинувачені
в пограбуваннях і вбивствах 5–ти червоноармійців, і
врешті–решт закатовані [2].
Засуджені революційними трибуналами, на відміну
від засуджених надзвичайними комісіями, мали
право на помилування і пом’якшення своєї участі.
Таке клопотання мало бути подано до ВУЦВК через
революційні трибунали протягом 48 годин після
винесення вироку. У разі його подання виконання
смертного вироку мало бути призупиненим до його
розгляду [6, с. 80; 17, с. 18].
Як правило, такі пом’якшування вироків здійсню
вались щодо членів комуністичної організації, як у
випадку з членами Луганської комуністичної організації
К. Кішкіним та Л. Браславським. Їх було засуджено до
смертної кари за вимагання грошей у населення під
загрозою розстрілу. Президія ВУЦВК постановила
замінити смертну кару на 10 років виправних робіт
[33, арк. 37].
Але бували випадки пом’якшення вироків і по
відношенню до не комуністів, як правило у резо
нансних справах. Так було, наприклад, у справі сестри
милосердя, студентки медичного інституту 22–річної
Ксенії Сперанської, звинуваченої у діяльності на
користь петлюрівської контррозвідки та засудженої
до розстрілу. Вона одного разу передала зібрані на
вулиці чутки та свідчення про кількість і розташування
більшовицьких військ у Києві українській контррозвідці
у Фастові. Зробила вона це через закоханість у місцевого
начальника контррозвідки та власне скрутне фінансове
становище [23, арк. 5–8].
Після її арешту більшовики заявили про викриття
шпигунської організації. Було висунуто обвинувачення
ще 4–ом особам, щоправда, причетність трьох із них
так і не вдалося довести на суді. Ксенію Сперанську
революційним військовим трибуналом 1–ої армії
було засуджено до розстрілу з правом клопотати
перед президією ВУЦВК про заміну смертної кари
[23, арк. 16–17зв].
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Слід зазначити, що К. Сперанська страждала
психічними розладами, що були викликані поганою
спадковістю, від яких вона лікувалася ще в 1917 р. На
підставі цього факту, підтвердженого трьома лікарями,
а також клопотання ради старост слухачок жіночого
медичного інституту, 26 травня президія ВУЦВК
погодилась визнати її психічно нездоровою та замінити
їй смертну кару примусовим лікуванням у психіатричній
лікарні на 10 років [23, арк. 2, 12, 13, 20, 23–25, 29].
Враховуючи те, що в обвинувачення не було
жодних прямих доказів її участі у шпигунській
організації й вся справа будувалася на свідченнях
очевидців про її підозрілу поведінку, а також
вибитого зізнання, таке рішення ВУЦВК навряд чи
можна назвати пом’якшенням вироку. Але все ж
даний випадок є показовим, адже, на відміну від
багатьох інших випадків, йшлося не про комуністів,
звинувачених у кримінальних злочинах, а про особу, що
звинувачувалася у контрреволюційних діях.
Проте, в більшості подібних випадків ВУЦВК
залишав вирок у силі. Так, наприклад, було з
засудженим до страти Т. А. Андреєвим. Його було
звинувачено в тому, що він співпрацював з німецькою
адміністрацією і видавав їй радянських агентів, зокрема
йому приписувалася видача активного радянського
працівника А. Терехова. Сам Андреєв стверджував, що
він навпаки переховував Терехова, а співпрацювати з
німецькою таємною поліцією був змушений зі страху
за безпеку своєї родини. Його слова підтверджувалися
одним зі свідків, яка стверджувала, що бачила, як німці
катували Андреєва. 5 травня Сумський трибунал засудив
його до розстрілу, а 11 серпня ВУЦВК відхилило його
клопотання про помилування [26, арк. 1, 2, 7, 9, 37–38].
Відхиленим було і клопотання про помилування
П. Пагельса, засудженого Чернігівським трибуналом
до розстрілу 17 травня 1919 р. за службу писарем в
районній варті м. Клинців, участі в арештах й побитті
комуністів та в обороні Клинців від радянських військ
під час наступу останніх. Вирок було винесено на
основі свідчень трьох співробітників ЧК, які однобоко
висвітлили обставини справи. При цьому трибунал
не дозволив захисту викликати свідків, які б могли
доказати невинуватість П. Пагельса [27, арк. 1, 2, 6,
18, 24].
Інколи революційні трибунали, перевищуючи свої
повноваження, самі розбирали клопотання про поми
лування. Так було, наприклад, у випадку клопотання
С. Максименка за свого сина В. Максименка, засуд
женого 11 червня до розстрілу за службу в державній
варті Української держави. Чернігівський губернський
революційний трибунал, який виніс смертний вирок,
самовільно відхилив клопотання про помилування, за
що був розкритикований юридичним відділом ВУЦВК.
Але при цьому саме клопотання все одно не було
задоволене [25, арк. 2, 3, 6, 131].
Взагалі офіційно більшовики негативно ставилися
до смертної кари й вважали її радикальним заходом,
необхідність якого викликана громадянською війною.
Вони заперечували можливість застосування смертної
кари народними судами. Київський губернський
юридичний відділ у своєму роз’ясненні, стосовно
можливості застосування смертних вироків, зазначав:
«Народні суди в жодному разі не можуть виносити
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смертних вироків. Смертна кара, як нормальна міра
покарання, не передбачена жодним декретом і йде у
розріз із соціалістичною правосвідомістю. В даний же
перехідний час смертна кара застосовується револю
ційними трибуналами й адміністративними органами,
виключно як знаряддя класової боротьби» [16].
Революційні трибунали розглядалися більшовиками
як інструмент репресивної політики, необхідний для
знищення ворогів радянської влади. Голова Верховного
військового трибуналу РСФРР К. Данішевський
зазначав, що революційний трибунал – це в першу чергу
орган знищення, ізоляції, знешкодження і тероризування
ворогів робітничо–селянської держави, а смертна кара –
це не покарання, а просто фізичне знищення ворога
робітничого класу [1, с. 250]. Тобто, революційний
трибунал був не стільки органом правосуддя, скільки
органом політичної розправи, а тому за своєю сутністю
він був ближче до надзвичайних комісій, а не до
народних судів.
В червні 1919 р., з метою посилення боротьби з
контрреволюцією, Харківським окружним військово–
революційним трибуналом було видано наказ про скасу
вання всяких обмежень для губернських гарнізонних
військово–революційних трибуналів при обиранні міри
покарання для винних. При розгляді справ трибунали
мали керуватися виключно революційним сумлінням
і революційною свідомістю. Щоправда, Харківський
окружний військово–революційний трибунал залишив
за собою обов’язковим затвердження смертних вироків,
що виносилися в губернських гарнізонних військово–
революційних трибуналах, не дозволивши тим самим
останнім набути повноважень надзвичайних комісій
і зберігши за військово–революційними трибуналами
ознаки органів правосуддя [11].
Після евакуації з Харкова радянські репресивні
установи продовжували діяти й за межами міста.
Так, 10 липня із Сум повідомляли, що за постановою
революційного трибуналу за підписом П’ятакова,
Рафаїла й Буздаліна було розстріляно 7 осіб «у відповідь
на оголошений у Харкові козачий білий терор» [9].
Активно діяли революційні трибунали й в Одесі.
Так, 18 червня військово–революційним трибуналом
було засуджено до розстрілу полковника Петухова. Його
звинуватили у формуванні в Одесі білоруської бригади,
яка мала виступити проти Червоної армії [18]. 24 червня
Воєнно–революційним трибуналом було засуджено до
розстрілу графа Павла Скаржинського. Він був звину
вачений у співпраці з Державною вартою [34, арк. 19].
Також в Одеському військово–революційному
трибуналі розглядалася справа активних учасників
проскурівського погрому. На лаві підсудних опинились
старший лікар Першого санітарного потягу південно–
східної групи Скорняк, його помічник фельдшер
Кольцов і навіть сестра милосердя Сосіс. Їх було
обвинувачено в тому, що вони агітували й брали
активну участь у погромі крамниць, приватних квартир
і масовому побитті єврейського населення у Проскурові.
Скорняк також був звинувачений у тому, що віддав
розпорядження не приймати поранених більшовиків
[8]. Трибунал засудив лікаря Скорняка і фельдшера
Кольцова до розстрілу [19].
Звичайно, слід зазначити, що не всі судові справи
завершувались
обвинувальним
вироком.
Нерідко
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обвинувачених навіть у контрреволюційних діях
виправдовували. Так, 25 червня 1919 р. в Одеському
революційному трибуналі були виправдані Віра
Москаленко, звинувачена в контрреволюційній і
погромній агітації, та Ісак Трохимець, звинувачений у
паплюженні радянської влади [7].
При винесенні вироку, важливу роль для трибуналу
відігравав соціальний стан обвинуваченого. Якщо він
належав до заможних верств населення чи інтелігенції,
то до нього застосовувалося більш суворе покарання.
У випадку, коли обвинувачений походив з робітників
чи найбіднішого селянства, то часто відбувалося
пом’якшення вироку. Наприклад, С. Остапенко за участь
в антибільшовицькому виступі в Миргородському
повіті був засуджений Надзвичайним військово–
революційним трибуналом 7 травня 1919 р. до розстрілу,
але врахувавши його походження з найбідніших селян, а
також нерозуміння ним політичної ситуації, вирок було
пом’якшено до 5 років примусових робіт з можливістю
дострокового звільнення через 1 рік [24, арк. 6].
Одним з яскравих проявів репресивної практики
революційних трибуналів стала діяльність Надзви
чайного військово–революційного трибуналу в Черні
гові, який було організовано у червні 1919 р. за
постановою президії губвиконкому. Його завданням
було розвантажити в’язниці від контрреволюційних
елементів. Вже через кілька днів Урін – один з його
членів заявив протест проти необґрунтованих розстрілів,
які проводив трибунал. Всього за 2–3 дні останнім було
розстріляно близько 60 осіб [32, арк. 58].
Питання про діяльність трибуналу було винесене на
екстрене засідання губпаркому, більшість якого визнала
діяльність трибуналу правильною і винесла постанову
про відновлення його діяльності. Незгідний з даними
постановами голова губпаркому Риндич заявив про
складання з себе повноважень голови і про вихід зі
складу президії. Урін, у свою чергу, заявив про вихід зі
складу трибуналу. Але під загрозою виключення з партії
обидва відкликали свої заяви.
Тим не менше, на деякий час трибунал був
змушений припинити свою діяльність, поновивши
її лише наприкінці липня в оновленому складі на
чолі з Батюком. Приводом до поновлення діяльності
трибуналу було названо викриття Чернігівською
губЧК контрреволюційної змови в Городнянському та
Чернігівському повітах. У зв’язку з цією справою було
арештовано 50 осіб [12].
Розпочалась
нова
хвиля
необґрунтованих
розстрілів, часто навіть без достатньо сформульованого
обвинувачення [32, арк. 58]. 31 липня з Чернігова
повідомляли про розстріл 13 осіб за участь в організації
контрреволюційної і білогвардійської змови. 2 серпня
«Известия» повідомляли про розстріл за постановою
Надзвичайного революційного трибуналу 15–ти заруч
ників у зв’язку з розкриттям контрреволюційної змови
та в порядку червоного терору [20]. За постановою
трибуналу від 7 серпня за звинуваченнями у контр
революційній діяльності було розстріляно ще 8 осіб [21].
Всього за постановою трибуналу за декілька днів
було розстріляно 75 осіб, більшість з яких не мали
жодного стосунку до контрреволюційної діяльності.
В більшості випадків не було ні допиту, ні слідства.
Щодо багатьох обвинувачених не було зібрано жодних
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обвинувальних матеріалів, а було лише повідомлення
про арешт. Під час допитів відбувалися побиття
арештованих шомполами, нагайками, кулаками, ногами,
при чому били власноруч члени губкому і Надзви
чайного трибуналу [32, арк. 58–58зв].
Окрім боротьби з контрреволюцією, спекуляцією
та саботажем, одним з важливих напрямів діяльності
революційних трибуналів був також розгляд посадових
злочинів. В тому числі вони розбирали справи про
злодіяння чекістів, міліціонерів та представників інших
радянських правоохоронних органів.
Як правило, особливо жорстоко каралося хабар
ництво та здирництво з боку посадових осіб.
Зокрема, було засуджено до розстрілу співробітника
ЧК Абрамянца за вимагання грошей у дружин
заарештованих для звільнення їхніх чоловіків. Він
вимагав гроші у жінки, на чоловіка якої вже було
підписано ордер на звільнення. Абрамянц, знаючи про
це, пропонував жінці влаштувати звільнення її чоловіка
за 15 тис. руб., але вона відмовилася платити [13].
Цікаво, що Верховний касаційний суд скасував смертний
вирок для Абрамянца, але революційний трибунал
9 серпня повторно визнав його винним та засудив до
розстрілу [29, арк. 9–10; 14].
Також революційні трибунали виносили смертні
вироки представникам правоохоронних органів у
випадках, коли провина обвинуваченого була очевидною
і при цьому його злодіяння не виправдовувалися
інтересами «пролетарської революції» та «диктатури
пролетаріату». Так, 1 серпня Київським губернським
революційним трибуналом до розстрілу були засуджені
комісар міліції Олексій Лобода та його помічник
Костянтин Черкезов. Лобода особисто розстрілював
заарештованих без суду і слідства. Також, перебуваючи
в стані алкогольного сп’яніння він бив заарештованих і
наказував робити те ж саме своїм підлеглим. Також, за
свідченнями міліціонерів, Лобода зґвалтував 13 жінок.
К. Черкезов брав участь у вбивствах і катуваннях
невинних людей, прикривав всі злочинні діяння Лободи,
фальшуючи відношення про смерть арештованих
[28, арк. 17, 23, 54, 79, 84–86, 90–93, 115, 120–121зв,
319–319зв, 327зв].
Однією з найбільш гучних стала справа голови
ревкому і ЧК Волинської губернії Михайла Кручин
ського, що була розглянута Верховним революційним
трибуналом 30–31 липня 1919 р. Кручинський особисто,
без жодного суду, публікував накази про розстріли
всіх, кого підозрював в контрреволюційній діяльності.
Зокрема, з 31 травня по 9 червня 1919 р., не маючи на
те жодних повноважень і без достатнього ознайомлення
з матеріалами слідства, він наказав розстріляти
18 осіб [5]. Зрештою, Кручинський був заарештований
наркомом держконтролю М. Скрипником, під час
перебування останнього на Волині.
Адвокат М. Кручинського Шубін у своїй промові
заявив, що його підзахисний при винесенні смертних
вироків керувався виключно своїм «революційним
сумлінням». Якщо б були доведені якісь корисні мотиви
чи злі умисли, то тоді б можна було б говорити про
його винуватість. Також правозахисник зазначив, що
незважаючи на те, що співробітники ЧК позбавлені
юридичного права самовільних розстрілів, окрім
випадків, коли злочинець спійманий на місці злочину,
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але на практиці це не відповідає дійсності [31, арк. 151–
151зв].
Таким чином, адвокат намагався довести, що
засудження голови губЧК за одноосібне винесення
смертних вироків може поставити під сумнів діяльність
всіх надзвичайних комісій.
Верховний революційний трибунал, попри те, що
визнав висунуті проти М. Кручинського обвинувачення
доведеними, «... рахуючись з тим, що всі перераховані
злочини, здійснені Кручинським проти революції
й Радянської влади були не результатом злої волі, а
внаслідок нерозуміння ним всієї відповідальності свого
становища...», постановив засудити Кручинського
до 6 місяців примусових робіт та позбавити його
права протягом року займати відповідальні посади
[30, арк. 11–11зв].
Але навіть цього короткого терміну ув’язнення
Кручинський не відбув, бо був амністований комісією
ЦВК на чолі з С. Косіором. Уже в серпні 1919 р. його
було направлено в політуправління 44 стрілецької дивізії
XII армії, де вже з вересня обіймав посаду помічника
військового комісара 44 стрілецької дивізії. А в грудні
1919 р. очолив Київський тимчасовий військово–
революційний комітет [36, арк. 124зв]. В травні ж
1920 р. Революційна військова рада XII армії направила
до ВУЦВК прохання про скасування щодо Кручинсь
кого вироку Верховного революційного трибуналу [35,
арк. 92].
Вирок Верховного революційного трибуналу,
засідання якого детально висвітлювалися у радянській
пресі, був важливим посланням для інших чекістів:
розстріли в ім’я революції чи комуністичної партії,
навіть безпідставні, якщо вони не мали особистого
характеру, тяжким злочином не вважались.
Таким чином, революційні трибунали були важливим
елементом радянської репресивно–каральної системи.
Керуючись при винесенні вироків революційним
сумлінням і революційною свідомістю, вони збіль
шували кількість жертв більшовицького терору.
На відміну від надзвичайних комісій, які з самого
початку створювалися як позасудовий орган розправи,
революційні трибунали діяли від імені радянської
держави і їхня репресивна діяльність свідчила про
те, якими була законність та правосуддя в УСРР. Вони
також стали тим базисом, завдяки якому вдалося
розпочати масштабні репресії наприкінці 1920–30–х рр.
Трагічний історичний досвід діяльності революційних
трибуналів, у свою чергу, підтвердив те, що здійснення
судочинства на підставі революційного сумління чи
правосвідомості несумісне з базовими принципами
існування правової держави.
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Проблеми українського
суспільно–політичного руху
у науковому доробку
Володимира Міяковського
Досліджується відображення історії українського суспільно–політичного
руху ХІХ ст. у творчій спадщині відомого українського історика та архівіста
Володимира Міяковського. Розглянуто праці В. Міяковського щодо повстання
декабристів, його вплив на розвиток суспільно–політичного руху в Україні та
на формування ідеології Кирило–Мефодіївського товариства.
Проаналізовано
праці
В.
Міяковського
щодо
представників
«шістедисятників» та українського громадського руху в 1870–1880–х рр.
Ключові слова: В. Міяковський, декабристознавство, Кирило–Мефодіївське
братство, шістедисятники, український суспільно–політичний рух ХІХ ст.

Вагомим джерелом для дослідження історії україн
ського суспільно–політичного руху ХІХ ст. є наукова
спадщина Володимира Варлаамовича Міяковського –
архівного
діяча,
історіографа,
літературознавця,
дослідника джерел, бібліографічних, біографічних
фактів і текстологічних матеріалів. У своїх наукових
розвідках В. Міяковський дослідив повстання декаб
ристів, його вплив на розвиток суспільно–політичного
руху в Україні та на формування ідеології Кирило–
Мефодіївського товариства, проаналізував витоки та
діяльність Кирило–Мефодіївського братства, програму
товариства, його склад, а також світогляд та діяльність
окремих його членів та аналізував історіографію
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проблеми, зробив великий внесок у дослідження
українського громадського руху кінця 1850–1860–х рр.,
у якому діяльну участь взяли й колишні братчики.
В. Міяковському належить першість у публікації
документів із діяльності «хлопоманів», а також
дослідження історії українського громадського руху
в 1870–1880–х рр., зокрема впливу Емського указу на
поширення в Україні антиросійських настроїв.
Однією з провідних тем наукових студій
В. Міяковського на ниві україністики стала історія
українського суспільно–політичного руху ХІХ ст.,
дослідженню якого вчений присвятив понад сімдесят
своїх праць. Характерною особливістю усіх досліджень
історика було широке залучення архівних першоджерел,
виявлення та вивчення яких він розпочав під час праці
у Російському державному видавничому цензурному
архіві, де зберігалися засекречені документи, що
відображали політику царського уряду до українського
друкованого слова та культури в цілому. Працюючи
у архіві, В. Міяковський мав змогу познайомитися зі
справами, у яких відклалися документи про заборону
царською цензурою друку досліджень з української
історії, звіти жандармського управління, документи з
історії декабристського руху, про діяльність револю
ційних гуртків, Кирило–Мефодіївського товариства,
українське шістдесятництво ХІХ ст. тощо. Переїхавши
до Києва та ставши співробітником українських
архівних установ і Всеукраїнської академії наук
(далі – ВУАН), В. Міяковський продовжив вивчати
документи з історії українського національного
відродження в київських архівах, водночас учений
регулярно виїжджав з дослідницькою метою до Москви
і Ленінграда. Віднайдені у архівах і бібліотеках України
та Росії документи стали джерельною базою до праць
В. Міяковського з історії українського громадсько–
політичного руху ХІХ ст.
Звертаючись до питання вивчення та відображення
дослідницьких інтересів В. Міяковського в українській
історіографії, відзначимо, що упродовж останніх двох
десятиліть з’явилася низка праць, у яких зроблено
спробу дослідити різні напрями його наукової діяльності
та визначити внесок ученого у розробку окремих
проблем з історії України, у тому числі суспільно–
політичних рухів ХІХ ст. Зокрема, побачили світ
розвідки про вченого як декабристознавця [1, с. 53; 2,
с. 7, 11; 3, с. 31, 38, 59; 4; 5]. Відомі українські дослід
ники історії декабризму Г. Казьмирчук та Ю. Латиш
відзначали велику роль ученого у постановку цього
питання в українській історіографії, підкреслюючи,
що праці В. Міяковського були написані в контексті
теорії українського декабризму. Внесок В. Міяковського
у дослідження зв’язків між Південним товариством
декабристів та польськими таємними товариствами було
розглянуто у праці М. В. Хададової [6, с. 215].
Аналізу досліджень В. Міяковського історії розвитку
українського руху в 40–80–х рр. ХІХ ст. присвячена
публікація Ю. Беззуба. У ній автор обґрунтовує тезу
про те, що В. Міяковський започаткував створення
концепції українського національного руху ХІХ ст.,
в основі якого лежав ідейний зв’язок між основними
етапами українського національного відродження
ХІХ ст. [7]. У свою чергу Є. Луняк у праці «Кирило–
Мефодіївське товариство в історичних дослідженнях
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другої половини ХІХ – ХХ ст.» [8], наголошував
на тому, що В. Міяковський розглядав діяльність
Кирило–Мефодіївського братства у контексті розвитку
українського громадського руху. Зазначимо, що аналіз
праць Володимира Міяковського з історії Кирило–
Мефодіївського товариства було здійснено в одній із
наших попередніх публікацій [9], де наголошувалось
на тому, що учений приділяв багато уваги витокам
і передумовам виникнення товариства та на відміну
від інших дослідників не розділяв членів братства
на два крила. Однак загалом згаданої тематики
дослідники торкалися лише побіжно, загального та
ґрунтовного аналізу досліджень В. Міяковського з історії
українського суспільно–політичного руху ХІХ ст. так і
не було зроблено, що обумовлює актуальність і наукову
доцільність її вивчення.
Перші дослідження В. Міяковського про повстання
декабристів в Україні у 1825–1826 рр. були підготовлені
до 100–літнього ювілею виступу декабристів. Так, в
1925 р. у журналі «Україна» В. Міяковський опублікував
розвідки «Віктор Фурньє і родина Раєвських» і «Відгуки
у Харкові і Києві на смерть Рилєєва (Справа Ландсберга
та П. Балабухи 1827 р.)». Того ж року побачили світ
статті вченого «Повстання декабристів (До 100–ліття
грудневого виступу 1825 р.)», «Революційний катехізис
1825 p.» і «Повстання декабристів», що базувалися на
матеріалах Київського центрального історичного архіву
ім. В. Антоновича (далі – КЦІА).
У 1926 р. В. Міяковський разом з С. Єфремовим
взяв участь у редагуванні солідного двохтомника
«Декабристи на Україні» [10], підготовленого Комісією
для дослідів над історією політично–громадських течій
на Україні У першому томі серед інших матеріалів
з історії декабризму в Україні містилися статті
В. Міяковського «Один із доносителів на Пестеля,
купець Ш. Козлинський», «Декабрист Берстель» і
«Революційні відозви про декабристів».
В. Міяковський взяв також діяльну участь у
підготовці наукового збірника «Повстання декабристів
на Україні», видання якого того ж ювілейного року
здійснила Харківська науково–дослідна кафедра історії
української культури під керівництвом Д. Багалія [11].
Того ж року матеріали про виступ Чернігівського полку
були опубліковані окремим виданням за редакцією
В. Міяковського, В. Базилевича і Л. Добровольського.
Крім того, у дванадцятому номері суспільно–
літературного журналу «Життя й революція» за
1926 р. побачила світ рецензія В. Міяковського на
збірник «Повстання декабристів на Україні», у якій
наголошувалося, що даний збірник цілком присвячено
виступу Чернігівського полку, оскільки до того
часу дослідники декабризму більше уваги уділяли
північному руху декабристів, тоді як «українське
повстання 1826 р. залишилося в сутіні» [11, с. 105].
Зазначимо, що публікація архівних документів про
виступ Чернігівського полку знайшла високу оцінку
з боку декабристознавців. Зокрема, відома російська
дослідниця декабристського руху М. Нєчкіна, яка
проаналізувала літературу, що вийшла в Україні
до 100–ліття повстання декабристів, зазначила:
«Загальна передмова редакторів і детальна вступна
стаття В. Міяковського дуже цінні: остання має
темою загальний огляд джерел до вивчення повстання
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Чернігівського полку і з’ясування значення знов
відкритих матеріалів» [12].
Слід відзначити, що у своїй подальшій науковій
діяльності В. Міяковський кількаразово звертався
до декабристського руху, зокрема з нагоди чергових
пам’ятних дат він підготував узагальнюючі статті про
декабристський рух в Україні: «Декабристи» та «У
125 роковини повстання декабристів». На сторінках
англомовного видання Української вільної академії наук
(УВАН) «Аннали» учений опублікував розвідку «The
Decembrist Milieu in the Diary of Pelagja Rosciszewska»
[13]. Як зазначав Ю. Луцький, ця стаття В. Міяковського
«про українські відгуки про декабристів належала до
правдивої науки» [14, с. 84]. Над проблемами історії
декабристського руху науковець працював і надалі. На
жаль, підготовлена ученим монографія «Дворянські
революціонери–демократи перед судом більшовистської
історіографії», так і залишилася у рукопису.
Як відзначалося вище, на думку сучасних
дослідників декабристського руху Г. Казьмирчука і
Ю. Латиша, праці В. Міяковського про декабристів
написані у контексті теорії українського декабризму,
що була сформульована у 1920–х рр. академіком
ВУАН С. Єфремовим і професором О. Гермайзе, і яка
«зводилася до визнання впливу українських традицій,
історії та культури на формування світогляду багатьох
членів таємних товариств, що діяли в Україні, а також
впливу декабристських ідей на погляди діячів україн
ського національно–визвольного руху» [1, с. 52–53].
У своїх працях про повстання декабристів в
Україні В. Міяковський наголошував на необхідності
використання всього комплексу джерел з проблеми.
Так, учений відзначав велику цінність такого джерела
як мемуари, серед яких виділяв спогади тих осіб, які
були причетними до організації повстання в Україні.
Зовнішній бік виступу декабристів в Україні знайшов
відображення у архівних документах, а саме наказах,
розпорядженнях, рапортах і донесеннях представників
державної та військової влади. Зокрема, В. Міяковський
привернув увагу дослідників до листування київської
губерніальної та васильківської повітової влади, яке, на
його думку, можна розглядати як своєрідну «хроніку
подій» повстання Чернігівського полку та розгортання
адміністративних заходів з його ліквідації [15, с. 46–47].
Підкреслюючи національну складову в декабри
стському русі, В. Міяковський звертав увагу на те,
що серед декабристів було багато українців та членів
української (південної) групи декабристів, а троє з
п’ятьох повішених лідерів декабристів (П. Пестель,
С. Муравйов–Апостол і М. Бестужев–Рюмін) були або
керівниками Південного товариства декабристів, або
очолювали повстання Чернігівського полку. Четвертий
же, поет К. Рилєєв, симпатизував ідеї національного
визволення України.
У своїх працях В. Міяковський відзначав вплив
повстання та ідей декабристів на розвиток суспільно–
політичного руху в Україні. Використовуючи документи
КЦІА, вчений також дослідив вплив визвольних ідей
декабристів на освічені верстви українського суспільства
[16]. В. Міяковський відзначав великий ідейний
вплив декабристів й на формування ідеології Кирило–
Мефодіївського товариства, вказуючи на спадкоємність
у їхніх програмах ідей ліквідації кріпацтва і визволення
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селян, установлення республіканської форми правління
та об’єднання слов’янських народів у федерацію. На
думку В. Міяковського, особливо великі враження від
спілкування з людьми, яких полонили ідеї та «дух
декабризму», мав Т. Шевченко [15, с. 146–150].
Діяльності
Кирило–Мефодіївського
товариства
В. Міяковський присвятив понад 20 наукових праць, у
яких дослідив соціально–економічні умови, під впливом
яких формувалися ідеї братчиків, ідеологічні витоки та
програму товариства, склад і діяльність гуртка, а також
світогляд та діяльність окремих його членів. У окремих
своїх дослідженнях учений публікував документи
з діяльності Кирило–Мефодіївського товариства та
аналізував історіографію проблеми.
У праці «Шевченко у колі кирило–методіївців»
В. Міяковський підкреслював, що Кирило–Мефодіївське
товариство виникло на тлі загальноєвропейських рухів
1840–х рр., а його ідеологія мала «органічний зв’язок»
із попередніми українськими, російськими і польськими
товариствами, що діяли на території України [15, с. 146].
У статті «Костомаров у Рівному» В. Міяковський
розкрив соціально–економічні умови, у яких форму
валися переконання та ідеї майбутніх членів Кирило–
Мефодіївського
товариства.
Коментуючи
листи
М. Костомарова до відомого українського етнографа
К. Сементовського, у яких йшлося про важкі вра
ження від кріпацького побуту українського селянства,
В. Міяковський, спираючись на документи слідства
над кирило–мефодіївцями, відзначав, що критичне
ставлення до кріпацтва було характерно для всіх
братчиків [17, с. 35]. Суспільно–політичну ситуацію
в Україні у 1840–х рр., у рамках якої в національної
інтелігенції пробуджувався інтерес до історії та традицій
українського народу, В. Міяковський відтворив у своїй
праці «Кирило–методіївці в Археографічній комісії» [18].
Праці В. Міяковського про діяльність Кирило–
Мефодіївського товариства базувалися на широкому
архівному матеріалі. На думку історика Ю. Беззуба,
який проаналізував його дослідження про український
національний рух 40–80–х років ХІХ ст., учений
започаткував «документальне студіювання» історії
Кирило–Мефодіївського товариства [7, с. 77]. Так,
1924 р. у журналі «Україна», головним редактором якого
був М. Грушевський, вийшла стаття В. Міяковського
«З нових матеріалів до історії Кирило–Методіївського
братства» [19]. Зробивши огляд архівних і опублі
кованих джерел про діяльність Кирило–Мефодіївського
товариства, В. Міяковський оприлюднив низку доку
ментів, які розширювали відомості про програму
діяльності та ідеологічні засади братчиків.
Крім того, В. Міяковський одним з перших увів
до наукового обігу епістолярну спадщину членів
Кирило–Мефодіївського товариства, опублікувавши у
1928 р. у збірнику «За сто літ» 35 листів П. Ашаніна,
І. Вернадського, В. Білозерського, В. Ганки, М. Гулака,
П. Куліша, О. Навроцького, П. Максимовича, О. Мар
кевича, А. Метлинського, І. Посяди, К. Сементовського,
П. Сердюкова і П. Чуйкевича, що датовані 1844–1847 рр.
Ці листи були вилучені у осіб, причетних до діяльності
Кирило–Мефодіївського товариства, під час слідства над
його членами, і містили інформацію про передумови
створення товариства, світогляд, плани та діяльність
братчиків [20].
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Зі слідчої справи самого В. Міяковського відомо,
що у другій половині 1920–х рр. вчений готував
до друку збірник документів «Політичний процес
1847 року», до якого мали увійти матеріали, віднайдені
дослідником у московських архівах. Однак, тоді збірник
не побачив світ. Копії документів слідства над кирило–
мефодіївцями В. Міяковському вдалося вивезти в
еміграцію і у 1947 р. Нині зібрані вченим документи
зберігаються в Музеї–архіві УВАН у Нью–Йорку [21,
с. 269].
Проте у 1947 р. в Ауґсбурзі побачило світ
підготовлене В. Міяковським видання «М. Костомаров.
Книги битія українського народу», що містило повний
текст програмного твору Кирило–Мефодіївського
товариства, до якого додавалися чорнові варіанти доку
менту. Публікація супроводжувалася текстологічними
примітками В. Міяковського та його післямовою «Книги
битія» М. Костомарова» з аналізом надрукованих
джерел. Слід додати, що у 1954 р., але вже у Нью–
Йорку, вчений здійснив нове перевидання ідеологічної
програми Кирило–Мефодіївського братства російською
та англійською мовами [22]. Дослідженню цього
документа також була присвячена праця В. Міяковського
«Євангелія національної правди (До сторіччя «Книг
битія українського народу»)» [23].
«Книгу буття українського народу» В. Міяковський
вважав твором, що робив Кирило–Мефодіївське това
риство українським і підкреслював його національну
основу [15, с. 101]. Крайнім виявом національного
моменту в ідеології кирило–мефодіївців, на думку
вченого, стала ідея українського месіанізму.
На думку історика, Кирило–Мефодіївське това
риство, крім іншого, цікавило дослідників ще й тим,
що «в ньому брав участь ряд найвидатніших людей
того часу – письменників і вчених, таких як Шевченко,
Костомаров, Куліш, що згодом стали відомими і поза
межами своєї батьківщини» [15, с. 132]. Не став
виключенням й сам В. Міяковський, який у низці своїх
праць висвітлив діяльність провідних членів братства,
зокрема М. Костомарова, Т. Шевченка, М. Гулака,
О. Маркевича і П. Куліша. А роль у товаристві
таких братчиків як В. Білозерський і Г. Андрузький
було розкрито у працях «Шевченко у колі кирило–
методіївців», «Сторіччя Кирило–Методіївського братства
1846–1847» тощо. У 1946–1948 рр. учений працював над
розвідкою «Один з кирило–методіївців. Микола Савич»,
але це дослідження так і не було завершено [21, с. 269].
Низка праць В. Міяковського про Кирило–
Мефодіївське братство побачила світ до столітнього
ювілею діяльності товариства: «Сторіччя Кирило–
Мефодіївського
братства
1846–1847»,
«Сторіччя
розгрому Кирило–методіївського братства (1846–1847)»,
«Закордонні емісари Кирило–Мефодіївського братства»
та ін. Як зауважив дослідник творчості вченого
Є. Луняк, на відміну від пропагандистських творів, які
вийшли з нагоди ювілею у Радянському Союзі, у працях
історика–вигнанця В. Міяковського діяльність Кирило–
Мефодіївського братства розглядалася у контексті
розвитку українського громадського руху [5, с. 182–183].
Щодо значення праць самого вченого, присвячених
діяльності Кирило–Мефодіївського товариства, то
вважаємо абсолютно слушною думку М. Антоновича,
який наголошував на тому, що неможливо писати про
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Кирило–Мефодіївське братство, не беручи до уваги
праць В. Міяковського з цієї проблеми [24, с. 100].
Не можна не погодитися й з думкою Л. Винара, який
зазначав, що «праці В. Міяковського, присвячені ґенезі
і діяльності Кирило–Методіївського братства і його
членів, ще досі не втратили свого значення» [15, с. 186].
Ще одним важливим напрямом наукових студій
В. Міяковського було вивчення історичних передумов
виникнення та розвитку українського громадського руху
кінця 1850–1860–х рр., у якому діяльну участь взяли й
колишні братчики, зокрема М. Костомаров, П. Куліш,
В. Білозерський. У низці своїх праць В. Міяковський
розкрив провідну роль в українському просвітньому
русі П. Куліша, який став одним з ідеологів українського
шістдесятництва ХІХ ст. [25; 26]. На переконання
вченого, саме «широка, ґрунтовна й ідейна видавнича
діяльність» П. Куліша, у результаті якої побачили
світ численні твори І. Котляревського, Г. Квітки–
Основ’яненка, Т. Шевченка, самого П. Куліша та інших
українських письменників, альманах «Хата», «славетні
«метелики» – невеликі українські букварі й «граматки»
(читанки) – створила практичні умови поколінню
шістдесятників для просвітньої роботи серед української
громадськості, у тому числі й «сільського люду» [27,
с. 94]. В. Міяковський вважав «недооціненим» внесок
П. Куліша у розвиток українського національного руху,
а його діяльність як письменника, критика і публіциста
ще недостатньо вивченою [27, с. 94]. П. Кулішу була
присвячена ще одна розвідка В. Міяковського, що
вийшла в 1948 р. у журналі «Українські бібліологічні
вісті» [28].
У першому номері харківського критико–бібліо
графічному часопису «Голос друку» побачила світ
рецензія В. Міяковського на працю іншого лідера
українського руху ХІХ ст., а саме статтю М. Косто
марова «Украинский сепаратизм», яку у 1921 р.
надрукувало Всеукраїнське державне видавництво як
другу книжку серії «Історико–революційної бібліотеки».
В. Міяковський розглядав працю М. Костомарова як
«надзвичайно цінний документ», що відображав не
тільки світогляд автора статті, а й думки та прагнення
української інтелігенції 1860–х рр. [29]. Зазначимо, що
рецензія В. Міяковського на працю М. Костомарова не
знайшла відображення в опублікованій бібліографії
вченого.
Предметом дослідження В. Міяковського також
стали віднайдені в архівах революційні прокламації,
які у середині ХІХ ст. розповсюджували в Україні
різні політичні сили, намагаючись залучити українців
до реалізації своїх політичних планів. Так, у 1920 р.
Державне видавництво України в рамках серії
«Історико–революційна бібліотека» видало підготовле
ний В. Міяковським збірник «Революційні відозви до
українського народу 1850–1870–х рр.» [15, с. 227–263],
а у 1922 р. часопис «Голос друку» опублікував працю
вченого «Друкування революційних відозв у друкарні
Києво–Печерської Лаври в 1862 році» [30].
В. Міяковському належить також першість у публі
кації документів про діяльність «хлопоманів». Так,
1919 р. у часописі «Наше минуле» він опублікував
матеріали
рукописного
сатирично–гумористичного
журналу «Помийниця», що у 1863–1864 рр. видавали
члени української Київської громади – студенти
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Київського університету [31]. У іншій своїй праці
В. Міяковський оприлюднив вірш «Споминок смерті
Тараса Шевченка» [32], автором якого був член
польського гуртка хлопоманів, у майбутньому відомий
письменник і громадський діяч П. Свєнціцький, що
обстоював окремішність українського народу перед
поляками і росіянами.
В. Міяковський першим розпочав публікувати
документи слідчих справ про видатних представників
українського руху. Зокрема, у громадсько–політичному
і літературно–науковому щомісячнику «Червоний
шлях» побачила світ праця вченого «В. Б. Антонович
перед слідчою комісією» [33], у якій автор, аналізуючи
документи слідства, висвітлив діяльність В. Антоновича
як одного з організаторів хлопоманського руху, а також
розкрив склад хлопомаського гуртка у Києві на початку
1860–х рр., основні завдання й методи діяльності
хлопоманів та ідеологічні засади хлопоманської
течії. У цій розвідці вчений відобразив і стосунки
між хлопоманами та польськими національними
організаціями напередодні польського повстання 1863 р.
Дослідженню обставин розриву В. Антоновичем зв’язків
із польськими політичними колами та його переходу на
українські позиції присвячена праця В. Міяковського
«Володимир Антонович» [15, с. 322–334]. На базі
слідчих документів В. Міяковський також відобразив
участь в українському національному русі 1860–х рр.
К. Михальчука, Б. Познанського і П. Чубинського.
У статті «Київська громада» В. Міяковський зробив
спробу визначити сутність шістдесятництва в контексті
розвитку суспільно–політичного руху в Україні в ХІХ ст.
Український громадський рух кінця 1850–1860–х рр.
історик вважав «продовженням того, про що мріяли
і чого не зробили» члени Кирило–Мефодіївського
товариства. На думку вченого, шістдесятникам вдалося
зреалізували
окремі
плани
кирило–мефодіївців,
«вилущивши» життєвий зміст з утопічних проектів
братчиків, а «мрійний ідеалізм» діячів сорокових років,
їхнє слов’янофільство і месіанізм перетворити на ясну
народницьку ідеологію [15, с. 265].
Низка праць В. Міяковського була присвячена історії
українського громадського руху в 1870–1880–х рр.
Так, у статтях «Ювілей цензурного акту 1876 року»
[34] та «Записка 1874 р. про український рух» [35]
дослідник на основі документальних джерел з’ясував
обставини та причини прийняття у травні 1876 р.
російським імператором Олександром ІІ Емського
указу, що обмежував використання української мови.
В. Міяковський розглядав Емський указ як реакцію
російського уряду на зв’язок українофільства з
революційно–народницьким рухом, адже у поширенні
українських книжок серед селян та організації народної
освіти українською мовою слідство вбачало легальну
можливість для проведення як соціально–революційної
пропаганди, так і національно–визвольної агітації
[34, с. 62]. Аналізуючи наслідки Емського указу,
спрямованого на придушення української культури,
В. В. Міяковський приходить до висновку, що вони були
негативними і для самої влади, бо «нечувані цензурні
утиски українського слова» сприяли розповсюдженню в
Україні антиросійських настроїв [34, с. 72–73].
М. Антонович вважав В. Міяковського одним з най
продуктивніших дослідників українського громадсько–
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політичного руху XIX ст. Зокрема, у своїй праці про
вченого він зазначав, що «трудно сьогодні без подиву
читати те багатство архівних матеріалів, яке свого часу
витяг наш скрупулятно точний і докладний дослідник
з «небуття» і, опублікувавши, зберіг для майбутніх
поколінь» [24, с. 100–101].
Отже, праці В. Міяковського заклали підґрунтя
для системного вивчення українського громадського–
політичного руху ХІХ ст. Учений ввів до наукового
обігу значний масив документів, який дає змогу
прослідкувати
генезис
національної
суспільно–
політичної думки у ХІХ ст., реконструювати діяльність
українських гуртків і громад, а також їхніх очільників
та найбільш яскравих представників. У дослідженнях
В. Міяковського наголошувалося на ідеологічній спад
коємності українських декабристів, членів Кирило–
Мефодіївського товариства, українофілів і хлопоманів
60–х рр. та українських автономістів–федералістів
80–х рр. ХІХ ст., в основі якого лежала ідея національ
ного відродження.
Список використаних джерел
1. Казьмирчук Г. Д. Рух декабристів: дискусійні питання
та спроба їх розв’язання / Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш //
Український історичний журнал – 2005. – №6. – С.50–65.
2. Казьмирчук Г., Латиш Ю. Концепція «українського
декабризму» / Г. Казьмирчук, Ю. Латиш // «Українські декабристи
чи декабристи на Україні?»: Рух декабристів очима істориків
1920–х років. – Київ: Логос, 2011. – С.5–21.
3. Латиш Ю. Українська та російська історіографії декабризму
в Україні 1920–х рр.: змагання, концепції, наукові осередки /
Ю. Латиш // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. –
2009. – Т.6. – С.130–176.
4. Латиш Ю. Володимир Міяковський – дослідник історії
України ХІХ ст. / Ю. Латиш // Матер. міжнар. наук.–практ
конфер. «Шевченківська весна. Сучасний стан науки, досягнення,
проблеми та перспективи розвитку». – Київ, 2003. – С.194–196.
5. Луняк Є. Відомий український історик–декабристознавець
Володимир Варламович Міяковський (до 120–річчя з дня
народження) / Є. Луняк // Декабристи в Україні: дослідження й
матеріали. – 2009. – Т.6. – С.177–184.
6. Хададова М. Польський конспіративний рух першої чверті
ХІХ ст. в Правобережній Україні в працях українських істориків
20–х рр. ХХ ст. / М. Хададова // Волинські історичні записки:
зб. наук. праць. – Житомир: Полісся, 2008. – Т.1. – С.213–218.
7. Беззуб Ю. В. Володимир Міяковський – дослідник
українського національного руху 40–80–х років ХІХ ст. /
Ю. В. Беззуб // Збірник наукових праць ННДІУВІ. – 2011. –
Т. ХХVІІ. – С.76–82.
8. Луняк Є. М. Кирило–Мефодіївське товариство в історичних
дослідженнях другої половини ХІХ – ХХ ст.: дис. … канд. іст.
наук: 07.00.06 / Луняк Євген Миколайович. …канд. іст. наук. –
Дніпропетровськ, 2003. – 211 с.
9. Сидорова О. Діяльність Кирило–Мефодіївського братства у
працях Володимира Міяковського // Сьомі Богданівські читання:
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції: Зб. наук. пр. –
Черкаси, 2013. – С.105–108.
10. Декабристи на Україні / Ред.: С. Єфремов та
В. Міяковський. – Київ, 1926. – 206 с.
11. Повстання декабристів на Україні. Науковий збірник
Харківської науково–дослідної катедри історії української
культури, 4 / Ред.: Д. Багалій. – Харків (ДВУ), 1926. – 234 с.
12. Нечкина М. Украинская юбилейная литература о
декабристах / М. Нечкина // Историк марксист. – 1927. – №3. –
С.187–195.
13. Vol. Porskyj [Міяковський В.] The Decembrist Milieu in the
Diary of Pelagja Rosciszewska / V. Miyakovskiy // The Annals of the
Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – New York,
1951. – 1. – Р.21–35.
14. Луцький Ю. Початки «Анналів» / Ю. Луцький //
Український історик. – 1995. – №1–4. – С.82–86
15. Міяковський В. Ненадруковане й забуте. Громадські
рухи дев’ятнадцятого сторіччя. Новітня українська література /

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

В. Міяковський; [ред. М. Антонович] – Нью–Йорк: УВАН в США,
1984. – 509 с.
16. Міяковський В. Відгуки у Харкові і Києві на смерть
Рилєєва (Справа Ландсберга та П. Балабухи 1827 р.) /
В. Міяковський // Україна. – 1925. – №6. – С.57–68.
17. Міяковський В. Костомаров у Рівному / В. Міяковський //
Україна. – 1925. – №3. – С.28–66.
18. Міяковський В. Кирило–методіївці в Археографічній
комісії / В. Міяковський // Ювілейний збірник на пошану
академика Михайла Сергієвича Грушевського. Т.1: з нагоди
шістьдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової
діяльности. – Київ, 1928. – С.312–323.
19. Міяковський В. З нових матеріалів до історії Кирило–
Методіївського братства / В. Міяковський // Україна. – 1924. –
№1–2. – С.121–134.
20. Міяковський В. Люди сорокових років (Кирило–методіївці
в їх листуванні) / В. Міяковський // За сто літ. – Київ, 1928. –
№2. – С.33–98.
21. Федорук О. Міяковський Володимир Варламович /
О. Федорук // Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – Київ: НАН
України; Ін–т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2013. – Т.4: М–Па. –
С.265–269.
22. Yanivs’kyi B. [Міяковський В.] Kostomarov’s Book of
Genesis of the Ukrainian People / В. Міяковський // New–York:
Research Program on the USSR, 1954. – 45 p.
23. Янівський Б. [Міяковський В.] Євангелія національної
правди (До сторіччя «Книг битія українського народу») / В. Мія
ковський // Наше життя. – Аугсбург, 1946. – №60 (92). – С.4–5.
24. Антонович М. Володимир Міяковський / М. Антонович //
Український історик. – 1969. – №1–3. – С.95–101.
25. Міяковський В. Куліш і Квітка / В. Міяковський // Наше
минуле. – 1918. – №2. – С.26–31.
26. Куліш і цезура / Володимир Міяковський // Там само. –
С.99–106.
27. Міяковський В. З просвітньої діяльності П. О. Куліша /
В. Міяковський // Літературно–науковий вісник. – 1919. – №7–9. –
С.93–107.
28. Порський В. [Міяковський В.] До матеріалів про
П. Куліша / В. Міяковський // Українські бібліологічні вісті. –
1948. – №1. – С.50–51.
29. Міяковський В. Рец.: Костомаров Н. И. «Украинский
сепаратизм» (неизвестные запрещенные страницы) / В. Міяков
ський // Голос друку. – 1921. – №1. – С.172–173.
30. Міяковський В. Друкування революційних відозв у
друкарні Киево–печерської лаври 1862 р. / В. Міяковський //
Голос друку. – 1922. – №1. – С.102–119.
31. Міяковський В. «Помийниця». Українська гумористична
часопис 1863 р. / В. Міяковський // Наше минуле. – 1919. – №1–
2. – С.73–77.
32. Міяковський В. Вірш Павлина Свєнціцького на перші
роковини смерті Тараса Шевченка / В. Міяковський // Наше
минуле. – 1919. – №1–2. – С.149–153.
33. Міяковський В. В. Б. Антонович перед слідчою комісією /
В. Міяковський // Червоний шлях. – 1923. – №3. – С.234–244.
34. Міяковський В. Ювілей цензурного акту 1876 року /
В. Міяковський // Бібліологічні вісті. – 1926. – №3. – С.62–73.
35. Міяковський В. Записка 1874 року про український рух /
В. Міяковський // Архівна справа. – 1927. – №2–3. – С.21–29.

References
1. Kaz’myrchuk G. D. Ruh dekabrystiv: dyskusijni pytannja
ta sproba i’h rozv’jazannja / G. D. Kaz’myrchuk, Ju. V. Latysh //
Ukrai’ns’kyj istorychnyj zhurnal – 2005. – №6. – S.50–65.
2. Kaz’myrchuk G., Latysh Ju. Koncepcija «ukrai’ns’kogo
dekabryzmu» / G. Kaz’myrchuk, Ju. Latysh // «Ukrai’ns’ki dekabrysty
chy dekabrysty na Ukrai’ni?»: Ruh dekabrystiv ochyma istorykiv
1920–h rokiv. – Kyi’v: Logos, 2011. – S.5–21.
3. Latysh Ju. Ukrai’ns’ka ta rosijs’ka istoriografii’ dekabryzmu
v Ukrai’ni 1920–h rr.: zmagannja, koncepcii’, naukovi oseredky /
Ju. Latysh // Dekabrysty v Ukrai’ni: doslidzhennja j materialy. –
2009. – T.6. – S.130–176.
4. Latysh Ju. Volodymyr Mijakovs’kyj – doslidnyk istorii’
Ukrai’ny ХIХ st. / Ju. Latysh // Mater. mizhnar. nauk.–prakt konfer.
«Shevchenkivs’ka vesna. Suchasnyj stan nauky, dosjagnennja,
problemy ta perspektyvy rozvytku». – Kyi’v, 2003. – S.194–196.
5. Lunjak Je. Vidomyj ukrai’ns’kyj istoryk–dekabrystoznavec’
Volodymyr Varlamovych Mijakovs’kyj (do 120–richchja z dnja

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 119

narodzhennja) / Je. Lunjak // Dekabrysty v Ukrai’ni: doslidzhennja j
materialy. – 2009. – T.6. – S.177–184.
6. Hadadova M. Pol’s’kyj konspiratyvnyj ruh pershoi’ chverti
ХIХ st. v Pravoberezhnij Ukrai’ni v pracjah ukrai’ns’kyh istorykiv
20–h rr. ХХ st. / M. Hadadova // Volyns’ki istorychni zapysky:
zb. nauk. prac’. – Zhytomyr: Polissja, 2008. – T.1. – S.213–218.7.
Bezzub Ju. V. Volodymyr Mijakovs’kyj – doslidnyk ukrai’ns’kogo
nacional’nogo ruhu 40–80–h rokiv ХIХ st. / Ju. V. Bezzub // Zbirnyk
naukovyh prac’ NNDIUVI. – 2011. – T. ХХVII. – S.76–82.
8. Lunjak Je. M. Kyrylo–Mefodii’vs’ke tovarystvo v istorychnyh
doslidzhennjah drugoi’ polovyny ХIХ – ХХ st.: dys. … kand. ist.
nauk: 07.00.06 / Lunjak Jevgen Mykolajovych. …kand. ist. nauk. –
Dnipropetrovs’k, 2003. – 211 s.
9. Sydorova O. Dijal’nist’ Kyrylo–Mefodii’vs’kogo bratstva u
pracjah Volodymyra Mijakovs’kogo // S’omi Bogdanivs’ki chytannja:
Materialy Vseukrai’ns’koi’ naukovoi’ konferencii’: Zb. nauk. pr. –
Cherkasy, 2013. – S.105–108.
10. Dekabrysty na Ukrai’ni / Red.: S. Jefremov ta V. Mijakov
s’kyj. – Kyi’v, 1926. – 206 s.
11. Povstannja dekabrystiv na Ukrai’ni. Naukovyj zbirnyk
Harkivs’koi’ naukovo–doslidnoi’ katedry istorii’ ukrai’ns’koi’ kul’tury,
4 / Red.: D. Bagalij. – Harkiv (DVU), 1926. – 234 s.
12. Nechkina M. Ukrainskaja jubilejnaja literatura o dekabristah /
M. Nechkina // Istorik marksist. – 1927. – №3. – S.187–195.
13. Vol. Porskyj [Mijakovs’kyj V.] The Decembrist Milieu in the
Diary of Pelagja Rosciszewska / V. Miyakovskiy // The Annals of the
Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – New York,
1951. – 1. – Р.21–35.
14. Luc’kyj Ju. Pochatky «Annaliv» / Ju. Luc’kyj // Ukrai’ns’kyj
istoryk. – 1995. – №1–4. – S.82–86
15. Mijakovs’kyj V. Nenadrukovane j zabute. Gromads’ki ruhy
dev’jatnadcjatogo storichchja. Novitnja ukrai’ns’ka literatura / V. Mija
kovs’kyj; [red. M. Antonovych] – N’ju–Jork: UVAN v SShA, 1984. –
509 s.
16. Mijakovs’kyj V. Vidguky u Harkovi i Kyjevi na smert’
Ryljejeva (Sprava Landsberga ta P. Balabuhy 1827 r.) / V. Mijakov
s’kyj // Ukrai’na. – 1925. – №6. – S.57–68.
17. Mijakovs’kyj V. Kostomarov u Rivnomu / V. Mijakovs’kyj //
Ukrai’na. – 1925. – №3. – S.28–66.
18. Mijakovs’kyj V. Kyrylo–metodii’vci v Arheografichnij
komisii’ / V. Mijakovs’kyj // Juvilejnyj zbirnyk na poshanu akademyka
Myhajla Sergijevycha Grushevs’kogo. T.1: z nagody shist’desjatoi’
richnyci zhyttja ta sorokovyh rokovyn naukovoi’ dijal’nosty. – Kyi’v,
1928. – S.312–323.
19. Mijakovs’kyj V. Z novyh materialiv do istorii’ Kyrylo–
Metodii’vs’kogo bratstva / V. Mijakovs’kyj // Ukrai’na. – 1924. –
№1–2. – S.121–134.
20. Mijakovs’kyj V. Ljudy sorokovyh rokiv (Kyrylo–metodii’vci
v i’h lystuvanni) / V. Mijakovs’kyj // Za sto lit. – Kyi’v, 1928. –
№2. – S.33–98.
21. Fedoruk O. Mijakovs’kyj Volodymyr Varlamovych / O. Fedo
ruk // Shevchenkivs’ka encyklopedija: v 6 t. – Kyi’v: NAN Ukrai’ny;
In–t literatury im. T. G. Shevchenka, 2013. – T.4: M–Pa. – S.265–269.
22. Yanivs’kyi B. [Mijakovs’kyj V.] Kostomarov’s Book of
Genesis of the Ukrainian People / V. Mijakovs’kyj // New–York:
Research Program on the USSR, 1954. – 45 p.
23. Janivs’kyj B. [Mijakovs’kyj V.] Jevangelija nacional’noi’
pravdy (Do storichchja «Knyg bytija ukrai’ns’kogo narodu») /
V. Mijakovs’kyj // Nashe zhyttja. – Augsburg, 1946. – №60 (92). –
S.4–5.
24. Antonovych M. Volodymyr Mijakovs’kyj / M. Antonovych //
Ukrai’ns’kyj istoryk. – 1969. – №1–3. – S.95–101.
25. Mijakovs’kyj V. Kulish i Kvitka / V. Mijakovs’kyj // Nashe
mynule. – 1918. – №2. – S.26–31.
26. Kulish i cezura / Volodymyr Mijakovs’kyj // Tam samo. –
S.99–106.
27. Mijakovs’kyj V. Z prosvitn’oi’ dijal’nosti P. O. Kulisha /
V. Mijakovs’kyj // Literaturno–naukovyj visnyk. – 1919. – №7–9. –
S.93–107.
28. Pors’kyj V. [Mijakovs’kyj V.] Do materialiv pro P. Kulisha /
V. Mijakovs’kyj // Ukrai’ns’ki bibliologichni visti. – 1948. – №1. –
S.50–51.
29. Mijakovs’kyj V. Rec.: Kostomarov N. I. «Ukrainskij
separatizm» (neizvestnye zapreshhennye stranicy) / V. Mijakovs’kyj //
Golos druku. – 1921. – №1. – S.172–173.
30. Mijakovs’kyj V. Drukuvannja revoljucijnyh vidozv u drukarni
Kyevo–pechers’koi’ lavry 1862 r. / V. Mijakovs’kyj // Golos druku. –
1922. – №1. – S.102–119.

35

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 119

31. Mijakovs’kyj V. «Pomyjnycja». Ukrai’ns’ka gumorystychna
chasopys 1863 r. / V. Mijakovs’kyj // Nashe mynule. – 1919. –
№1–2. – S.73–77.
32. Mijakovs’kyj V. Virsh Pavlyna Svjencic’kogo na pershi
rokovyny smerti Tarasa Shevchenka / V. Mijakovs’kyj // Nashe
mynule. – 1919. – №1–2. – S.149–153.
33. Mijakovs’kyj V. V. B. Antonovych pered slidchoju komisijeju /
V. Mijakovs’kyj // Chervonyj shljah. – 1923. – №3. – S.234–244.
34. Mijakovs’kyj V. Juvilej cenzurnogo aktu 1876 roku /
V. Mijakovs’kyj // Bibliologichni visti. – 1926. – №3. – S.62–73.
35. Mijakovs’kyj V. Zapyska 1874 roku pro ukrai’ns’kyj ruh /
V. Mijakovs’kyj // Arhivna sprava. – 1927. – №2–3. – S.21–29.
Sydorova O. M., post–graduate student of the department
of the archival and special branches of historical science
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(Ukraine, Kyiv), e.sydorova@gmail.com
Problems of Ukrainian social and political movement
in the Vladimir Miyakovskiy scientific works
In the article there is investigation of image of Ukrainian social and political
movement’s history in the ХІХ century in the creative heritage of the famous
Ukrainian historian and archivist Vladimir Miyakovskiy. There is also consideration
of V. Miyakovskiy`s works about Decembrist` uprising, its impact on the social
and political movement in Ukraine and the formation of the Cyril and Methodius
Brotherhood ideology. Besides, in the article there is analysis of V. Miyakovskiy`s
works about representatives of «men of the sixties» and the Ukrainian civil movement
in the 1870–1880s.
Keywords: V. Miyakovskiy, Decembrists studies, Brotherhood of Cyril and
Methodius, «men of the sixties», Ukrainian social–political movement of the
ХІХ century.
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Культурно–громадська праця
родини Грушевських
у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
(в контексті діяльності
Марії Сильвестрівни Грушевської
та Марка Федоровича Грушевського)
Розглянуто практичний внесок родини Грушевських у розбудову української
науки та освіти, особливу увагу приділено характеристиці діяльності Марії
Грушевської та Марка Грушевського в українських наукових та громадських
товариствах. Доведено, що Грушевським вдалося налагодити ефективну наукову
діяльність, яка значно вплинула на культурно–громадський розвиток України.
Охарактеризовано здійснені ними заходи (створення товариств, громадських
організацій), що були спрямовані на розвиток української національної ідеї, та
визначено фактори, від яких залежав рівень їх успішності. Зроблено висновки,
що різноплановість діяльності родини Грушевських – це участь не тільки у
культурно–освітніх та наукових організаціях, а й літературно–публіцистична
творчість, зрештою науково–організаційна праця.
Ключові слова: наука, освіта, архів, культурно–просвітницька та
громадська діяльність, наукові товариства, публікації, культурне і громадське
життя, рід Грушевських, дослідження.

Останнім часом посилився інтерес до витоків і
джерел минулого, до вивчення історії України та життя
відомих родин. Актуальність полягає в комплексному
дослідженні культурно–громадської праці родини
Грушевських – видатних представників українського

36

Гілея

народу, активізації наукових досліджень цих напрямків.
Окреслена проблема лише частково висвітлюється в
роботах І. Верби [1], І. Гирича [2], М. Кучеренка [9],
С. Панькової [19], В. Тельвака [21; 22].
Метою статті є висвітлення найбільш важливих
фактів культурно–громадської праці представників
родини Грушевських, зокрема Марії Сильвестрівни
Грушевської та Марка Федоровича Грушевського
у другій половині ХІХ – початку ХХ ст., на основі
опрацьованих нами різноманітних архівних джерел.
Особливість розвитку української культури та
громадського життя другої половини XIX ст. полягала
в тому, що з середини століття у культуротворчих
та громадських процесах вимальовуються певні
закономірності, властиві багатьом народам Європи,
котрі перебували під імперською владою й торували
шлях до незалежності. Важливим було й те, що
впровадження саме цієї ідеології актуалізувало
мовну та етнічну єдність усіх українських земель
як передумови культурного, а згодом і політичного
об’єднання українців [14, с. 267]. Нова генерація
української інтелігенції не закликала народ до
збройних повстань. Це була в основі своїй ліберальна
інтелектуальна еліта, що засновувала недільні школи
(П. Куліш, О. Кониський), працювала в університетах
(М. Драгоманов, М. Костомаров, М. Грушевський),
займалася меценатством (родини Ханенків, Терещенків,
Бродських), у літературних та публіцистичних творах
розвінчувала вади політичного устрою і вишукувала
шляхи національного самовизначення, орієнтуючись
на органічну працю. Таким чином у другій половині
XIX ст. народилася нова генерація української інтеліген
ції, що вийшла з народу. Яскравими представниками цієї
еліти були Грушевські.
Досліджуючи роль і місце родини Грушевських
у культурно–громадському житті України в другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст., особливу увагу варто
приділити особі дружині Михайла Сергійовича Марії
Сильвестрівні Грушевській (Вояковській), яка хоча й не
походила з роду Грушевських, але, за спостереженням
сучасників, була «Грушевською духом». Вона була
не лише другом, помічником, соратником визначного
українського вченого і громадського діяча, не тільки
вихователем, наставником і порадником для дочки,
а й самобутньою творчою постаттю як культурно–
просвітницька діячка, перекладач, публіцист, педагог,
мистецтвознавець,
мовознавець–орфограф,
критик,
літературознавець, фольклорист.
Марія Сильвестрівна Грушевська (Вояковська)
здобула професію вчителя та розпочала культурно–
громадську діяльність ще до одруження з Михайлом
Сергійовичем. У 1893 р., коли вона приїхала до Львова
і почала викладати в школі ім. Королеви Ядвіги
(1893–1896 рр.). Велике місто відкрило для молодої
вчительки можливість долучитися до національно–
культурного життя тогочасної столиці українського
П’ємонту. Тут Марія знайомиться з багатьма відомими
галицькими культурними діячами та науковцями
[29, c. 353]. Перебування Марії Сильвестрівни в
оточенні представників української еліти (Ф. Вовка,
В. Дорошенка, М. Коцюбинського, М. Мочульського,
І. Франка та ін.) впливало на формування її як свідомої
українки.
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М. С. Грушевська досконало володіла кількома
іноземними мовами й перекладала твори англійських,
німецьких, російських, норвезьких і французьких
письменників. Вона була однією з перших, хто
усвідомив значення перекладу кращих зразків світової
літератури як потужного джерела духовного збагачення
українського народу, його культури, літератури. У
літературознавчій діяльності і перекладацькій практиці
Марії Грушевської найбільш значне місце посідає
французька проза – твори класиків французької
літератури, а також наукові праці, що стосувалися
культурологічних проблем та історії України. Марія
Сильвестрівна нерідко була не лише перекладачем
окремих французьких авторів, а й ініціатором їх
перекладів, залучаючи до цієї шляхетної справи
своїх однодумців–літераторів. Зразки перекладацької
спадщини М. Грушевської знаходимо на сторінках
«Літературно–наукового вістника» за 1898–1903 рр.
поряд із перекладами, зробленими П. Кулішем,
І. Франком та іншими видатними майстрами слова.
Так, побачили світ її переклади українською мовою
Еміля Золя («Злочинець Сальва», «Жаба»), Франсуа
Коппе («За столом», «Час спати»), Альфонса Доде
(«На новім помешканні», «Спомин шефа кабінету»),
Гі де Мопассана («Орля», «Весняним вечором»,
«Перший сніг», «Фермер»), Володимира Мікуліча
(повість «Мімочка заручена»), Антона Чехова (опові
дання «Мужики», «Плутанина», «Обмова»). А ще були
переклади творів Франца Поппе, Івана Тургенєва,
Артура Шніцлера та ін. [26, арк. 1–180]. У перекладі
М. С. Грушевської вийшла окремим виданням збірка
оповідань Антона Чехова «Змора» (1901 р.) [27,
арк. 276].
Варто підкреслити, що своєю працею Марія Силь
вестрівна водночас давала приклад жіночої соціальної
самореалізації. Адже, наприкінці ХІХ ст. українським
суспільством підтримувався чіткий рольовий розподіл
між чоловіками і жінками, який не давав вільно
проростати новим гендерним відносинам. «Нова жінка»,
з одного боку, намагалася жити і творити за чоловічими
стандартам, але, з іншого – вона заявляла про свою
самостійність й хотіла вийти з рамок традиційного
канону. Що ж до Марії Грушевської, то найрадикальніші
зміни її поглядів на відносини чоловіка та жінки і на
власне життя відбулися під впливом перекладу повісті
«Мімочка заручена» Володимира Мікуліча. Відтепер
вона відчуває потребу бути своєму чоловікові не лише
опорою в родині, але й соратником у його нелегкій
діяльності на ниві науки, культури й освіти [27, арк. 47].
Наприкінці ХІХ ст. небагато жінок у Західній
Україні розуміли історичну неминучість і необхідність
організованого жіночого руху [13, с. 1]. На відміну
від більшості пасивних співвітчизниць, від природи
активна та заповзята Марія Грушевська, починаючи
від 1894 р., спрямовує свою енергію і свій талант у
царину культурно–громадського життя України, зокрема,
стає учасницею «жіночого комітету», очолюваного
Н. Кобринською [17, арк. 1]. Метою цього товариства
був розвиток жіночого руху на західноукраїнських
землях. Для цього учасниці згаданого комітету вели
активну пропаганду жіночого питання. Відбувалося
це, по–перше, через лекції та відповідні видання
українською мовою, де з’ясовувалося сучасне становище
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 119

українського громадянства та боротьба жіноцтва.
По–друге, піднімали свідомість українських жінок
й розбуджували серед них рух, аналогічний до руху
жінок в інших розвинених країнах. Маючи підтримку
М. Грушевського, І. Франка, Н. Кобринської, Марія
Сильвестрівна чимало часу віддавала листуванню,
організації різних конгресів, з’їздів, встановленню
зв’язків із наддніпрянками [20, с. 146], котрі цікавились
долею жіноцтва, були переконані в необхідності
широкого залучення жінок до суспільної праці та
культурного життя.
Крім того, беручи участь у роботі жіночого комітету,
М. Грушевська допомагала у збиранні коштів на
купівлю будинку для І. Франка. Задля цієї мети Марія
Сильвестрівна особисто доклала багато зусиль, аби
активізувати діяльність великої кількості галицьких
громад, що дозволило зібрати потрібну частину коштів.
Проживаючи з 1893 р. у Львові, М. Грушевська
активно долучалась не лише до жіночого руху, а
й загалом до суспільного життя Західної України
в різних його проявах. Так, вона була учасницею
різноманітних публічних заходів багатьох українських
культурно–просвітницьких товариств – Наукового
товариства імені Т. Г. Шевченка, Академічного
товариства «Ватра» [26, арк. 1]. «Народного дому»,
«Просвіти» [6, с. 122]. Значний вплив на формування
світогляду М. Грушевської у цей період мала видатна
українська актриса Соломія Крушельницька. Вона була
надзвичайно талановита й дуже популярна, об’їздила
з виставами всю Галичину, гастролювала в багатьох
країнах Європи. Але С. Крушельницька – це передусім
дивовижного характеру українка, котрою оволоділа віра
у щасливу велику Україну, що мала б закорінюватися у
свідомості українців [3, с. 99].
Отже, маючи підтримку своїй культурно–громад
ській праці від багатьох визначних співвітчизників, у
першу чергу від чоловіка, М. Грушевська поринула у
роботу різноманітних культурно–освітніх організацій.
Серед них не можна залишити поза увагою й львівське
товариство «Народний Дім». «Народні доми» – це
установи, при яких працювали бібліотеки й читальні,
аматорські художні колективи, іноді й духові оркестри.
1896 р. М. Грушевська стає членом «Руського
педагогічного товариства», яке ставило собі за
завдання працювати для задоволення потреб українців,
створювати народні, середні та вищі школи, підтри
мувати громадське й домашнє виховання на основі
рідної мови; надавати моральну та матеріальну
допомогу членам товариства; активно боротися за націо
нальний характер школи. 1912 р. «Руське педагогічне
товариство» було перейменоване на «Українське
педагогічне товариство» [23, арк. 21].
Взагалі, М. С. Грушевська була інтелектуалкою,
для якої пізнання становило важливий компонент
життя й дозвілля [24, арк. 6–6зв]. Зокрема, ми маємо
відомості, що вона тривалий час (починаючи від 1906 р.)
поглиблювала свою освіту як слухачка товариства
«Основа» Львівської політехніки. Створена 1897 р.
як наукове товариство, «Основа» сприяла розвитку
наукових зацікавлень своїх членів. «Бути осередком
наукового й товариського життя українських студентів
Львівської політехніки», – так визначав мету товариства
його статут [12, с. 182]. Відповідно до спеціалізації
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відділень політехніки, «Основа» мала шість наукових
підрозділів (секцій). М. Грушевська була слухачкою
мистецької секції, яка об’єднувала студентів відділів
архітектури й рисувальної групи.
Помітною була праця Марії Сильвестрівни в «ЛНВ».
Особлива специфіка видання часопису у Львові та
Києві дозволяла більш детально, через обговорення
заборонених
національних
проблем,
об’єднувати
розділених Австро–Угорською та Російською iмперiями
українців. В журналі йшлося про проблеми як
Західної України, так і національно–визвольного руху
на Надднiпрянськiй Україні. Цьому була відведена
спеціальна рубрика «З українського життя», активним
дописувачем якої була М. Грушевська [11, с. 213].
Приймає М. Грушевська активну участь і в інших
культурних і видавничих проектах свого чоловіка.
Так, у грудні 1898 р. вона стала членом Українсько–
Руської видавничої спілки (УРВС). Ідея створення такої
видавничої структури, яка б підтримувала українських
письменників, була виплекана М. Грушевським [27,
арк. 4]. Проте важливо підкреслити, що діяльність
УРВС не обмежувалась лише сприянням творчій
реалізації окремих митців.
На початку 1900–х рр. М. Грушевська бере участь
у діяльності численних культурно–просвітницьких
організацій, зокрема, «Клубу русинок». Учасниці цього
клубу передусім уважали за потрібне поширити права
на українську мову у вищих навчальних закладах –
Львівському та Чернівецькому університетах; вони також
проводили маніфестації за права галицьких «русинів»
у межах Австро–Угорщини [27, арк. 22]. Від 1903 р.
М. Грушевська долучається до роботи жіночої спілки
«Труд», завданням якої було облаштування кравецьких
майстерень і навчання кравецтву. Вона також допомагала
утримувати бурсу, яка була на балансі «Труда» [27,
арк. 31]. Цей напрям роботи у товаристві в свою чергу
спонукав жінок реалізовувати свої задумки, які вони
прагнули втілити в життя, також допомагаючи багатьом
знедоленим знайти прихисток, опанувати новий фах.
Беручи участь у громадських товариствах «Руська
Захоронка», «Медична допомога», Українсько–руському
драматичному товаристві ім. І. П. Котляревського, Марія
Грушевська разом з однодумцями вирішувала низку
культурно–освітніх та громадських проблем, сприяла
становленню суспільної наукової думки.
Досить плідним став для М. Грушевської 1905 р. На
цей час припадає клопітка праця Марії Сильвестрівни
та Михайла Сергійовича з реформування «Літературно–
наукового вістника», який наприкінці 1905 р. був
переданий до «Українсько–руської видавничої спілки».
Фактично часопис починає виконувати дещо інші
завдання та концентрується більше на відображенні
суспільно–політичних проблем у контексті об’єднання
українців по різні боки Збруча. Від січня 1907 р. журнал
почав друкуватися в Києві, що зумовило часткову
зміну його редколегії, до складу якої ввійшла Марія
Сильвестрівна. На думку Ю. Шаповала, переведення
«Літературно–наукового вістника» до Києва мало на
меті «сконцентрувати культурні та літературні сили
з усієї України, сконсолідувати та інтенсифікувати
визвольний рух активнішим впливом на читачів».
Після революційних подій у Російській імперії
1905 р. родина Грушевських усе частіше відвідує Київ,
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де видатний учений намагається розбудувати українське
культурне життя. Від 1904 р. розпочинається активна
робота М. Грушевської в «Товаристві прихильників
української літератури, науки і штуки», яке було
засноване 1904 р. з ініціативи Михайла Грушевського
й Івана Труша задля «розвою руської штуки» [7,
арк. 2]. Товариство об’єднувало переважно науковців,
письменників і митців з усіх українських земель та
популяризувало їхні твори. Головною метою діяльності
товариства було зміцнення позицій української мови,
науки та культури серед населення Галичини. Завдання
товариства полягало у створенні умов для розвитку
української літератури, науки і штуки.
Починаючи від 1912 р. М. Грушевська бере активну
участь у діяльності Книжкового торгового львівського
благодійного товариства. Безпосередньо її робота у
цьому товаристві полягала в матеріальній допомозі,
організації видавництва брошур, книг, яких потребувала
українська громада, та в залученні до співпраці авторів,
науковців, літературних критиків.
Наприкінці 1914 р. життя родини Грушевських різко
змінюється: 11 грудня 1914 р. Михайла Сергійовича
було заарештовано й вислано до Симбірська. Через
деякий час Грушевські оселилися в Казані. Наступного
1916 р. М. Грушевський отримав дозвіл на проживання
у Москві разом із родиною (дружиною Марією
Сильвестрівною та дочкою Катериною Михайлівною),
щоправда, під явним наглядом поліції [18, с. 16].
Отже, реконструкція культурно–освітньої діяльності
Марії Сильвестрівни переконує, що вона була однією з
найбільш активних і працьовитих українських діячок
свого часу.
По іншу сторону Збруча, в значно гірших умовах
для національного життя, культурно–громадську працю
ще наприкінці ХІХ ст. провадив Марко Грушевський
(народився в с. Худоліївка Чигиринського повіту
на Київщині в родині дяка. 25 квітня (7 травня)
1865 р., педагог, церковний діяч, учений–етнограф,
чотириюрідний брат М. Грушевського). Вже з дня
свого вступу до Київської духовної семінарії він
мав популярність серед колег, а також повагу в
семінарського керівництва як казеннокоштний учень.
Скориставшись цим, він 1885 р., потай від урядового
ока, з учнів вищих і нижчих класів семінарії заснував
«конспіративний кружок». Пізніше до них приєднався
і Михайло Грушевський, який від 1886 р. навчався
в Київському університеті св. Володимира. Місцем
зібрань була прибудівля церковної школи, якою, поза
відомом попа, розпоряджався учитель цієї школи Павло
Якимович Колтоновський. Трохи згодом зібрання
проводилися коло церкви Іорданської в приміщенні
дяка цієї церкви Луки Полікарповича Скочковського.
Помешкання Скочковського звалося «Ельдорадо».
Кошти гуртка складалися з членських внесків. Праця й
прожиток проводились на комунальних засадах.
Метою «кружківців» було здобуття спільними
силами знань, котрих не давала офіційна універси
тетська чи семінарська система. Задля виконання
поставлених завдань «гуртківці» складали власну
бібліотеку, читали реферати, влаштовували вистави
у приватних приміщеннях, проводили літературно–
вокально–музичні години, організовували вшанування
видатних діячів культури. Готуючи свої заходи,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

«кружківці» з духовної семінарії «заприятелювали» з
представниками університетського гуртка, і завдяки цій
дружбі до читання лекцій для кружківців–семінаристів
запрошувалися В. Антонович, М. Грушевський, О. Кони
ський та багато інших видатних осіб.
Варто підкреслити, що «кружок» у духовній
семінарії був заснований за ініціативи М. Грушевського.
Тож завдання, які покликаний був виконувати цей
«кружок», Марко Федорович продовжував реалізовувати
і в подальшому. Так, працюючи учителем у різних
школах, він серед простого селянства, духовенства
і взагалі серед інтелігенції на селі проводив
просвітницьку роботу, що апробовувалася ним у
семінарії. З метою досягнення реальних практичних
результатів «кружкової» роботи було організовано, за
офіційним дозволом, продаж книжок (шляхом розвозки)
по ярмарках та селах.
1897 р. став важливою віхою в житті Марка
Грушевського: 20 липня він одружився з донькою
священика Марією Іванівною Ілліч, яка стала його
вірним другом і помічником. Того ж року 3 серпня
він був рукопокладений на священика Михайлівської
церкви с. Суботова на Чигиринщині. За роки праці
в Суботові о. Марко зібрав багато відомостей з
етнографії, фольклористики та історії краю: перекази
місцевих селян про козацько–гайдамацьку минувшину
Чигиринщини, пісні, приказки, повір’я тощо. До
збирання цих матеріалів він залучав багатьох людей,
бо знав, що зібрані відомості зацікавлять не лише
його, аматора, але й професійних дослідників.
Проте, на жаль, світ побачила тільки менша частина
унікального
етнографічно–краєзнавчого
доробку
Марка Грушевського. Це пояснюється, в першу чергу,
жорстокими утисками з боку російської влади щодо
видань українською мовою та про Україну, обмеженими
видавничими можливостями й порівняно невеликим
періодом (до 1914 р.), протягом якого була хоч якась
можливість для подібних публікацій [28, арк. 10].
Передусім варто згадати етнографічну працю
М. Грушевського «Дитячі забавки та гри усякі», яку
було надруковано в «Київській старині» за 1904 р.
[4, с. 51–105]. До збірки ввійшов ретельний опис
77 найпоширеніших дитячих іграшок з докладнішою
термінологією виготовлення та методикою застосування.
Взагалі, за час проживання у с. Суботові
М. Грушевський знайшов, зафіксував, опрацював
надзвичайно багатий матеріал з історії, фольклористики
та етнографії краю. У листах до Михайла Грушевського
Марко Федорович розповідає про зібраний матеріал
і просить фахової допомоги. Упорядником першої
частини цього дослідження стає етнограф і мовознавець
Зенон Кузеля – представник львівської історичної
школи М. Грушевського. Після опрацювання ним
рукопису у Львові у видавництві Наукового товариства
імені Т. Г. Шевченка (дійсним членом якого був Марко
Федорович [25, арк. 27]) протягом 1906–1907 рр. у
VІІІ–ІХ томах «Матеріалів української етнології»
вийшла праця, що містила матеріали з українсько–
руської етнології під спільною назвою «Дитина у
звичаях і віруваннях українського народу. Матеріали з
полудневої Київщини, зібрав М. Гр. Обробив др. Зенон
Кузеля» [16, c. 350–351]. Марко Грушевський у своїй
праці прагнув розкрити природу інтимних стосунків,
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сутність окремих фізіологічних особливостей жіночого
організму. Дослідник простежив шлях від зачаття нового
життя до народження дитини, зафіксувавши звичаї,
вірування стосовно вагітних жінок та їхнього оточення,
немовлят. Унікальним є спостереження етнографа щодо
застосування методів народної медицини при догляді за
новонародженими, гігієни дитини, специфіки фізичного
розвитку, соціального становлення від народження до
парубоцтва та дівування. Чільне місце в дослідженнях
Марка Грушевського посідають основи етнопедагогіки.
Що ж стосується інших етнографічних праць Марка
Грушевського, то варто згадати ще про «Гетьманське
гніздо» та «Житє селян на Чигиринщині». До текстів
з етнографії Марко Федорович намагався додавати
ілюстративний матеріал (за його висловом – «з останків
Суботівської пам’яті»). Ці фотографії та записи
селянських переказів склали окреме фольклорно–
історичне видання з історії Чигиринщини «Гетьманське
гніздо. Урочища і перекази села Суботова, зібрані
в 1897–1899 рр.», яке за повним підписом автора
було вміщено в «ЗНТШ» у Львові за 1909 рік [5,
c. 5–32]. На 80–90–ті рр. ХІХ ст. припадає становлення
М. Ф. Грушевського як громадського діяча. Він збирає
кошти для НТШ, де Михайло Грушевський очолював
спочатку історико–філософську секцію, а потім і
саме товариство. В «ЗНТШ» Марко Федорович подає
до друку свою наукову студію «Гетьманське гніздо.
Урочища й перекази с. Суботова» [5, с. 14].
На основі розповідей селян з його рідної Худоліївки,
в тому числі і його матері – Мар’яни Йосипівни
Грушевської
(уродженої
Дишкант),
дослідник–
ентузіаст створив оригінальну етнографічну працю
«Житє селян на Чигиринщині» (1914 р.) [10, с. 29–51],
присвячену народним звичаям та уявленням, пов’язаним
із будівництвом житла. Автор вдало дібрав народні
прислів’я, що стосувалися кожного з етапів зведення
нового житла – починаючи з вибору місця і закінчуючи
входинами; конкретизував окремі прислів’я реальними
прикладами із життя селян; зафіксував обряди, традиції.
Марко Грушевський пробував свої сили і як
письменник. Щоправда, ці спроби належать ще до
часів його навчання у Київській духовній семінарії.
Так, у Львові 1887 р. у «Правді» було надруковано
оповідання «Мужицька совість» під псевдонімом
Грицько Дишкант; цього ж року там же побачило
світ оповідання «Підслухана розмова», підписане
псевдонімом «Чигиринець». Нагадаємо, що суботівський
священик о. Марко від самого початку своєї праці на
Чигиринщині насторожував царську владу, а в умовах
революції 1905 р. він почав відверто пропагувати серед
селян визвольні ідеї, чим став для неї вже просто
небезпечним. Через доноси навколишніх священиків,
що зараховували о. Марка «до числа головних діячів
злочинної сільської організації в Чигиринському
повіті» і звинувачували його в підбурюванні селян
проти влади та пропаганді українофільських ідей, він
перебував під пильною увагою Київського губернського
жандармського управління. Посилено збиралось «досьє»
на Марка Федоровича, починаючи з 1907 р. в його оселі
неодноразово проводились обшуки. Справа о. Марка
тягнулася кілька років і дістала вирішення лише після
того, як за неї взявся граф Ігнатьєв, який, звернувшись
до Київської духовної консисторії, пропонував
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розібратися у «шкідливій у політичному відношенні
діяльності священика с. Суботова Чигиринського повіту
о. Марка Грушевського». Наслідком стало переведення
М. Ф. Грушевського до містечка Таганчі Канівського
повіту наприкінці 1910 р.
Підкреслимо, що Марко Грушевський не був
типовим священиком Російської православної церкви,
ревним слугою царського режиму. Його бачення
християнства було глибоко народним і не передбачало
фальшивого, показного догматизму [8, с. 99]. Розповіді
нащадків Марка Федоровича хоч і не дають чіткого
уявлення про його релігійний світогляд, та все ж
дозволяють зробити висновок, що він мав оригінальне
світобачення. Його етнографічні праці показують, що він
виріс у самій гущі народної стихії, де ще з язичницьких
часів живими були містичні уявлення, прикмети,
повір’я, звичаї та фольклор. Ці відголоски прадавнього
життя дивовижно поєднувалися з християнською вірою,
створюючи неповторне, самобутнє тло української
народної культури, невід’ємною частиною якої був
він сам. А ще додамо відомі з дитинства перекази
про недавню козацько–гайдамацьку минувшину, про
багатовікову визвольну боротьбу, і ми зрозуміємо, на
якій основі закладався світогляд Марка Грушевського.
Йому непросто було поєднати в собі одвічну народну
стихію з офіційними християнськими догмами, не
кажучи вже про великодержавну традицію «Третього
Риму». Марка Грушевського гнітила важка, казенна
атмосфера офіційного православ’я Російської імперії.
Тож, переїхавши влітку 1918 р. з родиною до Києва, де
в той час саме розгорталися головні події Української
революції, Марко Федорович зміг присвятити себе
справі, яка цілком захопила його – відродження
Української православної церкви.
Отже, культурно–громадська праця Грушевських
у досліджуваний період мала виразний український
національний вектор. Незважаючи на репресивний
характер імперських режимів, особливо небезпечний
у його російському варіанті, Грушевські, подібно до
інших представників тогочасної нечисленної української
інтелігенції,
діяльно
долучилися
до
розбудови
інфраструктури вітчизняної науки та творення простору
публічного дискурсу. Врешті, сприяючи Михайлу
Сергійовичу в реалізації його численних культурно–
наукових і громадських ініціатив по обидва боки
Збруча, Грушевські фактично стали єдиною українською
родиною, представники якої не тільки ідейно, але й
фізично втілювали ідею соборності наших земель.
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Cultural and social work of the Hrushevskych family
in the second half of the 19th – early 20th century
(in the context of activity of Marii’ Sylvestrivny Hrushevskoi’
and Marko Fedorovycha Hrushevskogo)
The practical contribution of the Hrushevs’kyсh family to the development of
Ukrainian science and education was studied, particular attention was paid to the
characteristics of Maria Hrushevs’koi’ and Marko Hrushevs’kogo in Ukrainian
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scientific and public societies. It was proved that the Hrushevs’ki family had managed
to establish effective scientific work, which greatly influenced the cultural and
social development of Ukraine. The measures they carried out were characterized
(the foundation of societies, public organizations) that focused on the development
of Ukrainian national idea, and the factors the level of success depended on were
identified. It was concluded that the various activity of the Hrushevs’kych family was
not only the involvement in the cultural, educational and scientific organizations, but
also literary and journalistic work, as well as scientific and organizational activity.
Keywords: science, education, archive, in a civilized manner–elucidative and
public activity, scientific societies, publications, cultural and social life, Grushevsky
family, research.
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Українське питання на сторінках часопису
«Вестник Европы» у 1860–1890–х рр.
Йдеться про українське питання на сторінках «Вестника Европы» одного
з часописів Російської імперії другої половини XIX ст. Значне місце на сторінках
журналу займали проблеми пов’язані з історією, мовою, освітою українського
народу, а також суспільною боротьбою українства котра розпочалась
наприкінці 1890–х рр. Історії українського народу були присвячені дослідження
М. І. Костомарова, інших авторів видання. Велику увагу часопис приділяв
питанню функціонування української мови в російському суспільстві середини
XIX ст. Його автори – М. П. Драгоманов, О. М. Пипін визнавали що російське
суспільство не розуміло вирізнення української культури, що має інші історичні
риси.
В статтях часопису значна увага була приділена процесу формування
української мови. Зацікавлення народною творчістю, зокрема пісенною
розпочалось у 1830–х рр. XIX ст. на Харківщині із становленням етнографічної
науки в особі І. І. Срезневського та на Галичині.
Значну увагу автори «Вестника Европы» приділили проблемі походження
російського народу. Типи цього народу виділив провідний автор журналу
О. М. Пипін. Поширеною на сторінках часопису була й думка М. І. Костомарова
про незначний вплив татарського панування на формування єдинодержавства
півночі Русі XII ст. та місце яке після татарських збирачів данини посіли
місцеві князі.
Неодноразово М. І. Костомаров, О. М. Пипін та інші автори часопису
протистояли уявленню й про українську мову як неповноцінну в умовах дії
Емського указу 1876 р. Значну увагу у численних статтях авторів часопису
було приділено вирішенню питання народної освіти українською мовою,
надіями на зміни в освіті Російської імперії на початку 1880–х рр. та серпневу
1881 р. урядову нараду з приводу можливості перегляду Емського указу
1876 р. Цьому питанню та захисту української мови було присвячено статті
М. І. Костомарова та мовознавця О. М. Пипіна, одного з ідеологів українського
руху М. П. Драгоманова. Вказані проблеми не отримали свого вирішення і в
1890–х рр. й продовжились в формі заборони використовувати українську
науковій делегації з Галичини під час IX археологічного з’їзду в Києві.
Отже, в умовах поширення масових засобів друку в Російській імперії
часопис у другій половині 1860–х – 1890–х рр. був одним з не багатьох видань,
котрі піднімали питання розвитку української мови, формував позитивну думку
про наміри українофілів. Зміст видання відображав не сприйняття української
мови, культури, літератури у 1880–1890–х рр. Водночас в умовах цензури
М. П. Драгоманову в першій половині 1890–х рр. вдалося донести до читачів
журналу характеристику, зміст, програму та показати розвиток нових
суспільних об’єднань та рухів на Галичині. Він продемонстрував діяльність
перших політичних партій (Русько–Українська радикальна партія) та одного
з її провідників – І. Я. Франка, що було відображенням переходу до нового
(політичного) етапу українського національного руху.
Ключові слова: «Вестник Европы», М. І. Костомаров, український народ,
російський народ, народна освіта, українофіли, М. П. Драгоманов, А. Н. Пипін,
І. Я. Франко, стаття, рецензія, огляд.

З припиненням видання у 1862 р. часопису «Основа»
український національний рух залишився без легального
друкованого органу котрий міг обстоювати програму
українства в умовах впливу шовіністичних сил на чолі
з головним редактором газети «Московские ведомости»
М. Н. Катковим під час польського повстання 1863 р.
[19, с. 74–81, 88; 2, c. 258–266]. Цю прогалину
заповнив відновлений колишнім викладачем Санкт–
Петербурзького університету М. М. Стасюлевичем
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часопис «Вестник Европы». У 1860–1890–х рр. це
видання розглядало питання становлення українського
та російського народів, розвиток етнографічної науки
Російської імперії.
Частково ця проблема була висвітлена в досліджен
нях журналістики XIX ст. радянського часу де поряд
з тогочасними ліберальними виданнями, приділялась
увага змісту «Вестника Европы», було дано харак
теристику матеріалів та читачів, кількість яких ско
рочувалось в умовах реакції та цезури [59, с. 371–373;
10, с. 1]. В окремих розвідках, зверталася увага на
підтримку журналом європеїзації, критику слов’яно
фільства, реакції та народництва, відзначалось збіль
шення у виданні літературних матеріалів з 1890–х рр.
[56, с. 5–7, 12]. В оцінці 1869 р. влада бачила часопис
прихильним до соціалістів, виборного правління, таким,
що критикує православ’я та економічний стан держави,
підбурює ненависть до росіян [58, с. 65–66].
Значну увагу українознавчому змісту часопису
приділив сучасний український дослідник О. І. Кіян,
розглянувши участь М. І. Костомарова у складенні
програми журналу 1865 р. разом з М. М. Стасюлевичем
[22, с. 64]. Через популярне спрямування редакції з
неї вийшов М. І. Костомаров, котрий надрукував в
часописі 35 статей з середньовічної історії України та
Росії, сприяючи популярності журналу [22, с. 65–66,
68]. Увагу дослідника також привернули виступи в
часописі ідеолога українського національного руху –
М. П. Драгоманова, котрий співробітничав з виданням
з 1866 р. З 1870–х рр. затримувались його статті з
етнографії, мовного, церковного, польського, слов’ян
ського питань та питань становища Галичини, а статтю
«Десять лет украинской белетристики» №9–10 1875 –
вирізала цензура [23, с. 32, 34, 35–38].
М. С. Грушевський один з перших українських
дослідників звернув увагу й на публіцистичні виступи
М. І. Костомарова у часописі, де історик на початку
1880–х рр. перейняв ідеї опонентів стосовно ролі
російської і української мови [11, с. 3–21; 22, с. 67]. Цю
ж проблему дослідив і сучасний російський дослідник
О. І. Міллер (статтю М. І. Костомарова «Малорусское
слово», полеміка з викладачем Харківського універси
тету М. Ф. Де–Пуле, та критика М. Н. Каткова), значну
увагу епістолярній полеміці навколо публіцистики
М. І. Костомарова цього часу приділила О. Гончар
[12, с. 124–129]. Дослідник також приділив увагу й
статтям М. П. Драгоманова з мовної політики, про
реакцію населення Галичини на утиски українофілів
в Росії, освіту народною мовою. Особливе значення
мали статті М. П. Драгоманова з мовного питання
1870–х рр. та його теза, що задоволення місцевих
літературно–освітніх потреб є ознакою децентралізації
[55, с. 153–155, 170]. Тоді ж, один з провідних авторів
журналу мовознавець О. М. Пипін звернув увагу на
негативне враження галичан від утисків української
в Росії [55, с. 216, 218–219; 17, с. 188; 14, с. 733–734].
Діяльність цього етнографа, представника культурно–
історичної школи, видавця часопису у 1866–1868 рр.,
автора «Вестника Европы» котрий звертав увагу на
самосвідомість, психологію народу також отримала
певну увагу дослідників [57, c. 39–50].
Таким чином, у вказаних розвідках, крім охаракте
ризування загальноросійських тем (слов’янофіли,
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народники, реакція) спеціального дослідження україно
знавчого змісту статей часопису не було окрім розвідок
М. С. Грушевського, сучасного українського дослідника
О. І. Кіяна та О. І. Міллера, досліджень дотичних
відомостей про окремих авторів та тем видання [24,
с. 413–424; 87, с. 278–283].
На
сторінках
видання
історичне
минуле
українського народу було висвітлено в дослідженнях
М. І. Костомарова з Давньоруської історії в котрій
вчений убачав розділ українців та росіян. Автор
наголошував, що федеративні риси були присутні в
історії Русі яка являла собою зібрання земель з єдиною
династією, церквою, легендами. В доваряжський
час сформувалась самоназва Русь [29, с. 7, 8, 15, 24,
27, 30]. Наступний період на сторінках видання був
охарактеризований як час польського впливу та змін
що відбувалися через політичний тиск та культуру, на
котрий Русь не могла відповісти [43, с. 394]. Водночас
цей період – час діяльності православних братств
непритаманних Східній Русі, які вели своє походження з
давньоруських часів [1, с. 829, 831].
Причини наступних подій Хмельниччини частково
виклав у своїй розвідці О. М. Пипін. Він зазначив, що
захоплення Польщею земель руської народності і спроба
поставити їх служити своїм політичним цілям призвели
до союзу Півдня Русі з Москвою у середині XVII ст.
[63, с. 264]. Іншою причиною автори видання убачали
покріпачення селян [36, с. 612, 613, 621].
Значної уваги на сторінках видання отримала історія
українського козацтва, що було відображено у працях
М. І. Костомарова. Так, в «Руїні» було викладено
характеристику козацтва [25, с. 505, 508], конфлікти
в його середовищі [26, с. 169–170, 174], обставини
висування Ю. Хмельницького гетьманом, його угода з
Москвою [26, с. 151, 193–199], обставини боротьби за
гетьманську булаву 1659–1660–х рр. І. Брюховецького
[26, с. 193–194, 199, 212], правління гетьмана
І. Самойловича скинутого за критику «Вічного миру»
Московщини з Річчю Посполитою (1686 р.) [32, с. 418–
417, 433]. Автори часопису визнали потребу у перегляді
оцінки діяльності гетьмана І. Мазепи [16, с. 842–846].
Поява малоросійського дворянства з козацької
старшини XVII–XVIII ст. – тема виданої в часописі
роботи О. Я. Єфименко. На її думку це формування
почалося з присяги царю 300 шляхтичів у 1654 р., а
у 1730–х рр. їх кількість становила 420 осіб. Цьому
сприяла скупка в цей період землі у пересічних козаків
за правління П. Полуботка, Д. Апостола, поряд з
закріпаченням селян, поширенням російської мови.
Серед старшини були пиятика, хабарництво, польські
манери. Отримавши дворянство 1785 р. від імператриці
Катерини II старшина відмовилось від традицій [18,
с. 515, 519, 523, 530–534, 568–569].
Часопис приділяв увагу розвитку історичної науки
в Малоросії, зокрема аналітичним працям з мало
досліджених тем професора Київського університету
св. Володимира В. Б. Антоновича [41, с. 872–874]. В
часописі було розглянуто розвідки про історію козацтва
Д. Яворницького, дослідження історіографії [4, с. 399–
400], історії Харківського університету, діяльності його
засновника В. Каразіна, рецензував видання Харків
ського історико–філологічного товариства [44, с. 878–
880; 46, с. 408–411].
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На сторінках часопису розглядалося питання
ставлення до української мови в Росії другої половини
XIX ст. та стану розвитку етнографічної науки в
Південно–західному краї. О. М. Пипін підкреслював, що
в середині XIX ст. існувало два погляди на минуле Русі.
Уявлення про те, що вся Русь з центром в Києві не мала
зв’язок Великоросією спростувала «Основа». На думку
М. П. Драгоманова малоросійський народ у Південно–
Західному краї належав як і білоруси до руського
племені. Водночас, ще слов’янофіли відображаючи
інтереси українських селян пояснили українофільство
Галичини «польською інтригою» [13, с. 604, 657, 673].
Негативному ставленню до українофілів сприяли
скарги поляків на підбурювання ними селян.
Несприйняття українофілів було природнім для
росіян, для котрих провідником російської культури
був жандарм. Поряд з тим, провідниками української
культури були Т. Г. Шевченко та М. І. Костомаров
котрий був ворожим до шляхти, відзначав державотворчі
якості росіян. Він разом з П. О. Кулішем визначили
зв’язок Давньої Русі та козацької України, заперечили
ідею виключності польського впливу на Південну Русь в
XVII ст. [6, с. 189, 200, 202, 203, 211].
У статтях 1870–х рр. М. П. Драгоманов в виступав
проти конфліктної політики примусової національності.
На думку ж О. М. Пипіна ще у 1860–х рр. російське
суспільство сприймало як сепаратизм заявку частини
«русского народа», на власні історичні риси, та
роботу
Південно–західного
відділу
російського
географічного товариства (1873 р.). Українофоби від
1860–х рр. стверджували, що українофіли винайшли
малоросійський жаргон котрий з’явився у XVII ст.,
правопис, переодягалися в селян, видавали книги для
простолюду. На думку захисника «русской народности»
Ксенофонта Говорського це були «хохломани» котрі
хотіли посварити Малу і Велику Русь, створювали
громади та задумали Україну [6, с. 18–19; 37,
с. 17–18]. Автори часопису згадували, що тодішня
критика українофілів розпочалися в умовах антипатії
польських поміщиків,чуток «Московских ведомостей»
про панахиди українофілів на могилі І. Гонти та їх
сепаратизм. Така суть російських патріотичних сил
зберігалася й надалі [9, с. 63–89; 90, с. 776–783].
На сторінках часопису було викладено й обставини
становлення етнографії в Україні. Так, О. М. Пипін
звернув увагу на засновника цієї науки Й. Гердера,
котрий сприяв появі інтересу до вивчення народу,
народності, культури. Ця наука мала своїх прихильників
в Україні в 1830–х рр., коли В. Пассек на Харківщині
почав вивчати народну творчість, адже саме в Малоросії
була Давня Русь, з’явилось християнство [60, с. 40, 187].
Його наступник–славіст І. І. Срезневський, зазначав,
що існує історія внутрішня яка була у піснях, котрі він
збирав та виправляв. Наступником І. І. Срезневського
був М. І. Костомаров, котрий виріс під впливом
малоросійської народності і П. О. Куліш [68, с. 330,
332–341; 59, с. 778–817]. Не зважаючи на критику
діяльності П. О. Куліша, видання визнало його заслуги
для історичної літератури [51, с. 848–849]. Рух в основі
котрого був інтерес до народної творчості проявився
й на Галичині початку XIX ст. із зібраними «Руською
трійцею» «Малоросійськими та червоноруськими
народними поезіями» (1836 р.) [68, с. 356, 366,
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373, 383–384]. Цей рух був певним продовженням
загальноросійського зацікавлення «півднем» початку
XIX ст., пов’язаного із спробами знайти в Малоросії
свідчення Давньоруської державності [12, с. 278–
283, 296, 299]. Інтерес до вивчення минулого та
змін в становищі народу був в основі розглянутого
О. М. Пипіним Кирило–Мефодієвського братства.
Справа котрого була розглянута в Аугзбурській
газеті «Allgemein zeitung» №185 від 4.06.1847 р. як
панславістська інтрига. Надалі дослідження мало
російської народної творчості продовжилось вивченням
дум XV–XVII ст. [75, с. 269–281; 45, с. 885, 887].
Значну увагу часопис приділив появі російського
народу його мови, літератури котрі формувалася із
значними тюркськими впливами, зокрема у змінах
змісту давньоруських билин в XII–XIII ст. [48, с. 392–
395]. О. М. Пипін вирізнив три підтипи великоруського
народу – центральних губерній, помор’я та півдня
котрий межував з Малоросією, увібрав фінські,
тюркські елементи. На сторінках часопису вчений
розглянув початкову історію «русской народности»,
особливостей росіян, українців, спираючись на істориків
С. М. Соловйова, К. Д. Кавеліна, І. Є. Забєліна,
М. І. Костомарова про вплив татар на формування
єдинодержавства півночі Русі після XII ст. [31, с. 333].
О. М. Пипін підкреслював, що на півночі племена
фінів поступилися росіянам, а на Південно–Заході
на формування народу впливали уличі, тиверці,
монголи, греки, болгари. Свідченням розколу півдня
і півночі була прив’язаність росіян до зовнішньої
обрядовості, а також пограбування загальноруських
святинь у період розпаду Давньоруської держави
[65, с. 762–767, 780]. Автори часопису відкидали
теорію М. Н. Погодіна про переселення давньоруської
людності та її епосу через татарський напад на північ.
Цю теорію у 1883 р. підтримав О. І. Соболевський, але
відкинули українофіли В. Б. Антонович, І. Житецький,
В. П. Науменко, переконані, що українці – нащадки
давніх русів [42, с. 880–881].
Критика середньовічної Московщини у журналі була
викладена М. І. Костомаровим в творах із зображенням
національних особливостей російського життя були
заснованих на архівах. Цю позицію було підтримано й
у розвідках О. М. Пипіна. Вчений зазначав, що місце
татар посіли князі північної Русі, котрі боролися з
обмеженням своєї влади вічем. На думку О. М. Пипіна
та М. І. Костомарова татари та греки визначили
традиції, сприяли засвоєнню великоросами деспотичної
влади Візантії, котрі у XVI ст. ще співіснувала з
виборністю посад [28, с. 499–571; 31, с. 325]. Саме на
Московщині з початку XVI ст. поширення набула ідея
про Москву–Третій Рим. Реалізація її почалася від часів
коли московські князі бачили приклад в татарських
царях, була продовжена Іваном Грозним в XVI ст. [65,
с. 769, 770] та відобразилася у мемуарах виданих на
сторінках часопису [81, с. 260, 263–266, 284–285].
Представники Московщини отримуючи інформацію
від греків, не вміли воювати, використовувати багатств
країни. Їх обізнаність обмежувалась поточними подіями
[66, с. 707, 732–733]. Священики не знали грецьку та
латину, митрополит не міг відрізнити догмат від обряду,
а простолюд віру і проповідь [27, с. 472, 475, 477; 61,
с. 672–673]. Зберігалося язичництво поряд з особливою
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увагою дотриманню зовнішнього обряду, що зупиняло
«русскую жизнь». В ній, як зазначав О. М. Пипін,
був застій думки, свідомість мас знаходилася в
дитинстві, що співіснувало з масою подвижників у
монастирях [79, с. 713–720, 724–725]. Невігластво
було поєднано з законсервованістю, забороною ігор,
пісень, обрядів, недовірою до світського знання,
несприйняттям грецьких книжників, фанатизмом,
ідеєю про виключність Московського царства у XVI ст.
[76, с. 286]. Низький рівень знань був однаковим у
всієї допетрівської людності і в цьому була «єдність
свідомості» їх як людей одного віку [77, с. 771–772].
О. М. Пипін наголосив, що іноземців, цікавило чи
грубість влади йде від дикості народу, або ця дикість
походить від царів. Поряд з здатністю до вивчення
наук, ремесел та обожненням влади, рисами московитів
були – брехливість, срамослів’я, міста наповнені
волоцюгами, принизливе становище жінки, частково
відображене в «Домострої», літературі XVII ст. і змінене
XVIII ст. [66, с. 702, 732–733; 78, с. 293–294].
У статті М. І. Костомарова про київського
митрополита П. Могилу, наголошувалось, що він
підготував епоху просвітництва в Росії XVIII ст.
[30, с. 429]. Цей процес розпочався тут у XVII із
заснуванням Німецької слободи, поширенням Південно–
Руської вченості в період правління царівни Софії
і кн. В. Голіцина [69, с. 259, 285; 80, с. 775, 781, 788].
Тогочасні історичні знання зводилися до «Синопсису»
І. Гізеля 1674 р. та «Короткого Російського Літописця»
М. В. Ломоносова (XVIII ст.) [78, с. 282–328].
У 1890–х рр. у розвідках та рецензіях О. М. Пипіна
та інших авторів часопису було розглянуто російську
історію XVIII ст. – перша подорож Петра I за кордон,
зарубіжна оцінка його правління та особисті риси –
невизнання ним народних традицій, скарги на
стан російського духовенства [73, с. 257, 259, 264,
267, 273, 281]. Було виокремлено риси правління
імператриці Єлизавети Петрівни – відновлення
гетьманства в Малоросії, друк Біблії, переслідування
розкольників та дано оцінку зовнішньої політики
Катерини II, спрямовану на приєднання земель Речі
Посполитої під виглядом захисту православних [52,
с. 9, 28–29; 20, с. 427–435]. Зміст необмеженої влади
російських монархів XIX ст. відобразився у піднесеній
характеристиці Росії, її минулого та майбутнього у добу
Миколи I [75, с. 276].
На сторінках виданнях приділялась увага праву
української мови та літератури на життя, процесу
формування української мови [38, с. 434–435; 47,
с. 844–846; 14, с. 706]. Українську не визнавали
повноцінною. На думку О. М. Пипіна бажання знищити
різницю між росіянами та українцями було породжене
недооцінкою української літератури. Вчений наголосив,
що літературна обробка народної мови це перший
крок до зростання національної свідомості та визнав
дискусійною проблему про час розділу російської та
української мов, адже з IX–X ст. відомі говірки частин
Русі [64, с. 438; 67, с. 781–803].
О. М. Пипін нагадував, що «руський» народ у
XIII–XV ст. розбився на дві частини які жили окремим
життям, зокрема південь зазнав іновірних впливів
Великого Князівства Литовського та Польщі [78, с. 284–
290, 293; 76, с. 246–288]. Тому українська література,
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освіта від часу запровадження Унії 1596 р. в Південно–
Західній Русі розвивалась в умовах потреби в організації
шкіл Острога, Слуцька, Володимира–Волинського [65,
с. 761–763]. Це сприяло релігійній боротьбі, поширенню
латинської вченості, появі перекладу Біблії [78, с. 284–
285].
Автори часопису приділили увагу питанню
причин формування уваги та до самої народної освіти
українською [62, с. 737–738]. Як зазначав М. П. Дра
гоманов, під час появи недільних шкіл на початку 1860–
х рр. було розуміння необхідності використання тут
української мови. Проте в цей час певні люди закрили
ці школи, відкинули потребу підготовки сільських
учителів. Вони вважали, що найкраща початкова
освіта – здійснена духовенством, рівень котрої був
низьким [40, с. 428–429; 54, с. 337–354], згодом було
відкинуто використання української в початковій школі.
Отже, стан освіти відповідав системі влади в державі
[14, с. 690].
Автори журналу сподівалися на зміни в освіті
через звільнення 1880 р. міністра освіти Д. А. Толстого
висловивши сумнів в успішності його 15 літнього
правління, оскільки в освіті гімназій ухил було
зроблено на вивченні латини та грецької, були відсутні
відомості про тих хто навчається [7, с. 785–787; 53,
с. 440–442]. В огляді перекладу М. В. Гоголя, часопис
позначив наявність обвинувачень українофілів у
вимогах особливого статусу української [38, с. 433].
В цей час було сподівання на перегляд Емського указу
1876 р., а в рецензії перекладу П. О. Кулішем Нового
Заповіту на Галичині, зазначалось,що ставлення цензури
до перекладу–перевірка змін політики уряду [39,
с. 895–896, 898]. Очікування змін викликало виступи
М. І. Костомарова щодо обмежень української мови та
критику українофобів. Відповідаючи обвинуваченням
М. Ф. Де–Пуле М. І. Костомаров підкреслював,
що тема його статей – освіта українців, а не заміна
«общерусского культурного языка» [12, с. 124–125].
Вчений продемонстрував утиски української мови,
відкинув значення кулішівки як польську інтригу,
визнав, що російська може бути мовою адміністрації,
законодавства, культури [33, с. 336; 35, с. 434–437],
оскільки використання української в той час серед
дворянства українських земель імперії вважалося
неосвіченістю [12, с. 127]. Співіснування російської
та української М. І. Костомаров розглядав на прикладі
Франції, Німеччини, де були наріччя – провансальське,
бретонське, нижньонімецьке [33, с. 331–336, 337],
відкинув обвинувачення в «сепаратизмі» українофілів
та оцінку спроби відділити від російської мови
українську як Малоросію від Росії [34, с. 766–770].
Зміст статей виявив марну після вбивства Олександра II
надію на скликану у серпні 1881 р. урядову нараду,
котра виходячи з записки Київського генерал–
губернатора М. І. Черткова, та звернення композитора
М. В. Лисенка не змінила Емський указ (1876 р.). На
думку тимчасового Харківського генерал–губернатора
О. М. Дундукова–Корсакова указ посилив антиросійські
настрої на Галичині [84, с. 174–178; 21, с. 108–114; 8,
с. 101].
О. М. Пипін у рецензуючи твори галичан
підкреслював осібність цієї мови та літератури
від великоруської [70, с. 355–357, 371]. Згодом,
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М. П. Драгоманов в статті «Новые движения среди
русских Галичан» (1892 р.) звертав увагу на вплив
реалізму російської літератури XIX ст. на молодь
Галичині та його невідповідність інтересам москвофілів,
розглянув боротьбу між польськими консерваторами,
народовцями з москвофілами та радикалами, виклав
17 положень програми радикалів про землекористування
селян, службу у війську, право на безкоштовну освіту,
поширення української мови та знищення виборчих
курій [82, с. 259, 263, 269–272]. Видання розглянуло
співробітництво тут старих українофілів, москвофілів з
урядом, боротьбу Русько–Української радикальної партії
за зміни у виборчому законодавстві, політичну освіту
народу, видання газет «Народ», «Хлібороб», діяльність
І. Я. Франка, його арешт, виправдання від обвинувачень
у нігілізмі, панславізмі, бажанні приєднати Галичину до
Росії [83, с. 853–857; 89, с. 105–107]. Поява цих тем –
свідчення нового етапу українського національного руху.
Різноманітні матеріали на сторінках часопису
містили спостереження ознак (одяг, зброя, охайність,
природа, ментальність) українського та російського
народів. Особливі риси було виокремлено іноземцем
XVIII ст., в період Кримської війни 1853–1856 рр. [73,
с. 286; 5, с. 286, 298, 299, 301]. У 1898 р. на матеріалах
Харківщини часопис розглянув взаємодію українців
та росіян, звертаючи увагу на пом’якшення стосунків
росіян з українцями на тлі зникнення національного
вбрання [50, с. 802].
Таким чином, «Вестник Европы» до часопису
«Киевская старина» (з 1882 р.) (ред. Ф. Лебединцев)
й далі був одним з загальноросійських видань,
котрі піднімали питання української мови, освіти,
книговидання. Видання містило порівняльні матеріали
про минувшину Московської держави та Російської
імперії, що свідчило про окремий історичний шлях
російського народу. З 1860–х рр. залишалась проблема
не сприйняття української мови, культури, яке у 1899 р.
виявилося у забороні читання галицькими вченими
рефератів українською мовою на IX Археологічному
з’їзді в Києві. Ця заборона була визначена за участі в
цих подіях проросійськи налаштованого професора–
славіста Київського університету, а пізніше цензора
Т. Д. Флоринського котрий назвав українську жаргоном,
з котрим за 15 р. проживання в Києві не зустрічався
[86, с. 398–399; 15, с. 409–411, 415; 86, с. 394–402; 15,
с. 406–416; 24, с. 413–418; 88, с. 6, 11, 23, 24].
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Ukrainian problem on the «Vestnik Yevropy» magazine pages
in the 1860’s–1890
In the article the Ukrainian problem on the pages «Vestnik Yevropy» – one of
the leading in the second half of the XIX century in the Russian Empire journal’s
is lighted up. One of the areas which «Vestnik Yevropy» paid attention on it’s pages
was the historical past of the Ukrainian people. Numerous well–known historan
M. I. Kostomarov’s studies which concerned with Old Rus History and the Cossacks
were devoted to this topic.
Among the many materials the significant place on the pages of the magazine
were occupied by the problems associated with the history, language, education of the
Ukrainian people as well as the public and political struggle of the Ukrainian’s that
began in the late 1890’s.
Much attention was paid to the condition’s in which Ukrainian language was in
the Russian society in XIXth century. The magazine’s authors, including historian and
political thinker M. P. Drahomanov, acknowledged that there was the negative score
of attempts to independently change the Ukrainian culture as Polish intrigue in the
mass of Russian society. Award was so later because the mass of Russian society was
used to one form of individual deprive and did not understand that part of the «Russian
people» representatives declared their own historical traits. In the magazine’s articles
much attention was paid to the Ukrainian language question, it’s origin and formation
process.
O. M. Pypin «Vestnik Yeropy» permanent author paid much attention to the
development of the Slavic revival in of Galicia in early 1830–ies. Considerable
attention «Vestnik Yevropy» authors paid to the problem of the Russian people and
their language origin. O. M. Pypin allocated several sub–types of Russian people –
those who resided in the central provinces, north, and southern areas. On the pages
of periodical there was also expressed the M. I. Kostomarov’s opinion about the
insignificant influence of Tatar supremacy on the north of Russia autocracy formation
in XII century.
Repeatedly, M. I. Kostomarov, O. M. Pypin and other magazine’s authors paid
particular attention to the question of the Ukrainian as impaired language right to live.
A question of the Ukrainian language protection as the language of public education
was examined in M. I. Kostomarov’s and O. M. Pypin’s articles. They objected to the
idea of Ukrainian language especially under the defective conditions of the 1876 edict.
The mentioned problems got their address in the late 1890’s and received a
sequel in the form of banning the use of the Ukrainian language by Galician scientific
delegation during the IX Archaeological Congress in Kyiv (1899).
Considerable attention in the numerous magazine’s articles was given to the
issue of public education, in particular in the Ukrainian language. Journal’s authors
lively responded the changes in education leadership in the Russian Empire of the
early 1880’s. It is worth to emphasize that in these articles and speeches addressed
the hope for a special meeting convocation which took place in August 1881 with the
Ministers, Ober–Procurator of the Synod participation which examined the notes of
the Kyiv Governor–General M. I. Chertkov, O. M. Dundukov–Korsakov, and appeal
of the composer M. Lysenko about the possibility to reduct the suppression of the
Ukrainian language.
Thus, under the conditions of the significant propagation of the media press in
the Russian Empire in the second–half 1860–1890’s «Vestnik Yevropy» was one of
a few publications, which raised questions of the Ukrainian language development,
formed positive opinion about the ukrainofil’s intentions. After that, in the first half
of 1890’s in terms of censorship M. P. Dragomanov managed to inform the journal
reader’s about the development of new public associations and movements in Galicia
content, their program and characteristics. He demonstrated the activity of Rus’–
Ukrainian radical party and one of it’s conductors – I. Y. Franko. That was a reflection
of the Ukrainian national movement (political) stage transition.
Keywords: «Vestnik Yeropy», Ukrainian problem, M. I. Kostomarov, Ukrainian
people, Russian people, public education, ukrainofily, M. P. Dragomanov, O. M.
Pypin, I. Y. Franko, article, the review.
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Дитяча безпритульність та бездоглядність
на півдні України (60–70–ті рр. ХІХ ст.):
аналіз законодавчих актів
Проведено джерелознавчий аналіз законодавчих актів Російської імперії
щодо проблем дитячої безпритульності та бездоглядності в 60–70–і рр. ХІХ ст.
Наукові розробки у цій сфері дозволяють збагатити знання щодо розвитку
інститутів громадського піклування в зазначений період, виявити джерельний
потенціал законодавчих актів, доповнити картину загальнодержавної історії
філантропії.
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Законодавчі джерела зазначеного періоду досить різноманітні за своїми
видовими характеристиками. Аналіз даної групи джерел демонструє широкий
інтерес до дитячої філантропії. Саме філантропічна діяльність протистояла
зростанню безпритульності, підвищувала освітній і культурний рівень місцевого
населення. Запропонований аналіз законодавчого корпусу матеріалів виступає
не лише цінним історичним джерелом у сфері піклування, а й цікавим прикладом
державницької політики, уроком з точки зору уникнення тиражування раніше
припущених помилок.
Ключові слова: законодавчі акти, опіка, благодійність, дитячі притулки.

Діяльність інститутів суспільної філантропії та
меценатства в сучасних умовах безпосередньо залежить
від розв’язання цілого комплексу теоретичних проблем
та практичних завдань. Серед найбільш актуальних
з них – реконструкція як загальнодержавної, так і
регіональної історії доброчинної діяльності. Саме
територія Півдня України, що входила до складу
Російської імперії і жила за її законами, являється
індикатором законодавчої ініціативи держави загалом.
За рахунок доброчинності вирішувалися складні
економічні питання, пом’якшувалися найгостріші
суспільні протиріччя, підтримувалася громадянська
злагода. Так, з другої половини ХVIII до початку
ХХ ст. утворилася розгалужена мережа філантропічних
організацій і закладів, що охоплювали своєю допомогою
всі прошарки населення, у тому числі дітей та підлітків.
У зв’язку з цим актуальним є вивчення законодавчої
ініціативи в питаннях дитячої безпритульності та
бездоглядності на Півдні України в період буржуазних
реформ 60–70–х рр. ХІХ ст.
Система закладів філантропічного спрямування
загалом та окремо інституцій опіки над дітьми в
Російській імперії формувалася досить поступово. У
ХVIII ст. виникають Прикази Громадського Піклу
вання та Відомство установ імператриці Марії, під
контрольні державі. Підвалини боротьби з дитячою
безпритульністю та бездоглядністю закладаються Кате
риною ІІ. Натомість, розпочаті вже Павлом І соціальні
перетворення не були повними й завершеними. Вони
лише заклали підґрунтя для подальшого вдосконалення
сфери опіки, які імператору так і не вдалося втілити
у життя. Перша половина ХІХ ст., через прикутість
Російської імперії до воєнних потрясінь, ознаменувалася
поступовим впровадженням нових законів у питання
опіки та піклування, а з приходом до влади Олександра
ІІ ця сфера зазнала перезавантаження.
Вивчення проблеми дитячої безпритульності та
бездоглядності в історіографії імперської доби мало
описовий характер. Радянська історіографія демонструє
стирання поняття «доброчинність» і забуття активної
меценатської участі у справах опіки. Лише початок
90–х рр. ХХ ст. ілюструє звернення в дослідженнях до
приватних закладів опіки. В цей період дослідникам
вдалося надати проблемі доброчинності нового
звучання, змістити акценти з вагомості державного
внеску у розвиток доброчинності. В сучасній історіо
графії питання опіки над дітьми зустрічаємо в роботах
В. Бєлякова, Л. Жукової, П. Нещеретного [1]. Більш фун
даментальними стали роботи О. Друганової, Н. Сейко,
Ф. Ступака, І. Гребцової та С. Накаєвої, Ю. Гузенка [2].
Серед останніх свою увагу до дитячих закладів опіки
та проблем піклування над дітьми загалом звернули
А. Савочка, О. Кравченко, А. Гедьо, Н. Гончарова [3].
Зрештою, сучасний етап історіографічної спадщини
демонструє все ширше опрацювання різних аспектів
доброчинності, враховуючи регіональні особливості,
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досвід благочинних установ різного типу, роль окремих
діячів у справах опіки. Однак, прогалиною залишається
джерелознавче дослідження питання.
Відповідно метою даної розвідки є вивчення
правової основи діяльності відомств і комітетів у
боротьбі з безпритульністю в зазначений період, їх
внесок в опіку над різними категоріями дітей і підлітків
на фоні соціально–економічних перетворень в імперії.
Джерельною базою дослідження є опубліковані
законодавчі акти Російської імперії зазначеного
періоду, які містяться в «Полном Собрании Законов
Российской империи» (далі – ПСЗ). Для російського
законодавства цього періоду характерним було
ототожнення політичних цілей з правовими. Саме ПСЗ
виступає найбільш повним зібранням законодавчих
актів імперського періоду, демонструючи їх за
номерами та у відповідному хронологічному порядку.
З метою зміцнення державного та суспільного устрою
в Російській імперії, що зазнали кризи в умовах
погіршення становища феодально–кріпосницького ладу,
в другій чверті ХІХ ст. починається кодифікація законів.
Як історичне джерело, законодавчі акти Російської
імперії зазначеного періоду мають ряд особливостей. В
першу чергу, складність для дослідника має той факт,
що чіткі грані поняття «закон» не були встановлені до
середини 80–х років ХІХ ст., коли указом від 11 червня
1885 р. встановлювалися формальні критерії відбору
актів до ПСЗ. Крім того, не дивлячись на повноту та
структурованість ПСЗ, не варто забувати про вплив
особистості на формування збірки законів – самого
кодифікатора М. Сперанського.
Для дослідження зазначеного періоду відповідає
друге зібрання ПСЗ (54 Т). У ПСЗ законодавчі акти
розміщені за хронологічним принципом. Кожний
законодавчий акт має наступну структуру:
1) вказується його вид;
2) назва (із викладенням короткого змісту, датою
обнародування);
3) причини та умови видання закону;
4) проголошення прийнятого рішення, постанови.
Середина ХІХ ст. в Російській імперії позначена
сплеском законодавчої ініціативи. Буржуазні реформи
і, як наслідок,
масштабні трансформації у сфері
соціально–економічного та політичного життя імперії,
потягли за собою корегування проблем соціального
захисту громадян. До моменту публікації законодавчі
акти проходили певні стадії: власне законодавча
ініціатива (знаходилася в руках правлячої особи),
розробка, обговорення, затвердження та обнародування,
публікація. Жодної чітко визначеної процедури
обговорення законопроектів не було, опрацювання нових
законоположень здійснювалася різними відомствами
– чим і пояснюється розгалуження видової структури
законодавчих актів.
Новим кроком на шляху нововведень стала введена у
1862 р. публікація законів у спеціальному періодичному
виданні «Собрание узаконений и распоряжений
правительства, издаваемых при Правительствующем
сенате». Публікація законодавчих актів у періодичному
виданні хронологічно відповідала потраплянню їх у
Сенат.
Як вже було зазначено вище, особливістю законодав
чих актів досліджуваного періоду є їх різноманітність.
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Основними типами законодавчих актів були: маніфести,
положення, закони, укази, «высочайше одобренные
мнения Государственного Совета», «высочайшие пове
ления». Переходячи, в процесі створення, до відомства
різних органів влади, законодавчі акти розділялися на
підвиди.
Найчисельнішим видом законодавчих актів другої
половини ХІХ ст. виступають положення. У 1863 р.
було розглянуто й затверджено «Сенатские определения,
объявленные в общем циркуляре Министерства
Внутренних Дел, по крестьянскому делу». Законодавчий
акт стосувався відпускних платежів малолітніх дітей,
які були звільнені від кріпосницької залежності. Закон
трактував наступне: «чтобы в Приказах хранились
отпускные лишь тех крестьян, которые останутся на
попечении Приказов и которым отпускныя должны
быть выданы по достижении ими совершеннолетия;
во всех же прочих случаях отпускныя могут быть
вручены родителям малолетних» [4, с. 39–40]. Тобто,
роль Приказів Громадського піклування залишалася
впливовою. Однак, вже в ході проведення ліберальних
реформ 60–70–х рр. ХІХ ст. проявилася неспроможність
Приказів Громадського Піклування реагувати на
умови часу. Прямими правонаступниками губернських
Приказів громадського піклування стали земства.
1 січня 1864 р. царський уряд ухвалив «Положення про
губернські та повітові земські установи». В Україні було
створено 6 губернських і понад 60 повітових земств,
зокрема: у Катеринославській і Херсонській – у 1866 р.,
Таврійській – у 1866–1868 рр. Реформа поширювалася
тільки на лівобережні і південні губернії України [5,
с. 98].
Загалом для ХІХ ст. було притаманним збільшення
видів законодавчих актів. Велику роль у визначенні
законодавства було віддано вищим державним органам
влади, що й сприяло розповсюдженню таких законо
давчих актів як «мнения» та «положения». Стосовно
сфери опіки та піклування, «положения» вирішували
як фінансові, так і соціальні питання. Даний вид
законодавчих актів розв’язував проблеми передання
повноважень, перейменування чи відкриття закладів
опіки, контролював фінансові влиття, перекази. Обов’яз
ковою умовою для даного акту є накладання резолюції
імператором.
3 січня 1869 р. було видано «Высочайше утверж
денное положение Комитета Министров», згідно з
яким Міністерству внутрішніх справ передано право
затверджувати статути громадських і приватних
філантропічних об’єднань [6, с. 53]. Натомість, кожна
установа подібного типу мала надати документ, який
засвідчував її фінансову спроможність забезпечити
достатні умови для утримання нужденних [6, с. 54].
При створенні мережі філантропічних союзів уряд дуже
ретельно стежив за їхньою діяльністю [6, с. 54].
«Высочайше утвержденное положение Санкт–
Петербургского Присутствия Опекунского Совета
Учреждений
Императрицы
Марии,
объявленное
Сенату, за Министра Юстиции, Товарищем Министра
Юстиции» виступає підтвердженням щодо прийняття
від одеського купця Лейбенгерца капіталу в розмірі
13 тисяч рублів та перейменування сирітського закладу
Одеської Талмуд–Тори його іменем [7, с. 118]. Даний
факт є підставою для ствердження, що саме в період
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правління Олександра ІІ приватна ініціатива у питаннях
філантропії набирає високі темпи.
Ще одним видом законодавчих актів даного
періоду виступає «Высочайше утвержденное мнение
Государственного Совета». Одним із таких законів
розглядалася доля дітей чиновників. Так, в разі смерті
батька, визначався наступний розподіл одноразових
виплат між вдовою та дітьми: «…если остается один
сын, или одна дочь, им выдается одна четверть всего
пособия, и три четверти вдове, при двух детях каждому
выдается одна пятая всего пособия, обоим же вместе
две пятых, а вдове остальные три пятых, при трех
детях каждому выдается одна шестая всего пособия, а
всем половина а вдове другая половина, при четырех
же и более детях половина пособия должна быть
распределяема по равным частям между ними, а другая
половина выдаваем вдове» [8, с. 199].
В 1866 році прийнято «Высочайше утвержденное
мнение Государственного Совета» «Об исправительных
приютах». Даний акт покликаний наново розставити
пріоритети у справах державного регулювання питання
дитячої безпритульності та бездоглядності [9, с. 352–
353]. Основні положення закону мали наступний зміст:
1) метою створення виправних притулків ставало
«нравственное исправление несовершеннолетних»;
2) «к учреждению таких богоугодных и обще
полезных заведений призываются также земство,
общество и духовныя установления, равно как и
частныя лица»;
3) усі справи притулків переходили під юрисдикцію
Міністерства Внутрішніх Справ;
4) оцінювалися
переваги
подібних
закладів:
«а) принадлежащее приюту или приобретаемое для
него недвижимое имущество освобождается от всяких
сборов в пользу казны; б) каждому приюту дозволяется
ежегодно разыгрывать, без взноса установленных
процентов, лотерею, с тем, чтобы сумма продаваемых
билетов не привышала три тысячи рублей; в) в случае
производства, помещенными в приюте, земледельческих
работ, Министерство Государственных Имуществ
отводит ему в пользование необходимый для сего
участок из имеющихся в той местности свободных
казенных земель; г) приютам, за каждаго содержащагося
в них несовершеннолетняго, выдается, местными
Попечительными о тюрьмах Комитетами, из сумм,
отпускаемых на содержание арестантов, ежемесячно, та
плата, во сколько обходится пища и одежда арестанта»;
5) передбачалася плата притулкам грошей із боку
батьків вихованців (за можливістю), з урахуванням того
факту, що внески не могли бути більшими за три рублі в
місяць;
6) притулки утримували на вихованні дітей одного
полу;
7) керівниками подібних закладів ставали «лица
неопороченной нравственности и имеющие атестат на
право преподавать»;
8) було можливим скорочення терміну прибування
вихованців у притулку на третину, або ж, в проти
лежному випадку, дітей виховували до повноліття;
9) навчання передбачало вивчення Закону Божого,
читання, письма, основ арифметики та інших елемен
тарних наук, роботи землеробські або ремісничі, або і ті,
й інші разом.
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Законодавчі акти зазначеного періоду свідчать, що
саме земства переймають ініціативу відносно призріння
дітей–сиріт, незаконнонароджених і безпритульних
дітей. Спеціально призначені для цієї діяльності земські
заклади намагалися здійснювати диференційований
підхід до проблем бездоглядності. У справі піклування
за дітьми найбільшу активність виявляли губернські
земства, за ними – міські, приватні, повітові. На земства
покладалося управління місцевими господарськими
справами, школами, лікарнями та іншими богоугодними
закладами. Апарат земства складався з розпорядчих
органів – губернських та повітових земських зібрань
та виконавчих – земських управ. Для виконання своїх
завдань земства одержали право обкладати населення
спеціальним земським збором.
Третім видом законодавчих актів періоду буржуазних
реформ виступають укази. Саме укази найчастіше були
представлені як іменні (від імені імператора).
Відбулися невеликі зміни й у підпорядкуванні
дитячих притулків відомства Імператриці Марії.
Відтепер – «общий и высший надзор за всеми детскими
приютами, состоящими в ведомстве Императрицы
Марии, как столичными, так и иногородными,
поручить, вместо Комитета Главного Попечительства,
Главноуправляющему 4 Отделения Собственной Его
Императорскаго Величества Канцелярии…», про що
мова йшла в «Именном, объявленном Сенату Мини
стерством Юстиции» акті [10, с. 433].
Дитячі заклади опіки на підконтрольних територіях
отримували зелене світло «зверху» для розширення
своєї діяльності. У 1878 році один із одеських дитячих
притулків отримує законодавчо закріплену постанову
указом «Именным, объявленным Сенату Министерством
Народного Просвещения»: «…учредить при Одесском
Мариинском детском приюте, в построенном особом
помещении, ночлежное отделение для 35 девочек на
капитал, заключающийся 80 5,5 процентных билета
Херсонскаго Земскаго Банка, приносящих 440 рублей в
год дохода и кроме того на счет 800 рублей назначенных
к ежегодному отпуску Одесскою Городскою Думою, для
воспитания 12 сирот и 720 рублей на такое же число
пансионерок от разных благотворителей» [11, с. 471–
472].
На початку 60–х років XIX ст. наслідки воєнних літ
змусили громадськість проявити високий інтерес до
благодійної діяльності. За період 1861–1863 рр. МВС
отримало 43 прохання про відкриття доброчинних
об’єднань [12, с. 135]. Враховуючи ці обставини, у
1862 р. імператорським указом надання дозволу на
відкриття благодійних товариств отримав Міністр
внутрішніх справ [13, с. 26–28]. Через два роки
з’явилися «Правила про православні церковні братства»,
які давали можливість цим об’єднанням займатися
освітньою, місіонерською та доброчинною діяльністю,
опікуватися зубожілим населенням у селах і містах
країни [14, с. 688–691].
Таким чином, остання третина ХІХ ст. відзначилася
змінами в законодавчій сфері з питань опіки, що
заклало основу для подальшого розвитку різних форм
благодійності. Завдання захисту найбільш вразливої
та незахищеної категорії населення було остаточно
розділене між силами держави та суспільства.
Законодавча діяльність за правління Олександра ІІ
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сприяла розширенню мережі філантропічних установ,
застосовувався вже накопичений досвід попередників.
Законодавчі акти зазначеного періоду відрізняються
розширенням своєї видової структури, демонструють
переміщення повноважень по контролю за благодійними
організаціями до рук місцевих органів самоврядування.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у Російській
імперії загалом було оформлено законодавчу базу з
питань благодійної діяльності. На її основі виникла
широка мережа соціальної допомоги населенню,
що складалася як з державних, так і громадських
та приватних філантропічних закладів. Переважна
більшість благодійних об’єднань мали за мету запобігти
виникненню жебрацтва, використовуючи індивідуальний
підхід до безпритульних.
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Child neglect and homelessness in southern Ukraine,
in the period of the bourgeois reform: analysis of legislation
The article analyzes the legislative acts of the Russian Empire as a historical
source for child neglect and homelessness in the 60–70–ies. XIX century. Scientific
research in this area allow to enrich the knowledge of the development of institutions
of public charity in that period, to identify the potential source of legislation, complete
the picture of the national history of philanthropy.
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Legal sources said period varied in their specific characteristics. Analysis
of the sources of this group shows a wide interest in the children’s philanthropy. It
was opposed by the growth of philanthropy homelessness, increase educational and
cultural level of the local population. The proposed analysis of the legislative body
of materials is not only a valuable historical source in the field of care, but also an
interesting example of statist policy lesson from the standpoint of avoiding duplication
earlier mistakes.
Keywords: legislation, guardianship, charities, orphanages.
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Університетське музейництво
Наддніпрянської України
(ХІХ – початок ХХ ст.)
Метою запропонованої статті є узагальнене висвітлення історії
університетських музеїв Наддніпрянської України ХІХ – початку ХХ ст.
Історичні, художні та природничі музейні установи працювали в Харківському,
Київському, та Одеському університетах. Протягом досліджуваного періоду
вони накопичили значні колекції, незважаючи на перманентні труднощі з
фінансуванням та розміщенням колекцій. Основною функцією університетських
музеїв була освітня. Водночас, музеї поступово перетворювались на визначні
наукові центри, які значно вливали на розвиток певних галузей знань. Важливим
аспектом діяльності музеїв була видавнича діяльність. Досліджені музеї були
першими закладами такого типу в університетських містах. Просвітницька
діяльність не була для них провідною, проте стимулювала відкриття публічних
музеїв.
Ключові слова: музей, університет, Наддніпрянська Україна, імперський
період, освіта, наукова діяльність.

Протягом ХІХ – початку ХХ ст. в Наддніпрянській
Україні були започатковані та поступово розвивались
різноманітні музейні установи, наприкінці періоду їх
кількість перевищувала п’ятдесят. В Російській імперії
не було створено чіткої системи управління музейною
справою, тож українські музеї Наддніпрянщини
знаходились у підпорядкуванні різноманітних установ
та організацій, органів місцевого самоврядування.
Музеї діяли при вищих навчальних закладах, наукових
інституціях, губернських та повітових земських
установах, органах міського самоврядування.
Історіографія історії музейної справи Наддніпрян
щини започаткована у ХІХ ст. саме її розбудовниками.
Історію університетських музеїв досліджували вчені,
безпосередньо з ними пов’язані (В. Анотонович [1],
В. Данилевич [2]). Сучасні дослідники вивчають
історію музейних установ вищих навчальних закладів у
різних контекстах [3], вивчаючи історію окремих музеїв
[4], музейної справи у певних містах [5]. Спеціальні
розвідки також присвячені певним аспектам діяльності
університетських музеїв [6], університетським музеям
Російської імперії в певний період [7] тощо.
У запропоновані розвідці ми звертаємось до історії
музеїв вищих навчальних закладів університетських
міст Наддніпрянщини – Харкова, Києва та Одеси.
Університети, звичайно, відігравали ключову роль у
розвитку наукових досліджень, тут активно розви
валась видавнича справа тощо. Саме Харків та
Київ, завдячуючи відкриттю університетів у 1805 та
1834 рр. відповідно, стали осередками українського
національного руху, особливо на його першому – акаде
мічному етапі розвитку. Метою статті є узагальнення
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історії музейних установ вищих навчальних закладів
підросійської України імперського періоду, аналіз
їхньої наукової, видавничої, освітньої, просвітницької
діяльності. Музеї виникають на території сучасної
України на початку ХІХ ст. Першими осередками
музейної справи нашої країни стали Південь України,
включно з Кримом, та м. Харків. Якщо південні
українські музеї були засновані завдяки «археологічному
буму», який спричинив необхідність збереження
знайдених пам’яток, то Харків завдячує виникненню
перших музейних осередків відкриттю у місті першого
університету Наддніпрянщини.
Протягом перших років після відкриття Харківського
університету у ньому були створені навчально–
допоміжні заклади – так звані «кабінети» різної
спрямованості: нумізматичний, мінералогічний, тех
нічний, рідкостей, малювання та живопису тощо.
Поступово, згідно з університетськими статутами та,
враховуючи колекції, що надходили до музеїв вони
реорганізовувались. Першочерговою місією універси
тетських музеїв була освітня – вони мали допомагати у
навчальному процесі. Протягом періоду, що вивчається,
вони поступово перетворюються на дослідницькі та,
частково, просвітницькі установи.
Харківський університет тривалий час був єдиним
осередком музейництва Слобожанщини. Провідними
музеями
університету
були
заклади
історико–
художнього профілю – Музей красних мистецтв та
старожитностей, нумізматичний кабінет, які збільшували
свої колекції протягом більш ніж століття. На 1 січня
1917 р. колекції Музею красних мистецтв нараховували
понад 5 тис. одиниць зберігання, а нумізматичного
кабінету – понад 18 тис. [8, с. 90, 28]. Значний вплив
на розвиток університетського музейництва у Харкові
мав ХІІ Археологічний з’їзд, що відбувався у 1902 р.
Після завершення з’їзду у власність Харківського
історико–філологічного товариства, що працювало при
університеті, були передані предмети з етнографічної
виставки. Вони стали основою для відкриття
етнографічного музею, який у 1917 р. нараховував
понад 2 тис. одиниці зберігання [8, с. 30]. В університеті
працювала мережа природничих музеї – зоологічний,
мінералогічний, геологічний.
Основним джерелом поповнення колекцій універ
ситетських музеїв були пожертви чисельних меценатів:
представників університетської професури, випускників
університету, жителів міста. Робота музеїв на належному
рівні досягалася переважно завдяки ентузіазму універ
ситетських викладачів, часто визначних науковців –
Є. Редіна, О. Потебні, М. Сумцова, В. Данилевича та ін.
У 1834 р. було відкрито Київський університет
св. Володимира. Створені при відкритті університету
музеї отримали свої колекції від ліквідованих царською
владою установ – Кременецького ліцею та Віленського
університету. Таким чином були засновані нумізматичний
кабінет, Музей красних мистецтв, мінералогічний та
зоологічний музеї. Безпосередньо у Києві, завдяки
діяльності
Тимчасового
комітету
для
розшуку
старожитностей. Свою роботу в університеті поєднували
з опікуванням музейними установами визначні вчені,
серед них історики В. Іконников та В. Антонович.
Останній з 1872 по 1908 р. обіймав посади завідувача
нумізматичного кабінету та Музею старожитностей.
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Більшість надходжень археологічних пам’яток до музею
складали матеріали, що були отримані під час розкопок,
якими керував завідувач. Крім того, учні вченого – відомі
дослідники української старовини В. Ю. Данилевич та
М. Ф. Біляшівський неодноразово передавали до музею
предмети з власних розкопок [9, с. 386].
У Києві діяла низка музеїв при інших вищих
навчальних закладах. Першим музеєм церковно–
історичного профілю в Україні та Російській імперії
загалом став заснований у 1872 р. Церковно–
археологічний музей при Київській духовній академії,
яким опікувалося академічне Церковно–археологічне
товариство. У 1915 р. музей мав у своїх фондах
близько 43 тис. одиниць зберігання та був одним з
найбільших музейних закладів Наддніпрянської України
[10, с. 180]. У 1913–1916 рр. працював створений за
ініціативи видатного музейного діяча В. Данилевича
Археологічний музей вищих жіночих курсів. З
1906 р. при Київському політехнічному інститут діяв
Інженерний музей [7, с. 91]. На початку ХХ ст. у Києві
діяв ще один технічний музейний заклад – Музей
товарознавства при Комерційному інституті [11].
У відкритому в 1865 р. в Одесі Новоросійському
університеті також діяли навчально–допоміжні музейні
заклади. Більшість з них були засновані завдяки
передачі
університету
колекцій
Рішельєвського
ліцею. В університеті діяли заклади музейного типу
різної спрямованості – біологічний, мінералогічний,
біологічний, геологічний, палеонтологічний кабінети. На
історико–філологічному факультеті працювали нумізма
тичний кабінет та Музей красних мистецтв [5]. Останній
бува заснований одночасно з університетом у 1865 р.
На початку ХХ ст. цей музей був не лише навчально–
допоміжним закладом, але й значним зібранням
оригінальних пам’яток історії та культури [4, с. 110].
В цілому діяльність університетських музеїв
Наддніпрянщини регламентувалась, за умови відсутності
централізованої
системи
управління
музейною
сферою, університетськими статутами. Музеї мали
статус навчально–допоміжних закладів, що мали
сприяти високому рівню викладання університетських
дисциплін. Відповідно до статутів проводилась певна
реорганізація музейних установ, створювались нові
заклади (наприклад, за статутом 1863 р. при всіх
університетах мали працювати Музеї красних мистецтв
і старожитностей). На основі статутів розроблялись
правила для відвідування чи занять в музеях.
Фінансування музейних установ регламентувалося
Вченими радами університетів. Практично завжди
фінансування музеїв було недостатнім. Збільшення
колекцій відбувалось завдяки пожертвам чисельних
меценатів – симпатиків університетів та музейної
справи, науковим розвідкам університетських викладачів.
Наприклад, Етнографічний музей Харківського історико–
філологічного товариства отримував на рік лише 200 крб.
на придбання нових експонатів [12, арк. 26].
Важливим аспектом роботи музеїв, колекції яких
постійно збільшувались, була систематизація та
каталогізація фондів. Незважаючи на суттєву нестачу
фінансування та інші наявні проблеми, практично
усі музейні заклади мали можливість з певною
періодичністю видавати путівники, каталоги, звіти,
подекуди щорічники [Див, наприклад: 13]. Публікації
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музеїв цього періоду стають певним підсумком
їхньої наукової діяльності, а для дослідників одним
з найінформативніших джерел з історії українського
музейництва.
Університетські музеї були центрами наукових
досліджень. Систематичні наукові розвідки проводили
співробітники, університетські вчені, а також сторонні
дослідники.
Археологічні
розкопки,
етнографічні
екскурсії тощо давали змогу відносно невеликим коштом
збільшити колекції музеїв матеріалами відповідно
до профілю музею, проілюструвати саме ті періоди,
що необхідно. Пожертви меценатів часто не носили
системного характеру. Наприклад, багаторічний завідувач
Музею старожитностей Київського університету В.
Антонович регулярно проводив археологічні розкопки
на території українських губерній, на Північному
Кавказі. Усі предмети з цих розкопок передавалися
до музею разом з щоденниками [1, с. 72]. З іншого
боку, музейні колекції ставали джерелом для наукових
досліджень. Чимало археологів спеціально зупинялися
у Києві з метою ознайомлення з колекціями Музею
старожитностей. Багато археологічних предметів, що
зберігалися тут, були залучені до наукового обігу, вони
стали основою для численних досліджень та публікацій
[1, с. 75]. Природничі музейні заклади університетів
також були крупними науковими центрами. Наприклад,
музей ґрунтознавства Новоросійського університету став
центром геологічних досліджень Півдня України [6, с. 172].
Університетські музеї, які створювались саме
як освітні, зважаючи на те, що вони часто були
першими музеями у містах, накопичували великі та
різноманітні колекції, відкривали двері й для широкої
публіки. Першими загальнодоступними музейними
зібраннями Києва були саме колекції музеїв та кабінетів
Університету св. Володимира. У 1842 р. було відкрито
експозицію університетського нумізматичного кабінету,
що складалася з 4000 монет і медалей. Разом з музеями
старожитностей та красних мистецтв кабінет був
доступний для відвідувачів щочетверга [14, с. 88].
Музеї Харківського університету, засновані ще на
початку ХІХ ст., протягом наступних п’ятдесяти років
не були приступними для загального відвідування.
У 1861 р. було відкрито для публіки Музей красних
мистецтв та старожитностей. Музей красних мистецтв
Новоросійського університету також був відкритий
для відвідувачів, однак не регулярно і виключно по
вихідних. Через невеличкий обсяг приміщення у музеї
одночасно мали змогу знаходитись декілька відвідувачів
[4, с. 110]. В цілому музеї навчальних закладів від
кривали для публіки власні колекції радше у якості
винятку, залишаючись науковими центрами і навчально–
допоміжними закладами. Започаткована музеями вищих
навчальних закладів зацікавленість містян до музейних
колекцій сприяла створенню у містах Наддніпрянщини
загальнодоступних музейних закладів, наприклад Харків
ського та Київського художньо–промислових музеїв.
Музейні колекції переважно були складені з експо
натів місцевого походження (за певними винятками),
отже давали уявлення відвідувачам про саме
українську історію та культуру. В музеях працювали
представники університетської інтелігенції, що часто
були учасниками українського національного руху
(наприклад згаданий вище громадівець В. Антонович).
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Згідно з модерністськими концепціями націотворення, у
ХІХ ст. відбувається формування сучасних націй, у тому
числі української. За відсутності інших можливостей,
український національний рух активно використовував
культурно–освітні установи, в тому числі музеї, архіви
та бібліотеки [Див., докладніше: 15, с. 20–21]. Уні
верситетські музеї також не були осторонь цих процесів,
хоч і в меншій мірі м, у порівнянні з публічними
музеями, мали можливість впливати на уявлення
широкого загалу щодо власної ідентичності.
Отже, університетське музейництво, започатковане
в Україні на початку ХІХ ст., відігравало велику роль
у розвитку університетської освіти протягом усього
імперського періоду. Музейні установи створювались
відповідно до уявлень про наукові та освітні універ
ситетські дисципліни. Формування колекцій прямо
залежало від університетських науковців та меценатів.
Діяльність музеїв регламентувалась університетськими
статутами та спеціально розробленими для музеїв
інструкціями. Фінансування музейних закладів часто
було недостатнім. Головною функцією музеїв універ
ситетів протягом ХІХ – початку ХХ ст. залишалась
освітня. Водночас, музеї проводили актину наукову
роботи, підсумком якої ставали чисельні музейні
публікації. Вони також були відкритими для широкого
загалу, але це не могло повністю задовольнити
зростаючи потреби публіки і сприяло створенню у
містах окремих публічних музеїв.
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The University Museum Affairs in the Russian–ruled Ukraine
(ХІХ – early ХХ centuries)
The article aims to highlight the history of the university museums in the Russian–
ruled Ukraine in ХІХ and early ХХ centuries. Historical, art and natural history museum
institutions worked in Kharkiv, Kyiv and Odesa universities. During the reviewed
period, they accumulated significant collections, despite the permanent difficulties with
financing and the placement of collections. The education was the main function of
university museums. At the same time, museums gradually were turning into scientific
centers. They influenced the development of certain branches of knowledge. Publishing
activities were an important aspect of museum activity. The studied museums were the
first institutions of this type in university cities. The educational activity wasn’t leading
for them, however it stimulated the public museums opening.
Keywords: Museum, University, Russian–ruled Ukraine, imperial period,
education, scientific activities.
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Історичний аналіз розвитку науково–дослідної
справи в галузі вирощування сої в Україні
в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Мета статті полягає у проведенні історичного аналізу генези науково–
дослідної справи в галузі вирощування культурної сої на українських етнічних
територіях в кінці ХІХ – на початку ХХ 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 основні віхи зародження та розвитку
системного науково–дослідного інтересу до культурної сої, проаналізовано
внесок ключових персоналій в становлення науково–дослідної справи в галузі
вирощування сої в Україні.
Ключові слова: соя, культура, науково–дослідна справа, сорт, виробництво.

Дослідницький інтерес до сої, що значно пожвавився
наприкінці ХІХ століття має під собою цілу низку
соціально–економічних чинників. Аграрний сектор
Правобережної України, орієнтований на внутрішній
імперський та на споживацький ринок країн
Центральної Європи, у пореформений період вимагав
переорієнтації орних земель, що було пов’язано з
напливом дешевого зерна з Сибіру. В зв’язку з цим,
агрономи–експериментатори велику увагу приділяли
пошуку універсальної харчової та кормової культури,
яка б знайшла своє місце у сівозмінах та сприяла
зростанню товарності та прибутковості селянських та
поміщицьких господарств. За підрахунками дослід
ників, що працювали в той час з соєю на землях
Правобережної України, промислове вирощування цієї
культури могло стати найперспективнішим напрямком
сільського господарства.
Проблема історичного аналізу розвитку науково–
дослідної справи в галузі вирощування сої в Україні у
вітчизняній науковій літературі та періодиці фактично
не досліджена. Окремі аспекти науково–дослідної та
експериментальної роботи з культурою висвітлені в
працях А. О. Бабича, А. К. Лещенко, В. Б. Енкена,
П. П. Бордакова. Проте, спеціальних досліджень,
спрямованих на висвітлення ключових аспектів
науково–дослідної роботи з культурою не проводилося.
Завданням цієї статті є проведенні історичного аналізу
генези науково–дослідної справи в галузі вирощування
культурної сої в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Вивчаючи історію розповсюдження сої як сільсько
господарської культури, можна стверджувати, що в
Україні сою було вперше засіяно в 1876 р. на Буковині
економом Н. Дімітрієвічусом. Насіння було одержано від
Ф. Габерландта, який акліматизував культуру в країнах
Центральної Європи [7].
Одним з найперших активних пропагандистів
сої був український агроном, директор земського
сільськогосподарського училища І. Подоба, що звернув
увагу на статті по сої Л. Семполовського, опубліковані
в 1874 р. у Варшаві. У 1877 р. І. Подоба одержав від
професора Ф. Габерландта 25 примірників насіння так
званої жовтої сої, розмножив її в Дніпровському повіті
Таврії (в районі с. Дніпровка, нині Запорозької області),
засівав один рік на Херсонському дослідному полі і
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три роки в господарстві «Асканія–Нова» (Чаплинський
район Херсонської області), поступово розширюючи
досліди за участю нових сортів цієї культури. В процесі
дослідницької діяльності І. Подоба висівав такі сорти
сої як чорна пізня, жовта пізня, Етампська гігантська,
жовта дрібносім’янна, зелена Самарова, коричнева
дрібносім’янна. Зокрема І. Подобі вдалося отримувати
стійкі врожаї в 120–160 пудів насіння сої з однієї
десятини (7–9 ц/га) [12]. Підсумовуючи кількарічні
результати дослідницької роботи, І. Подоба відзначав,
що соя серед бобових культур за поживною цінністю,
стійкістю до місцевих умов вирощування посідає
перше місце, її як найкориснішу з всього сімейства
бобових рослину можна культивувати в Україні там,
де дозрівають квасоля, сорго, кукурудза. Окрім того,
агроном–дослідник підкреслював, що соя є надзвичайно
важливою культурою для сільського господарства
півдня українських губерній. Підсумовуючи результати
дослідницької роботи, агроном–експериментатор публі
кував статті у періодичних виданнях того часу, розсилав
насіння сої всім зацікавленим особам, намагався
максимально популяризувати культуру за рахунок
надання рекомендацій з агротехніки її вирощування.
В останній чверті ХІХ ст. у відомому журналі
«Записки Общества Сельского Хозяйства Южной
России» з’являлися замітки та статті про сою, що
свідчило про зростання науково–дослідного інтересу
до цієї культури. Також в цей період вийшло декілька
невеликих за обсягом книг, в яких було подано
результати системної дослідної роботи з соєю. Най
популярнішими та найзмістовнішими виданнями
стали монографії І. Подоби, В. Гіляранського та
Л. Юркевича [1].
В 1882 р. питання про можливість культивувати
сою на півдні Росії (тобто в межах сучасної України)
остаточно зняв професор Санкт–Петербурзького універ
ситету О. Совєтов, який на зборах сільських господарів
у Петербурзі виступив із доповіддю про перспективи
використання сої у сільському господарстві Російської
імперії.
В 1883 р. на сільськогосподарській виставці
в м. Полтаві серед культур, що були предметом
торгівлі, Циглерівською економією великого князя
Михайла Миколайовича були представлені соєві
боби та продукт їх переробки – соєва олія. Проте, як
відзначав секретар Полтавського товариства сільського
господарства В. Фурдуєв насіння сої, як і сама культура,
були виставлені лише як експонати, що не набули
практичного значення для землеробства.
У 1882 р. спробу вирощувати чорну сою в
Бендерівському повіті Бессарабської губернії здійснив
І. Макаров. В 1878–1883 рр. на Полтавщині культуру
вивчав Л. Черноглазов, зокрема йому вдалося отримати
врожай насіння сої від 82 до 144 пудів з однієї десятини.
Згодом Л. Черноглазов продовжив досліди з культурою у
Кобеляцькому повіті Полтавської губернії.
У 1884 р. на Одеській сільськогосподарській
виставці, яку було організовано товариством сільського
господарства, поряд з іншими експонатами фігурувала
й соя у вигляді насіння різних сортів, а також деяких
продуктів переробки, зокрема соєвої кава, мила, макухи.
Цілком природньо, що виставка відіграла значну роль в
справі популяризації цієї культури [1].
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У 1885 р. В. Гомілевський успішно проводив досліди
із соєю під Києвом і одержував врожай по 150–197 пудів
з однієї десятини. В той же час продовжували сіяти сою
в деяких господарствах Катеринославської, Тавріської
і Чернігівської губерній, а також розпочали вивчення
цієї культури в окремих господарствах Гродненської,
Могилевської, Новгородської, Калузької, Пензенської,
Самарської, Люблінської, Тамбовської, Курської, Воро
незької і Саратовської губерніях, однак повністю
дозрівала вона лише в п’яти останніх.
Таким чином, незважаючи на багаточисельні
експерименти із культивування сої в різних регіонах
Російської імперії, позитивні результати вдалося
отримати лише в окремих дослідних господарствах.
З літературних джерел про культурну сою тих
часів заслуговують на увагу опубліковані в 1879–
1881 рр. лекції і доповідь професора Петербурзького
університету А. Совєтова, а також стаття професора
Н. Органова, яку було надруковано в 1881 р. у
працях Вільного Економічного товариства. У 1883 р.
за розпорядженням цього товариства було видано
монографію про сої В. Гіляранського за назвою
«Китайский масличный горох», яка незважаючи на таку
назву була змістовною і цінною в науковому сенсі.
На півдні Росії відданими пропагандистами сої
були В. Бертенсон, який поширював відомості про неї
на сторінках журналів «Хозяин», «По югу России»,
«Наше хозяйство» в 1889–1900 pp. та В. Гіляровський,
що описував сою під назвою китайські боби та
підкреслював значення цієї культури для сільського
господарства.
Наприкінці ХІХ ст. пожвавленню наукового та
господарського інтересу до сої особливо сприяла
роботою І. Овсінського, який під час подорожі в 1893 р.
Азією привіз з Китаю декілька зразків скоростиглої сої,
до того часу невідомої в Україні. Протягом шести років
І. Овсінский шляхом добору вивів ранні сорти сої, з
яких сорт «Чорна» дозрівала за 107–110 днів і давала
достатньо високий врожай, а «Коричнева» – за 100 днів,
однак за врожайністю поступалася чорній. Ці сорти було
передано до насінницького господарства Д. Матусевича
(с. Гетьманівка Подільської губернії) під назвою соя
ранньої селекції І. Овсінського, де зайняли площу
близько 200 га. Окрім того, соя Овсінського висівалася
в Балтському повіті Бессарабії та Херсонській
губернії. Загалом, за розрахунками Д. Матусевича та
І. Овсінського, врожаї сої в агро–кліматичних умовах
Подільської губернії в перспективі мали складати сам
400–500 [5].
Одночасно з І. Овсінським на Поділлі вивчав сою й
Л. Юркевич, який привіз насіння цієї культури в 1899 р.
з Північної Кореї. У 1899 р. І. Овсінський розпочав
перші експерименти з вирощування сої на дослідному
полі Донецького товариства сільського господарства, а
також на Немерчанській сільськогосподарській дослідній
станції, де випробували п’ять сортів і розмножували
сою І. Овсінського на площі близько 5 десятин.
Протягом кількарічного експерименту дослідні ділянки
продемонстрували достатньо високу врожайність та
посухостійкість культури [4].
Починаючи з 1899 р., Д. Матусевич активно
популяризує у сою у провідних сільськогосподарських
журналах того часу, поширює насіннєвий матеріал
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серед агрономів–ентузіастів. До насіння додавалася
брошура І. Овсінського 1900 р. випуску «Ранняя соя»
в якій пропонувався змістовний опис агротехнічних
прийомів вирощування культури, а також надавалася
висока оцінка сої як однієї з поживних високоврожайних
культур, спроможних в перспективі дати врожай в
200–300 пудів насіння з однієї десятини [10]. Пізніше, з
метою подальшої популяризації культури, Д. Матусевич
видав брошуру «Опыты с соей. Отчет опытного поля
Верхнеднепровского общества сельского хозяйства за
1908 г.».
В зв’язку із високим попитом на сою на внут
рішньому ринку, Д. Матусевич продавав насіннєвий
матеріал по ціні 10–15 копійок за 1 пуд. Сою
охоче купували селяни в господарствах Київської,
Харківської, Подільської, Катериносласької, Поділь
ської, Могильовської, Волинської губерній, а також
на Кубані та в Криму. Врожаї насіння культури в
вищеперерахованих місцевостях становили в межах
50–120 пудів з десятини.
В 1899 р. в Києві І. Овсинський описав сою як Soja
hispida praecok та продовжив її вирощування в Деражні,
Л. Семполовський – в Деребжині (Derebzin). У цьому
регіоні посіви сої в кінці ХІХ ст. вже були відомі, звідси
місцеві сорти поступово проникали до країн Західної
Європи.
Активна робота із колекцією сої І. Овсінського
проводилася в 1899 р. на Немерчанській дослідній
станції (територія сучасної Вінницької області), де
вивчали і розмножували п’ять сортів на площі п’ять
десятин. В тому ж році було висіяно перші посіви
сої на дослідному полі Донецької спілки сільського
господарства.
Дослідницьку роботу з культурою успішно
продовжував Г. Чечот, який культивував насіннєвий
матеріал доктора І. Овсінського в Гродненській
губернії, отримавши від нього 10 г чорної та 20 г
коричневої сої. Результати дослідів Г. Чечота знайшли
відображення на сторінках польського журналу «Rolnik
I Hodowca» за 1898 рік. Зокрема, у своїй статті автор
згадує про основні прийоми роботи з культурою, що
застосовувалися на європейських полях в кінці ХІХ ст.
Зважаючи на невисоку якість ґрунтів Гродненської
губернії, досліднику вдалося отримати врожай сам 12,6.
На полях Харківського земельного училища
І. Білецький протягом 12 років проводив досліди
з 40 сортами сої, з яких досягали повної стиглості
19 ранньо і середньостиглих сортів. Результати цих
досліджень було опубліковані ним в статті «Опыты
возделывания американских, китайских и японских
сортов сои» («Хозяйство», 1910. – №10–15).
У Ліпецькому повіті Тамбовської губернії в
1899 р. досить успішно випробував сою І. Клінген.
Підсумовуючи результати роботи, дослідник вказував,
що введення до сівозміни такої високопоживної
кормової азотофіксуючої культури як соя має великі
перспективи в сільському господарстві Росії. Однак, слід
зазначити, що в деяких випадках переоцінка значення
сої негативно позначилася на її впровадженні, особливо
на тлі невдач, що мали місце в ряді випадків.
У 1900 р. у Петербурзі було видано роботу
В. Гомілевського «Про китайский боб и его значение
для российского хозяйства», в якій автор узагальнив
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результати власних дослідів з соєю, а також
підсумував результати роботи вітчизняних та деяких
закордонних дослідників цієї культури. Окрему увагу
В. Гомілевський приділив прогнозуванню перспектив
промислового використання сої. Зокрема, він зазначав,
що фабричне виробництво олії із сої через порівняно з
іншими олійними рослинами невеликим вмістом олії
навряд чи може вважатися економічно вигідним та
доцільним, проте, якщо останнє розглядати в зв’язку
з виробництвом високоприбуткової соєвої макухи, то
виробництво буде цілком вигідним.
Чимало нових, надзвичайно цінних для подальшої
дослідної роботи з культурою сортів сої привезли на
Україну після російсько–японської війни 1904–05 рр.
демобілізовані солдати. Це так звані «місцеві» сорти –
жовті, чорні, зелені та інші, які культивувалися в
сільських господарствах різних регіонів України. В
подальшому для селекціонерів вони являли собою
досить цікавий матеріал, так як встигли достатньо
акліматизуватися.
За даними 1909 р. в європейських експеримен
тально–дослідних господарствах вирощували до десяти
сортів сої, серед яких були сорти з чорним і бурим
насінням, завезені з Поділля та поширені під різними
назвами: Угорська, Мінсон, Поділля, Бакшет, Черні.
В умовах зони Степу соя була відома селянам
у Катеринославській губернії. У звіті Верхньо
дніпровського дослідного поля за 1910 р. подається
інформація про вирощування та використання культури
в місцевих умовах: «Соя хотя и не местное растение,
но культура ее давно известна в Екатеринославской
губернии, где изредка можно встретить крестьян,
сеющих ее ради масла. Зерно сои богатое жиром
(18%) и белком (36%), поэтому может служить как
для получения масла, так и для получения высокой
степени питательности корма для животных» [2, с. 24].
В цій місцевості у селян зустрічалися посіви сої для
переробки на олію тільки з чорним насінням, яка чудово
акліматизувалася та завжди дозрівала. Тут її висівали
також на сіно і зелений корм у сумішках з кукурудзою
і цукровим сорго. Крім місцевої сої з чорним насінням
випробували американські сорти, деякі з них виявились
надзвичайно пізньостиглими й лише окремі були
придатні для цього регіону.
У зв’язку з поширенням на початку XX ст. в
Україні виробництва кукурудзи на корм худобі,
виникла гостра потреба у культивуванні однорічної
пізньостиглої бобової культури. Для цього з штату
Іллінойс (США) були виписані сорти сої, які одержали
через посередництво губернського агронома І. Розета
та висіяні в невеликій кількості на дослідних ділянках
Верхньодніпровського товариства сільських господарів
Катеринославської губернії. В 1908 р. соя Ogeman soy
(дозріла 28 серпня) забезпечила врожай насіння 27,3
пудів з десятини, Чорна місцева (було висіяно на 20 днів
раніше, дозріла 15 вересня) – 31,5, Чорна американська
(дозріла 15 вересня) – 41,21, Wірреn sоу (15 вересня) –
27,27, Еагlу medium gгееn (15 вересня) – 17,34 [2].
З квітня 1909 р. на дослідному полі Верхньо
дніпровського товариства сільських господарств було
продовжено дослідну роботу з культивування низки
сортів сої. Зокрема, до посівної роботи додатково було
залучено такі сорти як Early yellow soysoyben, Ogeman
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soybeans, Wippen soy, зелена рання, Еагlу medium gгееn,
Gespy soy.
Результати роботи на ділянці Верходніпровського
товариства сільських господарств дозволяють зробити
висновки про невисоку продуктивність місцевих сортів
та спорадичність отриманих результатів, зумовлену
відсутністю чітких уявлень про основні агроприйоми з
вирощування культури.
Для України промислове вирощування культурної
сої є порівняно молодою галуззю сільського госпо
дарства. Перші наукові досліди з культурою на
українських територіях були започатковані в останній
третині ХІХ ст. та носили безсистемний аматорський
характер. Початкова робота з культурою проводилася
без врахування світового досвіду, тому, незважаючи на
окремі успіхи у роботі з культурою, зацікавленість у
подальшій роботі з соєю поступово спадала. Основними
причинами зменшення інтересу до сої були відсутність
попиту на її олію з боку вітчизняної промисловості та
брак досвіду у сортовипробуванні цієї нової для України
культури, відсутність знань щодо способів культивації та
переробки сої на продукти харчування та корми.
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The purpose of the article is to conduct historical analysis of the genesis of
research in the case of soybean cultivar on Ukrainian ethnic territories in the late
XIX – early XX 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 milestones origin and development of systematic
research interest in cultural soybeans, keyword report analyzes the contribution of
staff in the establishment of research hvluzi case in soybean production in Ukraine.
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Характеристика польсько–української
конфронтації у Галичині початку ХХ ст.
українською наддніпрянською пресою
Публікація присвячена висвітленню польсько–українського протистояння
в Галичині на початку ХХ ст. Нашими завданнями є: дослідити і з’ясувати,
за матеріалами української наддніпрянської преси, головні причини польсько–
українського протистояння, визначити основні питання, що викликали
польсько–український антагонізм за аналізом наддніпрянської періодики,
виявити причини непослідовної тактики національної боротьби українського
політикуму, окреслити наслідки польсько–української конфронтації.
За підсумками дослідження української наддніпрянської преси початку
ХХ ст. можна зазначити, що причини польсько–українського антагонізму були
викликані панівним становищем поляків. Також їх намаганням установити
польський контроль над усіма сферами життєдіяльності у східній частині
Галичини, заселеній переважно українцями. Відповідно, українці, не завжди
активно і вдало, протистояли польській політиці, використовуючи різні засоби
боротьби за свої права.
Ключові
слова:
польсько–українська
конфронтація,
українська
наддніпрянська преса, міжнаціональні суперечки, Галичина.

Відстоювання своїх прав на існування нації і
держави, нажаль, як не дивно, залишається актуальним
для України початку третього тисячоліття. На сьогодні
українці продовжують боротися за повне усталення
демократичних принципів у своїй державі проти
російської агресії, шовінізму, засилля та впливу, що є
абсолютно далекими від демократичних засад. Можна
провести історичну паралель зі становищем України
початку ХХ ст., коли український народ боровся за
свої національні, політичні права проти російського і
польського свавілля.
Початок ХХ ст. характеризувався загостренням
національного питання в Австро–Угорщині. Активізація
національних рухів була притаманна усім народам
Австро–Угорської імперії даного періоду. Зокрема,
прагнення поляків відродити втрачену державність,
а українців вийти з–під польської залежності,
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виявляючи свою національну ідентичність, призвело
до боротьби українців Галичини із поляками,
які були там фактичними володарями. У зв’язку
з ростом національної свідомості українського
народу ця боротьба посилювалася [16, с. 434–435].
Особливістю польсько–українського конфлікту був
його маргінальний характер. Це проявилося не лише в
політичній, культурній, релігійній конфронтації, а й у
психологічному несприйнятті одне одного.
Українці Східної Галичини намагалися створити
підґрунтя для майбутньої державності. Конституційний
лад Австро–Угорської держави відкривав певні
можливості для розвитку українців Галичини та
Буковини порівняно з Наддніпрянською Україною, де
українці не мали такої політичної свободи. Оскільки
цей розвиток відбувався під постійним польським
гнітом, то набував радикального характеру [8, с. 293].
У досліджуваний період національно–визвольний рух у
Галичині охопив усі верстви українського суспільства,
серед якого все більше поширювалася національна ідея,
поглиблювалася національна свідомість.
Спираючись на конституційні свободи, передова
українська громадськість в Австро–Угорщині висунула
вимогу відокремлення Східної (української) Галичини
від Західної (польської), об’єднання її з Буковиною та
створення з них окремого українського краю [3, с. 307].
Боротьба за досягнення даної мети була затяжною,
оскільки Австро–Угорщина у своїй політиці в Галичині
спиралася на польську шляхту, яка не збиралася посту
патися владою.
Польсько–український політичний конфлікт висвіт
лювалися та ретельно аналізувався на шпальтах
українських періодичних видань Наддніпрянщини
початку ХХ ст.
Метою даної публікації є дослідження польсько–
української конфронтації у Галичині початку ХХ ст. під
кутом зору української наддніпрянської преси даного
періоду.
Останнім часом певні аспекти з даного питання
проаналізували Ю. Плекан [15], О. Аркуша [1], А. Куче
ренко [9], І. Горбова [6].
Основною джерельною базою даної проблематики
є матеріали української наддніпрянської преси 1906–
19014 рр.
Основною причиною національних суперечок в
Австро–Угорській імперії, за визначенням депутата
віденського парламенту Євгена Левицького, є недос
коналість австрійської конституції [10, с. 155].
Є. Левицький констатував, що конституційний процес
в Австро–Угорщині відбувався протягом 1860–1867 рр.
і за законом поділ держави на «історичні краї» не
відповідав розміщенню населення за національностями.
Крайовими статутами 1861 року було закріплено
поділ Австро–Угорщини на коронні краї, що названі
«історичними». Але та історичність була випадковою,
бо коронні краї заселяли різні народи. Тобто за
етнографічною структурою народи держави мали
свою національну територію, однак через безпідставне
введення «історичних» коронних країв національні
території було просто поділено на шматки. На цій
неприродній основі крайової автономії було побудовано
державно–правовий лад, що забезпечував панування
німцям і полякам в Австрії та угорцям в Угорщині.
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У Галичині з 1848 року до 1916 року намісниками
були поляки, що очолювали крайову адміністрацію
та Крайову Шкільну Раду [4, с. 179]. Великими
земельними власниками Східної Галичини теж були
поляки. Польська адміністрація була всевладною і
всіма силами намагалася не допустити українців на
жодну адміністративну посаду. Політика полонізації
українського населення розповсюджувалася на освіту,
народне господарство. У цьому польську адміністрацію
підтримував австрійський уряд через вдячність за
підтримку парламентського польського кола державної
політики. Українські журнали й газети Наддніпрянщини
відмічали нахабство, з яким польська шляхта, яка
була провідною в галицькій адміністрації, проводила
асиміляційну політику щодо українського народу в
Галичині [2, с. 12].
Польська крайова адміністрація в Галичині вига
дувала різні засоби, щоб усталити свій вплив на
український народ. За свідченням «Рідного краю», на
початку ХХ століття проти волі українців було введено
закон про закладання польських осель на українських
землях, який називався «Про оселі на виплат», шляхом
переселення польських колоністів із західних польських
земель на східні [14, с. 9].
Українські часописи в Наддніпрянській Україні
акцентували увагу на поширенні ополячення українсь
кого населення по селах Східної Галичини. Наприклад,
у газеті «Рада» відзначалося, що у «Чернігові ще
у 80–ті роки ХІХ ст. все населення говорило
українською мовою, а в 1911 році – тільки старі люди,
молодь же вже розмовляє польською; колись виключно
українське село Плотичі 1911 року налічувало лише
1/5 українського населення, решту польські ксьондзи
ополячили» [5, с. 4]. А В. Доманицький зазначав, що
польський уряд на початку ХХ ст. зробив зі Львова,
який уважався галицькою українською столицею,
польське місто. Зі 150 тисяч населення у Львові
мешкало тільки 30 тисяч українців [7, Ф. 114, №472,
арк. 3].
На сторінках «Украинской жизни» наголошувалося
на планомірній колонізації української території
польським етнографічним елементом і полонізації
українського народу та наводилися факти планомірного
зменшення українського національного елементу в
Східній Галичині. Відзначалося, що польський уряд
проводив еміграційну політику шляхом заселення
польськими колоністами східної частини краю, при
цьому відбувалося витиснення українського населення, а
відтак за перше десятиріччя ХХ ст. приріст українського
населення складав усього 4,3%,а польського – 218%
[17, с. 28]. Також процес полонізації відбувався шляхом
насильницького спольщення народної та вищої школи
і перетягування українського населення з уніатського
обряду в римо–католицький.
Польським панівним становищем у Східній Гали
чині були незадоволені всі верстви українського
населення. На початку ХХ століття у боротьбу за права
українського народу вступає українське студентство, яке
було незадоволено полонізацією університету у Львові
та вимагало окремого українського університету. Тим
більше, що за австрійськими законами у Львівському
університеті й українцям і полякам належали однакові
права.
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На початку ХХ ст. незадоволення українського
народу в Галичині, особливо у справах освіти, виборів
до крайового сейму та австрійського парламенту,
набувало радикального характеру. Цьому мимоволі
сприяло зловживання і терор польських шовіністів
під проводом польського політика Романа Дмовського
[4, с. 189], який пропагував насильство проти українців.
Це і призвело до польсько–українського антагонізму,
який з початку 1900–х років до Першої світової війни
помітно загострювався.
Ідеї польського націоналізму Р. Дмовського
знайшли поширення серед широких верств польського
суспільства. На шпальтах української наддніпрянської
преси наголошувалося на тому, що поляки називали
себе вибраним народом, якому призначено здійснити
особливу місію. А вся польська національна політика
була спрямована на придушення самостійного
національного розвитку народів, які були у складі
польської держави. Польські політики намагалися
зробити з Галичини типову «польську провінцію»
[13, с. 463]. Як в Росії, так і в Польщі не визнавали й
не хотіли визнавати такої національної одиниці як
український народ, говорили, що такого народу немає
й не може бути, є тільки руський (російський) та
польський народи. Не визнавали окремої української
мови, культури, традицій та історії українців. Із моменту
панування Польщі над українськими землями поляки
вважали українську територію територією Польщі, а
український народ складовою польського.
На сторінках «Літературно–наукового вісника»
наголошувалося, що через спільну історію польського
та українського народів червоною ниткою пролягало
прагнення з польського боку надати завоюванню
українських земель характер обопільної згоди. Мета
цієї згоди полягала у тому, щоб змусити українців
погодитися з польським устроєм, польським пануванням
на цих землях; погодитися з тими умовами життя,
які будуть імпонувати полякам. І, звичайно, що така
«згода» будувалася не на демократичних засадах
як рівні з рівними й абсолютно не передбачала
налагодження польсько–українських відносин на
основі визнання українських інтересів. Всі польсько–
українські відносини розглядалися тільки з позицій,
вигідних Польщі [13, с. 463]. У журналі відзначалося,
що про польсько–українську згоду в основному
говорили польські слов’янофіли. Цю думку висвітлював
польський місячник «Swiat slowianski» у Кракові, у
якому редактор журналу Конечний 1905 року вмовляв
український народ Російської імперії знайти спільну
мову з поляками, не звертаючи уваги на польсько–
українські протиріччя в Галичині. Він писав: «Без
огляду на Львів можуть порозуміти ся Краків із Києвом,
чи навіть із Полтавою. Червона Русь тратить тепер
і мусить тратити першенство на Україні, відколи Ви
там над Дніпром і Десною стаєте до політичної праці.
Наступає зміна головної української кватири. В кожнім
разі певна річ, що польсько–українські відносини
рішатимуться не у Львові» [13, с. 464].
Картину польсько–українських відносин в Галичині
показав Іван Франко у статті «Русько–польська згода і
українсько–польське братання» [18]. Він зазначав, що
проти галицьких українців повстала вся польська нація
від шляхти до пролетаріату не тільки через національне
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питання, а й соціальні справи. Отже, галицькі українці
були проти укладення всяких союзів між поляками
та наддніпрянськими українцями не через ненависть
до польського народу, а через любов до нього та
жалість до свого народу. Але на шпальтах польського
місячника «Swiat slowianski» 1907 року говорилося,
що галицькі українці неприхильно ставилися до
польської справи та пропонували ненависть до
польського народу й заважали у справі об’єднання
поляків і російських українців щодо створення
історичної Польщі. Наголошувалося на тому, що між
поляками й українцями ще з Х століття відбувався
процес асиміляції, а цілі провінції та землі були
польсько–українськими землями, і не було між ними
етнографічної межі, як між росіянами й українцями [13,
с. 466]. Головним обов’язком уважалося дати галицьким
українцям все, що їм належить: визнати українську мову
урядовою нарівні з польською в Галичині; заснувати
окремий український університет у Львові; заснувати
під патронатом австрійського уряду в Галичині
українські школи без дозволу галицького сейму. Щодо
поділу Галичини на два окремі «коронні краї» – Східну
українську Галичину й Західну польську Галичину –
та українізації польського університету у Львові
слов’янофіли виступили категорично проти [13, с. 467].
На думку слов’янофілів, головною перешкодою
в справах порозуміння між галицькими українцями
та поляками було те, що не було з ким порозумітися.
Польський місячник наголошував на тому, що
організація українських партій у Галичині знаходилася
на примітивному рівні, вони не могли діяти в
позитивному напрямку навіть для самих себе і між
ними не було порозуміння, до того ж їх представники
ворогували між собою. Також українськими партіями не
вироблено ніякої спільної національної програми, тому
тільки польська сторона може ініціювати порозуміння,
а українські представники на це буцімто не здатні [13,
с. 467]. Звісно, що такі висловлювання ґрунтувалися на
суто польських поглядах.
На противагу польським слов’янофілам на сто
рінках «Літературно–наукового вісника» зазначалося
нерозуміння й незнання даного питання та перекру
чування фактів із боку польської сторони. По–перше,
відзначалося про тісний зв’язок національного
й соціального визволення українського народу,
оскільки українська нація зазнавала і соціального, і
національного гніту [13, с. 468]. По–друге, роз’ясню
валося, чому галицькі українці неприхильно ставилися
до підтримання російськими українцями прагнення
польської шляхти панувати на колишніх українських
землях, зокрема у Східній Галичині. Отже, польські
політики розуміли «польську справу» як своє
неподільне панування на всіх українських землях,
що колись належали Речі Посполитій, а український
розвиток мав допускатися настільки, наскільки це
буде в інтересах польської сторони. А це вступало у
протиріччя з національними потребами українського
народу. По–третє, називалися безпідставними нарікання
слов’янофілів, що галицькі українські політичні кола не
мають ясної загальнонаціональної програми. Польські
політики просто не хотіли чути про цю програму
[13, с. 470]. По–четверте, відзначалося, що польські
політики під проводом польської шляхти вважали себе
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панами, а український народ – підданим, якому можна
для «порозуміння» щось «дати». Однак український
народ прагнув бути повноправною нацією. А здобути
таку рівноправність можна було поділом Галичини
на дві автономні території – польську й українську
[13, с. 472]. Це прагнення було загальнонаціональною
програмою всіх українських партій Галичини, навіть
соціал–демократичної, яка донедавна була під впливом
польської соціал–демократичної партії і в резолюції
крайової партійної конференції у червні 1907 року
зазначила, що «національний гніт у Галичині є одним
з факторів, які затемняють класову свідомість і класову
боротьбу серед пролетаріату панівної (польської) і
поневоленої (української) нації» [11, с 158], а вирішення
національного питання в Галичині можливе тільки
через її поділ. Однак домогтися такого поділу законним
шляхом в досліджуваний період, коли українська
політична репрезентація як в австрійському парламенті,
так і в галицькому сеймі представляла меншість,
було неможливим. Отже, перш за все українські
партії намагалися здобути необхідну кількість голосів
у парламенті та сеймі, щоб реально впливати на
вирішення українського питання.
Польська шляхта в Австро–Угорщині стояла на
тому, що тільки вона як представниця польського
народу є в австрійському парламенті представницею
краю (Галичини), а як буде жити й розвиватися
український народ буде залежати від шляхти. В
«Літературно–науковому віснику» зазначалося, що
«абсолютна Австрія, Австрія з німецьким національним
характером і германізаційними тенденціями, боролася
з тим польським державним принципом в ім’я свого
державного принципу; а Австрія конституційна, про
голошуючи в теорії принцип національної рівно
правності, в практиці санкціонувала в Галичині
польський державний принцип: всі землі Польської
Речі Посполитої повинні зберегти на все польський
державно–політичний характер, а інші народності
мають право до національного розвитку лиш настільки,
наскільки це нічим не загрожує тому польському
державно–політичному характерові» [12, с. 397–398].
Тобто українське питання в Галичині вважалося
місцевою справою коронного краю, в яку центральний
уряд не мав наміру втручатися [19, с. 456]. Оскільки
вирішення українського питання покладалося на
галицький сейм, то польська політика була спрямована
на утримання влади над усім краєм, зокрема над
українським народом. Австрійський центральний уряд
так само дотримувався даної тези і не хотів руйнувати
відносини з польськими політиками, які були однією з
вагомих політичних сил в австрійському парламенті.
Таким чином, основними причинами польсько–
українського антагонізму були державний устрій
Австро–Угорщини, недосконалість основного закону
держави та польська шовіністична політика, що
створило підґрунтя для міжнаціональних суперечок.
Головними проблемами у польсько–українському
антагонізмі були такі: утворення територіально–
національних автономій в Австро–Угорській імперії:
української на теренах Східної Галичини та Буковини,
польської на теренах Західної Галичини; українізація
освіти в Західній Галичині; заснування українського
університету у Львові; ухвалення нової виборчої
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сеймової реформи на підставі рівного, безпосереднього,
тайного та загального виборчого права.
У польсько–українських відносинах досліджуваного
періоду спостерігався важливий чинник – політика
угод та українського опортунізму. Це надавало змоги
польській адміністрації та польській парламентсько–
сеймовій більшості впродовж багатьох років відволікати
українців від принципової тактики в національно–
визвольній боротьбі, вирішувати справи на свою
користь.
Можна також з’ясувати причини, що спонукали
українських депутатів удатися до непослідовної тактики
боротьби, опортуністичної політики щодо вирішення
українського питання: сильна опозиція польських
партій і москвофілів проти українського клубу, а як
наслідок – розчарування українських представників;
відсутність союзників українського клубу; зміна тактики
польського кола з провокуючої на заспокійливу; перехід
парламентського клубу до політики опортунізму через
сеймову погоджувальну політику українських предста
вників; неприйняття українськими політиками критики й
нехтування реальними порадами; міжпартійні негаразди
в українському парламентському клубі.
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Characteristics of the Polish–Ukrainian Confrontation in Galicia
in the Early XX Century by the Ukrainian Naddnipryansk Press
The publication is dedicated to highlighting the Polish–Ukrainian confrontation
in Galicia in the early XX century. Our tasks are to study and find out the main reasons
of the Polish–Ukrainian conflict by the materials of the Ukrainian Naddnipryansk
press; identify the main issues that caused the Polish–Ukrainian antagonism on
the basis of the analysis of Naddnipryansk periodicals; reveal the reasons of the
inconsistent tactics of the national struggle of the Ukrainian politicians; describe the
consequences of the Polish–Ukrainian confrontation.
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According to the results of the study of the Ukrainian Naddnipryansk press in the
early XX century, it can be noted that the Polish–Ukrainian antagonism was caused
by the dominant position of the Poles and their attempt to establish the Polish control
over all spheres of life in the eastern part of Galicia populated mainly by Ukrainians.
Accordingly, the Ukrainians, not always actively and successfully, opposed the Polish
politics using various means of struggle for their rights.
Keywords: Polish–Ukrainian confrontation, Ukrainian Naddnipryansk
periodical press, international disputes, Galicia.
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Торгівельно–економічна освіта та її місце
в системі професійної та вищої освіти України
в 1920–1930–х роках
Розкрито завдання та цілі, які ставилися перед торговельно–економічною
освітою з боку партії та роль комерційних училищ, інститутів в розвитку
торговельно–економічної освіти в 1920–1930–х роках.
Ключові слова: торгівля, торговельно–економічна освіта, кооперація,
комерційні училища.

Перехід до ринкових відносин, розвиток різних
форм господарювання, щорічне зростання кількості
фермерських та індивідуальних господарств вимагають
створення цілісної системи торгівельно–економічної
освіти, яка б відповідала національним інтересам і
світовим тенденціям розвитку, забезпечувала підготовку
кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здат
них втілювати їх ужиття. Історія торгівельно–еконо
мічної освіти свідчить про те, що у певні періоди
розвитку нашої держави питання її реформування
поставало особливо гостро і потребувало нового
вирішення та більш глибокого обґрунтування. Ці
періоди, насамперед, характеризуються кризовими
явищами в освіті, які, в свою чергу, обумовлювались
невідповідністю між існуючим змістом і новими
досягненнями національного досвіду або новими
завданнями, які виникають перед українським суспіль
ством на певному етапі його історичного розвитку.
Початок радянського періоду (1919–1920 рр. –
початок 1930–х рр.) виявився одним із ключових
в історії освіти, оскільки це був час активних
педагогічних ініціатив діячів торговельної школи, дії
яких спричинювались та супроводжувались активним
розвитком суспільно–політичних, соціально–економіч
них, національних та культурно–освітніх процесів, що
відбувались на українських землях.
Історія становлення і розвитку торговельної освіти
та вплив кооперативного руху на цей процес в Україні
впродовж 1920–1930–х рр. ХХ ст. означений доробком
кількох генерацій визначних науковців, громадських та
культурно–освітніх діячів. Різні аспекти досліджуваної
проблеми вивчали: О. Пиріг, А. Мазаракі, Л. Лаврик–
Слісенко та інші. Аналіз робіт вітчизняних науковців
дає підстави констатувати, що ці пошуки носили
фрагментарний, несистематичний характер, і дана
проблема потребує подальшого дослідження і наукової
розробки.
Для написання статті були опрацьовані деякі
фонди Інституту рукопису, а саме: Ф.10, справа 3845–
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3926 (Розпорядження президії ВУАН та листування
комісії соціально–економічної комісії з видавництвом,
президією 2 відділу ВУАН та іншими установами з
питань наукової роботи, підготовки та підбору кадрів
2 січня 1931 – 7 січня 1932 рр.); Фонд10, справа 14629
(Стенограма доповідей на економічному диспуті ВУАН
1932 рр.); Ф. 159, справа 23 (К. Г. Воблый Письмо
предложение о сокращении числа обязательных занятий
для студентов экономического отделения); Ф. XXXVIII,
114 (К. Г. Воблый Программа лекций по теории
кооперации 1920 г.); Ф. XXIX, 281 (Завдання марксис
тів в галузі викладання економічних наук. 15 червня
1928 рік).
Метою статті є спроба систематизувати існуючи
данні про існування та діяльність комерційних училищ,
інститутів, програм комерційних шкіл в 1920–1930–х
роках.
У період НЕПу формування різних сфер Україн
ської радянської соціалістичної республіки (УРСР)
відбувалось дуже повільно, оскільки нова влада
категорично відмовилась від дореволюційних надбань.
Зокрема, відбулось масове звернення до тогочасної
зарубіжної школи, реформаторської та експеримен
тальної педагогіки, і саме в них шукалися рішення
невідкладних практичних проблем. Відтак, однією
з провідних педагогічних тем була трудова школа,
історія її розвитку у контексті економічного розвитку
суспільства. Це, насамперед, обумовлено переходом від
воєнно–комуністичних методів організації виробництва
до економічно обґрунтованих методів управління
економікою. З переходом до НЕПу радянська влада
змушена була визначити пріоритети в культурному
та духовному розвитку, оскільки значна частина
дорослого населення України не вміла читати й писати,
неписьменними були понад 40% дітей шкільного віку,
а успішний економічний розвиток був неможливий
без ліквідації неписьменності, яка стала основною
перешкодою розвитку кооперативного руху. У 1921 р.
Раднаркомом УСРР було ухвалено декрет про ліквідацію
неписьменності населення віком від 8 до 50 років та
створено надзвичайну комісію для боротьби з нею.
Бурхливе зростання самоврядних селянських орга
нізацій у період НЕПу поставило перед кооперативним
рухом, крім суто організаційних та господарських
завдань, розв’язання цілого ряду соціально–культурних
проблем, оскільки неорганізоване та малоосвічене
сільське населення повинно було не лише орієнтуватися
в досить складних правилах кооперативної співпраці, а й
брати на себе організаційно–управлінські та культурно–
просвітницькі завдання. Сільськогосподарська коопеація,
що у 1921–1929 рр. поруч із сільськими радами стала
головною селянською організацією, не лише об’єднала
громадські інтереси всіх верств сільського населення, а
й сприяла формуванню його громадянської свідомості,
соціальної мобільності та піднесенню культурно–
освітнього рівня. Пошуки шляхів забезпечення
підготовки «кооперативної інтелігенції» та поширення
кооперативних знань серед широких селянських мас
поступово перетворились у кооперативну культурно–
просвітницьку діяльність, що сформувала спеціальну
галузь торговельно–економічної освіти, поява якої стала
узагальненим показником відродження українського
села.
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Керівні органи держави та правлячої партії спрямо
вували і контролювали не тільки процес організації
вільної торгівлі, а й підготовку фахівців у цій сфері.
Як зазначає О. А. Пиріг: аналіз документів ЦК РКП(б)
та ЦК КП(б)У, доповіді, виступи з питань торгівлі
керівників партійних та державних органів свідчать,
що основними положеннями державної торговельної
політики на той час були: створення оптимального
апарату управління торгівлею; пріоритетний розвиток
кооперативної торгівлі; організація державної торгівлі
(вирішення
проблеми
кадрів,
товаропостачання,
комерційна діяльність, створення матеріальної бази,
боротьба із зловживаннями); обмеження і витіснення
з ринку приватного торговця; переконання значної
частини комуністів – робітників і селян – у необхідності
торгівлі та освіти [1, с. 110–111].
Радянська влада в умовах кадрової кризи змушена
була направляти на роботу за кордон так званих
«старих» фахівців, тобто людей, що мали спеціальну
торговельну освіту, великий досвід практичної роботи.
Проте радянську владу турбував їх менталітет. 1 березня
1922 р. на ім’я секретаря ЦК КП(б)У надійшов лист
Маневича з пропозицією ввести комісарів з числа
робітників–господарників до складу закордонних
представництв зовнішторгу для контролю за діяльністю
старих фахівців, для активізації імпортно–експортних
операцій. Торговельну некомпетентність виявляли й
губернські партійні органи. Ось чому заклик вчитися
торгувати у 1920–ті роки став актуальним. Як зазначив
О. А. Пиріг: «вчитися державного регулювання
комерційних відносин», «навчатися розуміти комерційні
стосунки і торгівлю» – таке завдання поставив
Ленін перед комуністами. Він різко критикував тих
працівників, які не розуміли важливості нового
підходу до питань економічного будівництва, які не
сприймали ринок і торгівлю, не хотіли розуміти її вагу
для господарського життя. Гасло «вчитися торгувати»
закликало до вивчення тонкощів товарного обігу,
до організації державної та кооперативної торгівлі.
Держава повинна була навчитися торгувати так, щоб
промисловість задовольняла селянство, щоб селянство
торгівлею задовольняло свої потреби [1, c. 112].
У боротьбі за ринок успіх залежав від вміння
організувати комерційну роботу, гнучкий торговельний
апарат різних рівнів. З апарату ЦК КП(б)У, з
господарських і торговельних органів в цей час було
звільнено 780 осіб, що не розумілися на торгівлі.
З центру в Україну для зміцнення кадрів торгівлі
було направлено 1106 осіб, що розуміли суть нової
економічної політики, знали специфіку комерційної
роботи. ЦК РКГІ(б) і губкоми партії з квітня 1923 р.
по квітень 1924 р. направили в кооперативні центри,
апарати центральних торговельних органів, що знахо
дились у віданні Комвнуторгу ще 112 підготовлених
комерційних працівників [1, c. 113]. Водночас велась
підготовка фахівців торгівлі.
На базі дореволюційних комерційних училищ
у 1920 р. з’явились соціально–економічні школи. У
1921 р. кадри вищої кваліфікації готували 3 інститути
народного господарства – у Києві, Харкові та Одесі.
Харківський інститут мав у своєму складі торговель
ний факультет, Київський – господарчо–технічний
факультет з товарознавчим і промислово–комерційним
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відділеннями. Одеський – готував фахівців зовнішньої
торгівлі. Кадри середньої ланки готували Харківський
фінансово–економічний технікум, Київський технікум
зовнішніх зносин, Конотопський адміністративно–
промисловий та інші технікуми. Крім 10 технікумів,
функціонували 41 торговельно–промислова школа та
понад 20 курсів підвищення кваліфікації [2, c. 19].
Студенти інститутів вивчали такі дисципліни:
економіку торгівлі, торговельне право, товарознавство,
ринкознавство, торговельну статистику, міжнародну
організацію кредитів і розрахунків, технічну організацію
внутрішньої та зовнішньої торгівлі, банківську справу,
історію торговельної справи. Перелік дисциплін
свідчить, що інститути намагались забезпечити
підготовку кадрів широкого профілю, які б володіли
ґрунтовними знаннями для організації комерційної
справи. Оскільки в 1920–х роках особлива увага
приділялась кооперативній торгівлі як інструменту
боротьби проти приватного торгівця на внутрішньому
ринку, то при інститутах народного господарства було
відкриті кооперативні факультети. 1 січня 1920 р.
було відкрито Український кооперативний інститут
ім. професора М. Туган–Барановського. Через рік
кооперативний інститут увійшов до с Інституту
народного господарства як окремий кооперативно–
продовольчий факультет. 14 липня 1922 р. він був
виділений в окремий Київський кооперативний
технікум. Досить часті зміни статусу кооперативного
інституту свідчать про пошук оптимальної організації
системи вищої кооперативної освіти. І все ж таки,
кваліфікованих фахівців торгівлі було не достатньо.
Організаційні структури держторгівлі створювались
навпомацки. В ході апробування структур часом
спливали необґрунтовані ідеї щодо їх поліпшення, але й
вони не завжди витримували перевірку часом.
Зважаючи на строкатість торговельних структур і
форм періоду нової економічної політики, було визнано
за доцільне створити єдиний орган з функціями
регулювання внутрішньої торгівлі. Таким органом стала
Комісія у справах торгівлі, створена при Українській
економічній нараді 6 жовтня 1922 р. у відповідності до
постанови Раднаркому України від 3 жовтня 1922 р. До
її складу увійшли представники Держплану, Наркомфіну,
Української Ради народного господарства, Вукоопспілки,
Наркомзовнішторгу. Комвнуторг займався розробкою
торговельних декретів і постанов, контролював
діяльність торговельних організацій, вирішував питання
регулювання цін, займався розробкою правил ведення
торговельної документації, видавав дозвіл на дії, що
сприяли розбудові внутрішньої торгівлі [1, c. 112].
Водночас активізувалась і освітня робота над
проблемами кооперації в цілому і в торговельній справі,
зокрема, роботи С. Прокоповича «Кооперативное
движение в России, его теория и практика», М. Туган–
Барановського «Соціальні основи кооперацій», І. Зассена
«Развитие теории кооперации в эпоху капитализма»
та інші, стали основою статті В. Леніна «Про
кооперацію», що вийшла у 1923 р. Основні думки цієї
статті свідчать про еволюцію поглядів Леніна щодо
споживчої кооперації. Якщо у статті «Чергові завдання
радянської влади» у 1918 р. він писав: «Кооператив є
крамничка», то у 1923 р. він твердить, що «кооперація
в наших умовах часто цілком збігається з соціалізмом»
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[Цит. вз. 1, c. 120]. Ленін вважав кооперацію головним
шляхом до соціалізму і це позначилось на державній
політиці та освіті зокрема.
Культурно–просвітницька діяльність представників
кооперативного руху у період НЕПу вилилась не лише
в пропаганді кооперативних і агрокультурних знань,
видавничу діяльність і поширення фахової літератури,
допомогу закладам освіти і культури в сільській
місцевості, а й широко поставлену справу підготовки
фахівців для роботи в кооперативних установах. Над
науковою розробкою проблеми кооперації в 1920–
ті роки плідно працював О. Чаянов. Його робота
«Основные идеи и формы организации крестьянской
кооперации», «Краткий курс кооперации», мали
практичне значення. О. Чаянов не тільки визначив
місце кооперації у ринковому господарстві, але й дав
рекомендації щодо створення і діяльності кооперативів,
в тому числі й у галузі торгівлі. Зокрема, він
наголошував на потребі вивчати закони і кон’юнктуру
ринку.
Протягом 1921–1929–х рр. у досить чисельних
кооперативних школах та курсах представники
широких верств населення здобували професійні
знання, уміння та навички, що давали їм право
займати посади рахівників, інструкторів, а інколи й
керівників підрозділів кооперативних установ. Таким
чином, представники сільського населення набували
нового соціального статусу, принципово відмінного
від попереднього, що наближав їх до інтелігентів –
представників
національної
еліти.
Ілюстрацією
функціонування таких навчальних закладів можуть
бути тримісячні сільськогосподарські кооперативні
курси в с. Чернокам’янці Харківської губернії, на яких
крім професійно–орієнтованих навчальних дисцип
лін (рахівництва, молочного господарства, скотарства,
історії і теорії кооперації тощо), викладалися й
загальноосвітні та природничо–наукові дисципліни
(фізика, математика, граматика, економічна геогра
фія). Отже, на курсах здійснювалась не лише вузько
професійна підготовка слухачів, а й піднімався їх
загальний освітній та культурний рівень. Роботу
кооперативних курсів в с. Чернокам’янці забезпечували
викладачі Харківського сільськогосподарського інсти
туту та найкращі інструктори місцевих кооперативних
союзів [3, с. 197].
У перший радянський період діяли й середні
сільськогосподарські навчальні заклади, до яких,
зокрема, належала середня загальнокооперативна
школа імені 50–річчя української кооперації в
м. Києві з трирічним терміном навчання, яку
заснував Київський союз установ дрібного кредиту
(«Союзбанк»), кооперативна школа імені В. Домниць
кого Дніпровського союзу споживчих товариств
(«Дніпросоюз») із однорічним терміном навчання. До
середніх кооперативних навчальних закладів належали й
Харківська середня кооперативна школа ім. А. Н. Голов
чанського, заснована Союзом споживчих товариств
Півдня Росії, Харківським союзом установ дрібного
кредиту та іншими кооперативними установами. У
досліджуваний період продовжував роботу Український
кооперативний інститут ім. М. І. Туган–Барановського,
відкритий ще в січні 1920 р. У 1921–1929 рр. важливого
значення у розвитку торговельно–економічної освіти та
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науки набула селекційна робота кооперативних установ,
серед яких найбільше уваги надавав Центральний
український сільськогосподарський кооперативний союз
(«Централ»). Йому належала Центральна українська
селекційна станція у м. Лубни, яка навіть у складних
умовах впровадження НЕПу активно займалась науково–
дослідницькою діяльністю.
Впровадження НЕПу і розвиток кооперативного руху
відкрили нові можливості для становлення торговельно–
економічної освіти та науки. З 1928 до 1932 р. в Україні
було організовано понад 30 науково–дослідних установ,
більшість із яких – сільськогосподарські інститути.
Кооперативні організації планували створення цілої
системи кооперативної освіти, як шкільної, так
і позашкільної. Крім того, що окремі товариства
створювали власні курси, школи та інститути, основи
кооперативного виховання запроваджувались в системі
шкільної освіти шляхом вивчення основ кооперації
та організації шкільних кооперативів, де молодь мала
можливість ознайомитися з головними поняттями
про народне господарство та соціально–економічні
відносини. Кооперативне навчання в школі також
здійснювалось за допомогою таких форм роботи, як
організація шкільних крамниць та ощадних кас, де
учні вчилися торговій справі, обліку і розрахункам,
оцінюванню вартості виробів.
Основними думками марксистів у галузі викладання
економічних наук в університетах на 1928 рік були такі:
«1….. Можна висловити категоричну думку про занепад
творчої теоретичної думки в галузі економічної науки.
Велика кількість течій свідчить лише про наявність
великого ідейного розброду, але не про пожвавлення
теоретичної думки. 2. Буржуазна економічна наука,що
ігнорує Маркса, а ще більше його геніального учня
Леніна, не може зрозуміти імперіалізму, як історичної
стадії в розвиткові капіталізму 3. Більш всього
буржуазна економія віддає уваги теорії грошей й
кредитів. Тому всі ці теорії не відкривають ширших
горизонтів і не мають змоги пояснити складних явищ
в господарстві. Марксова теорія грошей і кредиту є
найбільш глибокою і життєвішою, але буржуазна наука
обходить цю теорію мовчанкою. 4. Економісти на терені
Радянського союзу є послідовниками західних вчителів.
Всі вони «австрійці», «англо–американці», дивляться на
марксистів з гори, презирливо розглядають марксизм, як
застарілу, не наукову доктрину і намагаються створити
серед молоді авторитет «австро–американських богів».
Але це не все. Вони доволі вдало проводять у всякій
формі свої ідеї в різних державних проектах щодо
побудови народного господарства. 5. Змушенні віддати
у Вишах, вони зберігають монопольне становище
по викладанню економічних дисциплін, економії
промисловості,торгівлі і фінансових науках, де не
має й крихти сучасної радянської дійсності, або вони
відбиваються ними перекручено. 6. Перед нами повстає
невідкладне завдання – розпочати теоретичний наступ
на буржуазно–економічну думку, вибивати її неухильно
із позицій, що вона їх займає, нещадно відкриваючи її
не наукову й контрреволюційну суть, але не знижуючи
при цьому рівня принципової теоретичної критики.
7. Економічні дисципліни повинні мати на меті
теоретичне усвідомлення радянського господарства,
лише тоді вони матимуть безперечну вартість,
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звідси завдання марксизму даного часу є оволодіти
цими позиціями, але ж для цього потрібна достатня
кількість кваліфікованих марксистів, щоб оволоділи
всіма галузями прикладної економіки. Нашим гаслом
мусить стати «революційний послідовний марксизм у
прикладній економіці» [4, арк. 1–3].
Таким чином, необхідність підготовки відповідних
спеціалістів зумовили становлення та розвиток
різнорівневих кооперативних навчальних закладів:
шкіл, класів, курсів, училищ. Це, у свою чергу,
сприяло становленню перших вищих навчальних
закладів та підвищенню фахового рівня підготовки
викладачів торговельно–економічних дисциплін, що
позитивно позначилося на якості діяльності фахівців
агропромислового комплексу України. Ефективними
формами просвітницької діяльності представників
кооперативного руху, що сприяли ліквідації коопера
тивної неграмотності, стали: організація виставок, кон
курсів, лекцій; робота кооперативних гуртків; підготовка
та перепідготовка фахівців–кооператорів тощо.
На початку 1930–х років Україна перетворилась на
будівельний майданчик, де в рекордно короткі строки
зводились індустрії. Доба індустріального будівництва
позначена зростанням чисельності міського населення.
Відтак проблема постачання населення робітників,
набуває значної ваги. Не випадково, що її було
обговорено на жовтневому пленумі ЦК ВКП(б) 1931 р.
Перед Наркоматом та Центроспілкою висунуто завдання
«широкого розгортання торгівлі», «оволодіння технікою
торгової справи». Пленум підкреслив необхідність
збільшити мережу вищих торговельних навчальних
закладів, курсів підвищення кваліфікації працівників
торгівлі [2, с. 22]. Вже наприкінці вересня 1932 р.,
пленум ЦК ВКП(б) повернувся до питання про стан
торговельного обслуговування населення, відзначивши,
що роздрібна мережа державної торгівлі Наркомпостача
лише за 1932 р. зросла на 67%. Отже, частково завдання
правлячої партії було виконано. Однак серйозні
недоліки в роботі торгового апарату лишалися. Основна
причина – низький рівень фахової підготовки керівників,
так і працівників масових професій.
1930–ті роки характеризується уніфікацією вищої
і середньої спеціальної освіти. Вищим навчальним
закладом став інститут, а середнім спеціальним –
технікум. У 1932 р. відмінено бригадно–лабораторне
навчання, оскільки він не забезпечував міцних знань
студентів, встановлено нові навчальні плани, в яких
головна увага приділялась виробництву, акцент
робився на необхідності лекцій. Вводились вступні
іспити з профілюючих дисциплін, виробнича практика,
екзаменаційні сесії, оцінки знань студентів. Випускники
готували дипломні роботи. У вересні 1933 р. відновили
роботу Харківський, Одеський, Київський, Дніпро
петровський університети. Протягом 30–х років
кількість вищих навчальних закладів збільшується за
рахунок створення їх на базі найкращих технікумів.
У 1938–39 навчальному році в Україні було вже
129 університети [5, с. 47].
Для того щоб зрозуміти, як розвивалася освіта в
цілому і відповідно торговельно–економічна в 1930–
х рр.,слід звернути увагу на Інструкцію для наукових
установ ВУАН (в тому числі соціально–економічного
відділу, який відповідав за економічну освіту) в справі
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їх прикріплення до підприємств. Мета прикріплення
наукових установ до підприємства полягала в сприянні
виконанню виробничих завдань через обопільний
виробничо–культурний зв’язок. Реалізація цієї мети
покладала на установу з одного боку, і на підприємство
з другого, певні взаємні зобов’язання. Наукова установа
повинна була застосовувати досягнення науки до
потреб підприємства в тій мірі, в якій ці досягнення
можуть служити безпосередньо самому виробництву,
а також виробничій кваліфікації та культурному
розвитку робітників підприємства. Підприємство
повинно було забезпечити пролетарський провід та
робітничий контроль над роботою наукової установи,
активно допомагаючи їй скеровувати всю свою роботу
на потреби соціалістичного будівництва. Відповідно
до цих зобов’язань визначалися такі норми роботи
з боку підприємства: виділення від підприємства
робітничих бригад для ознайомлення з роботою
наукової установи; обговорення на робітничих зборах
звітів наукової установи разом з висновками робіт;
участь представників підприємства в виробничих
нарадах та наукових засіданнях наукової установи;
включення до завдань бригад національно–культурного
будівництва при культурних політичних радах завдань
допомоги і сприянню роботі наукової установи;
посилена робота з боку підприємства науковій установі
в технічному обладнанні; залучення співробітників
наукової установи до участі в виробничих нарадах
підприємства, обговорення звітів підприємства. З
боку наукової установи передбачалося: виділення
від наукової установи бригад для ознайомлення з
роботою підприємства; організація наукових засідань
на підприємстві; участь наукових співробітників
в виробничих нарадах підприємства, в складанні
профплана
(організаційні,
технічні,
економічні,
статистично–облікові питання); наукове дослідження
підприємства (питання техніки, економіки, кадрів)
з погляду перспектив його розширення, збільшення
видатності праці та її раціоналізація, підвищення
культурного рівня робітників; практична допомога
підприємству від наукової установи в його виробництві
через науковий розгляд розрахунків; допомога
підприємству в організації та налагодженої політичної і
загальної освіти робітництва через участь співробітників
наукової установи в нарадах, читання лекцій, організація
курсів, семінарів, гуртків; організаційна допомога
в задоволенні наукових інтересів робітництва в
різних галузях знань через залучення до роботи на
підприємстві інших наукових закладів [6, арк. 39–40].
Необхідно зазначити, що ВУАН першою з
поміж всіх академій союзу розгорнула цілу мережу
комісій, кафедр, де спеціально вивчалися проблеми
радянської і капіталістичної економіки. Ці розроблені
програми направлялися на вивчення до вищих
навчальних закладів. Так, соціально–економічний
цикл входив до складу другого відділу ВУАН (голова
акад. О. Г. Шліхтер, члени академіки, К. Г. Воблий,
проф. С. Д. Сидоряк, Д. Є. Вованенко). Цей цикл
складався з різних кафедр, в тому числі кафедра торгу
й транспорту, її очолив академік К. Г. Воблий, кафедру
фінансів – академік Л. М. Яснопольський. Кафедра
політичної економії та комісія торгу й транспорту
створена була в 1927 р., а комісія фінансів в 1926 р.
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[7, арк. 2]. Згідно звіту науково–дослідної роботи
другого соціально–економічного відділу ВУАН за
1930–ті роки зазначалося: «Другий відділ повинен
був стати одним із центрів науково–дослідної роботи
в галузі соціально–економічних наук в Україні,
бути центром розроблення теоретичних програм на
озброєння трудящих мас. Вся робота другого відділу
ВУАН повинна бути скерована на допомогу компартії
та успішне побудування соціалізму» [8, арк. 1]. За
1933 рік роботу другого відділу, як і всієї ВУАН можна
розбити на два періоди: перший – до чистки академії
(липень, 1933 р.), другий – після липня – серпня 1933 р.
Всього до складу відділу входило 5 циклів, 23 кафедри,
28 партійних комісій, 6 інститутів, 4 парткабінети,
3 музеї.
В цей час здійснюються заходи щодо підвищення
якості знань. У 1933 р. при вищих навчальних закладах
відкриваються курси для комсомольців і комуністів,
членів комнезамів, з метою підготовки їх до навчання
у ВНЗ. Робітфаківці заселяли у гуртожитки, їм
виплачувалися державні стипендії. Водночас було
розгорнуто масові репресії проти найяскравіших
інтелектуалів як старої, так і нової формації. Жертвами
репресій стали церковні діячі, наукова та творча
інтелігенція. В 1930–х роках було скасовано плату
за навчання в усіх вузах і технікумах. Близько 90%
студентів одержували державну стипендію. В 1935
році скасовано обмеження, пов’язані з соціальним
походженням студентів. Вища освіта стала доступною
для широких верств.
Висновки. На кінець 1930–х років у СРСР цілком
оформилась адміністративно – командна система. Її
проявом в галузі вищої освіти була постанова ВКП(б)
та РНК СРСР «Про правила прийому до вищих
навчальних закладів» від 11 липня 1940 р. Цей документ
регламентував усі складові зарахування до ВНЗ аж
до вступних іспитів. Так, абітурієнти, вступали на
товарознавчий факультет, складали математику, фізику,
хімію, російську мову та літературу. Вступники на
економічний факультет – математику, географію, історію
народів СРСР та російську мову і літературу [9, с. 433].
Таким чином, протягом 30–х років XX ст. у СРСР
склалася досконала для свого часу система вищої освіти.
Вона в основному забезпечувала потреби господарства
у висококваліфікованих фахівцях. У 1939 р. на 1000
чоловік населення України вищу освіту мали 8 осіб,
а середню – 112 чоловік. Її складовими в Україні були
Харківський інститут радянської торгівлі та філіали
Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі, які
функціонували у Києві та Одесі.
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Погляди Івана Франка на релігію
Розглядаються погляди І. Франка на релігію і його власний світоглядний
вибір по відношенню до неї. Розглядається своєрідність його релігійної
світоглядної культури. В роботі аналізуються погляди І.Франка щодо релігії як
до соціального інституту, так і релігійність як міра духовного буття українців.
Ключові слова: І. Франко, світогляд, релігійність, релігія, історичність.

Розгляду питання світогляду І. Я. Франка
приділяло увагу не одне покоління дослідників.
Однак, деякі складові частини цього питання не
повністю дослідженні і не носять завершений
характер, тобто, залишаються дискусійними і не
мають свого остаточного висновку. До таких питань
можна віднести питання історичності світогляду
І. Франка. Характеризуючи творчість вченого можна
з впевненістю сказати, що його світоглядна культура
була досить багатогранною. В радянській історіографії
світогляд І. Франка визначають з крайніх позицій,
зображуючи мислителя як матеріаліста–революціонера,
атеїста, безбожника, ворога церкви [1; 2; 5]. Подібні
твердження однобічні, оскільки вони не достатньо
обґрунтовані і викликані обставинами ідеологічної
кон’юнктури. В радянську епоху дослідники світогляду
І. Франка приділяли значну увагу ранньому періоду
творчості поета. Характеристика світогляду І. Франка,
як атеїстичного виходить з аналізу окремих його творів
та ігнорування інших. Для прикладу можна навести
позицію академіка М. Возняка [2]. Вивчивши частину
раніше неопублікованих документів з особистого архіву
І. Франка, що датуються раннім періодом творчості,
вчений зобразив світогляд І. Франка атеїстичним.
Можливо, І. Франко не друкував цих матеріалів,
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оскільки вважав їх малозначущими. Роздмухуючи
ці друковані й недруковані твори, не окреслюючи
цілісність світогляду, радянські дослідники йшли
шляхом «напівправди». Однак, необхідно відзначити, що
І. Франко в своїх поглядах на релігію, як і на суспільно–
політичні відносини пройшов значну еволюцію.
Творчість І. Франка раннього періоду дійсно
відображає життєву позицію, що формується через
призму ідей історичного матеріалізму нівелюючи
соціальні прояви віри. Прикладом такого відношення до
віри може слугувати його вірш «Товаришам з тюрми»,
який поет написав в 1878 році у віці 22 років. Подібне
зображення відношення до віри і розуму природно
викликало образу у церковнослужителів. Проте, навіть
в цьому вірші, І. Франко не відкидає віри й не бореться
з церквою, а боронить права вільного наукового
досліду. Відносно рядків щодо вільної любові, про
яку говорить І. Франко в цьому вірші і яка викликала
обурення в церковнослужителів, то мова йде не про
якийсь перелюб, а про право молодят одружуватись по
коханню, а не з домовленості батьків.
Загальноприйнятим положенням сучасної наукової
літератури є твердження, що світогляд кожної людини
є цілісним явищем, однак цю цілісність можна умовно
поділити на елементи релігійності, міфологічності,
науковості, філософічності, літературного та художнього
світобачення тощо. Тобто, світогляд людини, з
погляду на його історичність, можемо кваліфікувати
за будь–якою стороною (називати його філософським,
релігійним тощо), або розглядати як комплексне
явище. При цьому слід підкреслити, що поняттям
«історичність» фіксується факт виникнення світогляду
та його просторово–часовий характер існування.
Стосовно ж світогляду І. Франка потрібно зазначити,
що часто вчені, які досліджували цей аспект життя
і творчості мислителя, ігнорували «історичність».
Зокрема, в радянський період науковці з зрозумілих
причин, не розглядали питання релігійності світогляду
І. Франка, а намагались репрезентувати його світогляд
атеїстичним. З метою створення об’єктивного характеру
світоглядної картини творчості І. Франка та на відміну
від попередніх дослідників, які з точки зору своєрідності
державної ідеології і часу в якому вони працювали,
висвітлювали теоретичну спадщину І. Франка,
спробуємо дати комплексний аналіз цієї проблеми. У
системі обраної нами комплексності основний акцент
зробимо на поглядах І. Франка на релігію та його
власний світоглядний вибір у відношенні до неї.
Оприлюднені у 50–ти томній збірці твори І. Франка,
матеріали, що відображають світоглядний вибір вченого,
дають змогу дослідити проблему релігійності світогляду
І. Франка ширше й об’єктивніше. Праці представників
української діаспори (В. Дорошенка, Я. Гриневича),
що характеризують світоглядну культуру І. Франка в
порівнянні з працями радянських вчених допомагають
більш об’єктивно розглянути релігійність світогляду
вченого.
Варто звернути увагу на те, що І. Франко ніколи
й ніде відкрито не заявляв про свою ворожість ні до
релігії, а ні до її культових служителів, навпаки він не
одноразово виступав на захист українського греко–
католицького духовенства [4]. До цього його спонукали
як власні світоглядні переконання так і політична історія
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західноукраїнських земель. Ще одним із свідчень такої
позиції І. Франка служить його «Одвертий лист до
галицько–української молодіжи»: «Без власних шкіл
і без виробленої освітньої традиції, без перейнятого
освітніми і народолюбними думками духовенства...
Украйна залишиться неготовою до майбутніх змін»
[11, c. 404]. Тож не дивно, що не зважаючи на увесь
свій радикалізм, І. Франко мав чимало приятелів
серед духовенства й не раз був бажаним гостем в їх
домівках [3, c. 7]. І ніколи він не скривдив жодним
словом релігійні почуття своїх господарів. Він умів
шанувати переконання інших людей – і політичні й
релігійні. І хоча свого часу був прозваний матеріалістом,
він ніколи не заперечував власне духовної сторони в
людському житті про що свідчить його гімн «Вічний
революціонер», де він говорить про «дух, що тіло рве до
бою». В своїх спогадах священик О. Волянський писав,
що І. Франко зовсім не був безбожником. Він, пише
далі, що І. Франко при полеміці на релігійну тематику
намагався не втручатись, а коли розмова доходила до
точки кипіння; то він заспокоював співрозмовників
словами: «Лишім ми віру нашому народові, бо то є ще
один амальгам, який його держить»! І цим переривав
дискусію в найгарячішій її точці [3, c. 43]. З даних
свідчень ми можемо зробити висновок, що І. Франко
надавав релігії вагому роль в житті народу. Іван
Куравець розповідав про те, що під час перебування
в с. Криворівні кожної неділі та на свята І. Франко
разом з М. Грушевським і іншими письменниками
ходив до місцевої церкви, а потім всі гуртом йшли
до місцевого священика О. Волянського на розмову.
Професор Л. Шанковський розповідав, що І. Франко
перед своїм одруженням щороку приїздив до його батька
Петра, який був священиком у с. Дулібах, і ніколи не
пропускав ні одної Служби Божої, більше того співав
із дяками і читав апостола. Доволі цікавими є відомості
які надає Микола Рибак про розповідь свого батька
Амброзія жителя села Соснів, Підгаєцького повіту,
який навчався з І. Франком в одній гімназії, однак на 3
роки пізніше, стосовно відношення І. Франка до релігії.
Він підкреслює, що закид, зроблений І. Франкові щодо
його невірства, є цілком безпідставним. Він зазначав,
що І. Франка можна осуджувати лише за те, що він не
завжди погоджувався з усіма церковними правилами,
але віра в Бога у нього була і ніколи не була похитана.
На запитання Амброзія, чи ходите ви (І. Франко)
до церкви, він відповів, що любить молитися, але в
тихій сільській церкві, ввечері при сумерку. Там він
може сконцентрувати свій дух для щирої молитви.
Натомість, – сказав, – не любить молитися по міських
церквах, де гамір, де люди не моляться так, як належить,
де й він не може сконцентрувати своєї уваги для
молитви [3, c. 44].
Всупереч тому, що І. Франко зневірився після того
як захворів і лежав спаралізований, свідчить розмова
Амброзія з співробітником Волоської церкви Василем
Горгулою. Горгула розповідав, що завжди заходить до
І. Франка на Йордана і він завжди радий його приходу.
Отже, цілковито справедливо можемо зафіксувати
факт того, що І. Франко не був ворогом ні релігії,
ні церкви, ні духовенства, а ворогом зловживань
церковників. На користь цього свідчить той факт,
як І. Франко полемізував з митрополитом Андрієм
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Шептицьким. Митрополит щиро шанував та поважав
його, відвідував, вітав його в 1913 р. на урочистому
святкуванні 40–літнього ювілею львівського театру,
а будучи в 1917 р. В Києві, на бажання Франкової
доньки Анни відправив у костелі панахиду за нього та
виголосив промову про значущі заслуги поета [3, c. 45].
Історичність світогляду І. Франка визначена тим, що
для нього характерним було своєрідне розуміння релігії.
На його думку, релігією називається не лише віра в
якісь надземні, вищі істоти, обдаровані вищою силою,
ніж люди, не лише віра в те, що і в людях є частина тієї
найвищої істоти (душа) і що люди повинні своїм життям
і своїми вчинками наближатися до тієї істоти. Він
відносив до релігії також почуття, любов до тієї вищої
істоти і до інших людей, а також добрі справи, любов
до добра і справедливості, постанова жити так й самому
так, щоб наближувати себе і інших до тої вищої істоти
[12, c. 268].
Письменник вважав, що ці складники є найваж
ливішими в питанні розуміння релігії. «Віра без любові
і без сильної волі, що виявляється в справах, не творить
ще релігійного чоловіка. Так само самі вчинки без віри
в вищу справедливість і без віри в ту справедливість не
створить релігійної людини» [12, c. 269].
В своїй праці «Радикали і релігія» розглядаючи
історію власного народу І. Франко вказує на прорахунки
і не послідовність духовенства в роз’ясненні питань
релігійного характеру відносин. Подібні дії в
подальшому, на його думку, привели до того, що у
населення сформувалось своєрідне відношення до
релігії. Він вказує на те, що віра в українського народу
носить практичний характер. Вчений звертає увагу на
те, що поряд з вірою в єдиного Бога, значною мірою
український народ вірить в ворожбу, відьом, чорта.
Віра в Бога для народу є чимось таким, як ікона в
хаті: «перед нею він поклониться, свічку засвітить,
але зрештою практичного впливу на його життя вона
не має» [12, c. 269]. Поет говорить про те, що обряди
і вірування нашого народу, які прийняла і освятила
церква, пройняті вірою в відновлення сил природи і
далекі від розуміння єдиного і всемогутнього Бога.
Проте, ці обряди і звичаї мають для народу дуже
важливе значення. Важливістю подібних обрядів,
якраз і пояснює І. Франко своєрідність практичної
віри в українців. Адже обряди пов’язані з силами
природи мають практичне значення для народу. Вони
символізують багаті врожаї, згадують з вдячністю
померлих родичів, а також вберігають людей від впливу
темних сил.
До прорахунків духовенства поет відносить те,
що воно в десять раз більше говорить про чорта і про
всяких злих духів, ніж про Бога. І. Франко вказує на те,
що коли першооснова релігійності, віра, поставлена в
народній душі на хибну основу тим, що представлена,
здебільшого, не одним всемогутнім Богом, а вічною
боротьбою всемогутнього Бога з дияволом. Подібне
представлення духовенством Бога, зважаючи на
специфіку практичної віри народу, може, на думку
І. Франка, привести простого чоловіка до наступного
твердження: «Бога шануй і чорта не дразни» [12, c. 269],
що свідчить про дипломатичну нейтральність людини в
тій війні. І. Франко говорить про те, що віра в пекельні
муки відсторонює народ, до певної міри, від злих дій.
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Але таке відсторонення не можна вважати правильним
релігійним вихованням, правдивим заохоченням людини
до добра. Полемізуючи з митрополитом Андрієм
Шептицьким, І. Франко вказує на прорахунки церкви
в питанні правдиво релігійного виховання народу. Він
вказуючи на етичний бік такого виховання демонструє
гарні знання з всесвітньої історії і Святого письма.
Вчений звертає увагу митрополита на те, що церква
в релігійному вихованні народу закладає відмінні від
Христових етичні принципи. «Христос поклав зовсім
інші підвалини під християнську етику «люби Бога всім
серцем, а ближнього як себе самого», як «не судіть,
щоб вас не осуджено». Він вказує на те, що про суд і
кару в тих етичних Христових науках не було нічого.
Не «безглузда справедливість а всеохоплююча любов
повинна» бути основою християнської етики. Однак,
вчений зауважує, що «розвій християнської церкви
пішов іншою дорогою, вона лишила на боці Христову
основу і угрунтувала свою есхатологію, а з тим разом і
свою етику на єгипетських бюрократично–судівничих
поглядах та традиціях і не перестає й досі видавати їх
за найвищий вицвіт божественної мудрості» [13, c. 395].
Ще одним з свідчень на користь толерантного
відношення до релігії І. Франка може слугувати
звернення вченого в своїй творчості до біблійних
сюжетів [7]. Ведучи розповідь від першої особи він
не одноразово згадує Бога, як вищу духовну сутність,
зокрема в питаннях на які в силу своїх можливостей не
може дати відповідь [4, c. 19].
І. Франко зараховував себе до раціоналістів і завжди,
навіть в питанні віри намагався керуватись розумом. Він
одверто заявляв: «так, ми раціоналісти, ми хочемо у всіх
справах, отже і в справах релігії, поступати розумно,
як личить розумним і просвіченим людям». Він був
твердо переконаний, що розум і просвіта не суперечать
релігії і правдивій релігійності, а навпаки мусять бути
її головною основою. В підтвердження цього можуть
слугувати його слова: «Темний, дурний і тупий чоловік
не може бути правдиво релігійним».
Разом з тим І. Франко опублікував багато матеріа
лів, часом дуже гострих, скерованих проти католицької,
уніатської та православної церков та їх діячів, коли
останні втручалися у «світське життя – у справи полі
тики, культури і т. ін. І – знову–таки – це не заважало
вченому займатися докладним аналізом творів старо
давньої літератури релігійного змісту, таких наукових
праць у нього налічується не один десяток, у тому числі
і докторська дисертація «Варлаам і Йосаф» [6, c. 32].
Значний інтерес має оцінка І. Франком неодно
значної і суперечливої ролі християнства як культурно–
цивілізаційного чинника розвитку європейської історії.
Особливо велике значення мало християнство у
переході від античної цивілізації до Середньовіччя, де
воно стало визначальним фактором формування нової,
порівняно з попередньою, культури і способу життя
та мислення. Християнство – одна з головних причин
руйнування античної цивілізації, хоча значною мірою
завдячує своїм становленням духовним джерелам пізньої
античності, коли, за словами Франка, «філософія, а
далі християнство щораз сильніше висувають наперед
людську індивідуальність, її терпіння і радощі, її
поводження і спасення робляться найважливішими
предметами людського думання і інтересу» [9, c. 11].
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У розгляді історичного процесу І. Франко велику
увагу приділяв людині, людській індивідуальності, її
світобаченню і світовідношенню та зумовленою цим
поведінкою. У своїй творчості він намагався розглядати
історію суспільства через розгляд життя і діяльності
окремих особистостей, з яких і формується це суспіль
ство. Сучасний український історик Н. Яковенко
визначила такий підхід до дослідження історії як
історико–антрорпологічний, сенс котрого полягає у тому,
що історик «шукає в минулому не безлике загальне,
а живу, суперечливу і часом дуже дивну як на нас,
сьогоднішніх, людину» [14, c. 9].
І. Франко розглядав феномен християнства як
«людино творчий» і культуротворчий фактор світо
глядного характеру. Характеризуючи епоху раннього
Середньовіччя, вчений показує її як протиставлення
старому світові Античності.
Парадоксальне становище моральності за феода
лізму і безроздільному пануванні церкви. «Середні
віки – вважає І. Франко, були найменше моральною
добою, яку зазнала людськість» [8, c. 36], бо при
пускала найбільше злочинів проти признаної саме тоді
моралі, хоча водночас всі вчинки судилися з погляду
на їх моральність або грішність, а не їх розумність.
«Категорії – вина, гріх, кара, ласка божа – були основ
ними фундаментами людського мислення й почування
і відбилися також у цілім світогляді того часу, в цілім
розумінні будови світу та його призначення» [8, c. 13].
Таке наголошення на категоричній відмінності,
«чужості» світу середньовіччя новим часам, сучасності,
з нашого погляду, потрібне було І. Франкові, щоб
підкреслити суперечливість, парадоксальність, відсут
ність лінійної поступовості в еволюції «історії людсь
кості», де одночасно співіснують і діють як прогресивні,
так і регресивні елементи, розрізнення яких становить
значну складність для історика. Зародки нової культури
з’являються саме у цьому не властивому їй середовищі,
а ферментом, що сприяє, зрештою, виживанню і
розвитку цих зародків є те саме християнство, навколо
якого утворилося вороже новій культурі соціальне і
світоглядне середовище [6, c. 35].
Справа, звичайно, у тім, що християнство здійснило
духовний переворот у центральній точці культурної
еволюції – самій людині. Воно «давало, – пише
І. Франко, щось зовсім нове, нечуваний підйом чуття,
непоборну дисципліну догми, принади раю і сховища
пекла. Перекладаючи мету людського життя з сього
світу в загробний, воно навчало чоловіка панувати над
собою, іти простолінійно, не оглядаючись ні на що,
концентрувати всі свої змагання до одної точки» [8,
c. 13]. Ідеал нової людини – цей внесок християнства
в культуру людства «переживав», принаймні в очах
І. Франка, всі його «негативні» і регресивні сторони і
впливи на суспільне життя середніх віків.
Культура поступово почала відроджуватися там, де
створювалися умови для виявлення і реалізації саме тих
нових якостей, які так чи інакше розвивало в людині
християнство. В містах середньовічної епохи разом
з торгівлею і морськими подорожами, пише вчений,
«здобуває собі перевагу... принцип праці, особистої
заслуги, знання і вмілості, заслуги коло загального
добра.... виробляються звільна принципи новочасної
демократії, що лягла непохитною основою всієї нашої
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новочасної культури» [8, c. 13]. І взаємозалежно із цим
в містах «зароджувався в ту пору велетень – гуманізм,
що вказав людськості нові дороги розвою» [8, c. 25].
Поряд з розумінням релігії вчений чітко розмежовував
її завдання від науки. Коли релігії він віддавав етико–
моральну частину виховання людей то завдання науки
він вбачав в пізнанні природи, істини, правди [10, c. 32].
І. Франко завжди високо цінував досягнення
цивілізації Нового часу, пов’язані з гуманізмом і демо
кратизмом, політичними свободами і їх забезпеченням.
Цінував прекрасно розуміючи відносність цих досягнень
стосовно реального становища більшості населення,
але розуміючи також і те, що історичної альтернативи
такому розвитку людство ще не знає.
Отже, можемо стверджувати, що І. Франко був
своєрідною цілісною натурою, яка ще й досі не
проаналізована як цілісність в історичній літературі. В
його світогляді відображається поєднання різноманітних
сторін світоглядної культури.
Стосовно ж релігії, то І. Франко відводив їй досить
вагому роль в житті суспільства. Не викликає також
сумнівів релігійність поета, однак, слід зазначити, що
віра у Франка була своєрідна. Він часто не погоджувався
з релігійними догмами, що суперечили розвитку науки
і техніки. Поет і громадсько–політичний діяч вважав за
необхідне в своїй творчій діяльності висміяти надужи
вання духовенства. Розглядаючи релігійність власного
народу він виявив певну своєрідність в питанні віри, що
властива для українців – «практичний характер віри».
Зважаючи на вищесказане ми, з позиції історичності,
не маємо права називати І. Франка атеїстом, однак по–
праву зазначаємо своєрідність його віри. Насамперед він
високо цінив моральні норми, віру в нездоланну волю
людини іти вперед до поступу, до світлого майбутнього.
А над усе Іван Франко вірив у її величність – Надію.
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Ivan Franko’s views on religion
The article studies Ivan Franco’s views on religion and his own world outlook–
based choice as regards it. It examines the peculiarity of his religious world outlook–
based culture. The work analyzes Ivan Franco’s views on religion as a social institution
as well as religiosity as a dimension of the Ukrainians’ spiritual existence (being).
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Селянство Донбасу напередодні сталінської
«революції згори»
На основі архівних матеріалів, місцевої преси і спогадів очевидців
проаналізовано становище землеробської спільноти Донбасу в 1927–1929 рр.,
простежено зміни в соціально–економічному, морально–психологічному та
повсякденному вимірах селянського буття, що були спровоковані згортанням
непу і переходом влади до адміністративно–командного управління аграрним
сектором. Висвітлено наслідки для селян застосування надзвичайних методів
хлібозаготівлі, посилення економічного та політичного тиску, репресій і голоду
1928 р. Досліджено настрої, особливості реакції і ставлення різних прошарків
сільського населення на перші заходи більшовиків щодо ліквідації економічної
незалежності села. Зосереджено увагу на селянських взаємовідносинах в умовах
агресивної радянської політики, що відкрито спрямовувалася на організацію
соціального протистояння.
Ключові слова: селянство, Донбас, хлібозаготівлі, податкова політика,
голод 1928 р., стратегії поведінки, суспільні настрої.

«Соціалістична реконструкція» сільського госпо
дарства кінця 1920–х – початку 1930–х рр. займає одне
з визначальних місць в історії радянського селянства. З
огляду на масштабні і доленосні наслідки сталінського
«великого перелому», зрозумілим є сталий інтерес
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науковців до його різноманітних аспектів. Останнім
часом все більше уваги приділяється соціальним,
антропологічним вимірам більшовицьких політичних
та економічних трансформацій на селі. Втім, на
регіональному рівні існують значні прогалини в
цьому плані. Не є винятком історія селянства Донбасу,
зокрема в період так званої «кризи непу». Деякі аспекти
цього питання висвітлені в працях С. В. Кульчицького
[11], А. М. Михненко [12], Є. Г. Єфіменко [8] та
Л. Б. Тарасенко [13]. Втім, досі відсутнє комплексне
дослідження становища хліборобської спільноти напере
додні суцільної колективізації. Дана робота покликана
заповнити цю лакуну в селянській історії шахтарського
краю.
На 1 січня 1928 р. у сільській місцевості Арте
мівської, Луганської, Маріупольської, Сталінської і
Старобільської округ проживало 2 млн. 17 тис. осіб,
майже дві третини від загальної кількості людності
[9, с. 250]. Сотні тисяч родин в «промисловому
серці» країни годував землеробський труд. Головним
багатством на селі традиційно вважалася земля,
вільне користування якою було споконвічною мрією і
самоціллю для представників аграрної спільноти. Після
важких років війни і революцій селянство відстояло для
себе суттєві економічні свободи. Дрібне індивідуальне
землекористування залишалося основою сільського
господарства до кінця 1920–х років. Із запровадженням
нової економічної політики сільські трударі отримали
відносний спокій і сприятливі умови для налагодження
господарювання на власних наділах. Як засвідчують
спогади, той період асоціювався у людей із «повною
свободою», допомогою з боку держави: «Тобі треба коня
купить – вони тобі кредит дадуть… на будову будинків,
на все…» [1, с. 709]. Зі свого боку люди традиційно
віддавали усі сили: «Робили, як дурні. День і ніч»
[1, с. 709].
За короткий час одноосібники змогли забезпечити
сталий розвиток аграрного сектору. Станом на 1928 р.
в округах Донбасу вони засіяли в полі 2 317 909
дес. землі, перевищивши показник 1916 року; тримали
2 485 507 голів худоби, майже досягнувши довоєнного
рівня [9, с. 262–272]. Позитивні зміни сталися
всередині селянської спільноти. Широкі можливості для
розвитку індивідуального господарювання, державна
підтримка бідняцтва і обмеження заможних зумовили
«осереднячування» селянства: на 1928 р. кількість
господарств з посівом від 4 до 16 дес. зросла до 62,3%
від загалу [9, с. 284–288]. Особливістю краю було те, що
багато трударів вдавалися до заробітків на промислових
об’єктах, складаючи прошарок «напівпролетарського
елементу села»: в 1927 р. 14,3% господарств Арте
мівської, Луганської і Сталінської округ жили з того, що
працювали поза аграрним сектором [9, с. 318].
В цілому, більш промовисто за статистичні дані
говорять самі селяни. Аналіз їх спогадів засвідчує, що
в непівські часи відбувалося загальне збагачення, в
якому люди не бачили нічого «контрреволюційного».
Кожен хто не багатів – прагнули цього. Досягнення ладу
у господарстві доповнювалося відносно прийнятним
задоволенням матеріальних і духовних потреб селянина.
Протягом 1920–х рр. покращилось його харчування,
купівельна спроможність. Регулярно справлялися тра
диційні обряди і свята: «До 30–го року ми і Богу
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вірували, і до церкви» [3, с. 168]. Та відродження
селянського світу виявилося короткочасним, адже
трималося на хиткому компромісі із владою.
Як відомо, в грудні 1925 р. правляча партія про
голосила курс на форсовану індустріалізацію країни.
Сільському господарству відводилося місце одного
з основних джерел ресурсів, однак селянство не
збиралося погоджуватися на роль головної «жертви».
Після короткочасних маневрів, влада вдалася до
кардинальної зміни відносин із селом. Восени 1927 р.
на хлібному ринку було встановлено фіксовані ціни
на збіжжя, що навіть не компенсували витрат на його
виробництво [4, с. 75]. Селяни очікувано відреагували
відмовою продажу державі с–г продукції у необхідній
кількості. Більшовики ж використали це як привід для
згортання непу.
Взимку 1927–1928 рр. селянство пережило першу
хвилю надзвичайних заходів, якими влада долала
хлібозаготівельну кризу. По селах Донбасу фіксувалися
факти самоуправства працівників низового апарату,
використання міліції та інші «неадекватні дії» для
виконання плану. Для подолання «куркульського
саботажу» на місцях активно застосовували сумно
звісний уральсько–сибірський метод викачки збіжжя.
Насилля до найбільших хлібних власників доходило до
арештів і примусових конфіскацій [10, с. 50].
Після вихру надзвичайщини на селян чекало поси
лення державного тиску за стандартною лінією викачки
ресурсів. Важкий удар було завдано оподаткуванням.
Крім єдиного сільгоспподатку в 1928 р. запровадили
обов’язкове «самообкладання» населення на місцеві
потреби. Його розмір становив 25% від с–г податку
та міг варіюватися «за бажанням» самих хліборобів,
однак, як показувала практика, лише в більшу сторону.
В Григорівці Слов’янського району «на перших
зборах прийняли обкладання на 15%, на другий день
приїздять нові представники, оголошують минулі
збори попередніми і починають спочатку…» [15,
арк. 82]. Подібні реалії викликали значний суспільний
резонанс. Селяни казали про «повернення до
воєнного комунізму», «обман влади», обурювались
несвоєчасністю закону, розмірами внесків. Не оминули
увагою і класової суті податку, від якого звільнялися
бідняки. Заможні апелювали до того, що «у місцевих
нуждах» зацікавлені всі, вимагали вигнати бідноту зі
зборів, позбавити прав голосу «раз ми платимо податок»
[19, арк. 1]. Середняки побоювалися, що увесь тягар
ляже на них, і також зневажливо ставилися «лодирів»,
яких «від всього звільняють». Та і сама біднота
проявляла «пасивне, а місцями негативне ставлення» до
закону, виступаючи «на зборах із пропозицією обкласти
і їх», голосуючи «за зрівняльне оподаткування».
Загальне невдоволення подекуди переростало в активні
дії: побиття, погрози, зриви зборів, агітація тощо [19,
арк. 6, 3, 9–10].
І в оподаткуванні, і в хлібозаготівлі, крім мате
ріального зиску, влада провокувала соціальне проти
стояння, проте селяни на початку 1928 р. ще демон
стрували відносну солідарність. Так, уповноважений з
хлібозаготівлі на Маріупольщині відзначав: «Біднота
як соціальна сила питомої ваги в цих кампаніях не має,
вона активно за заходи радвлади не виступала» [18,
арк. 23]. Середняцтво теж більше переймалося власними
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справами (одержання посівного матеріалу, цінова
політика, надходження кредитів тощо). Землеробський
загал по–своєму відреагував на пережиту хвилю
«надзвичайщини»: небажання збільшувати площу засіву
було «основним» в «настрої села» у весняну посівну
[18, арк. 42]. Бачили люди наскрізь і суть податкової
політики: «Самообкладання для нас, для наших шкіл,
доріг, так чого ж ви вимагаєте його зараз – дайте
відстрочку до літа… Хліба вам треба, а не нам мости!»
[15, арк. 83]. Перша сутичка влади з селянством хоч не
спричинила розколу в лавах останнього, однак поклала
кінець відносному спокою завершальних років непу.
Градус напруги значно підвищили наслідки стихії,
перед якою землероби завжди лишалися безсильними.
Взимку 1928 р. в Донбасі, як і в багатьох регіонах
України, вимерзли великі площі озимини [9, с. 83; 17,
арк. 80]. Таке доповнення до державного тиску мало
місцями дуже тяжкі наслідки. В травні–червні деякі
селяни змушені були годувати свою худобу соломою
з дахів, фіксувалися випадки голодування бідноти,
опухання на цьому ґрунті, вживання в їжу сурогатів
[19, арк. 29; 16, арк. 14; 17, арк. 81]. Ситуація діяла на
людей так, що «почали говорити про повторення другого
21–го року» [17, арк. 80]. Окрім нападок на владу
(походи за хлібом до сільрад, мітинги, жіночі бунти),
в екстремальній ситуації загострювалися і людські
взаємовідносини. Так, середняцтво стало «нервувати»
і «віддалятися від бідноти» через те, що остання
«отримувала посівматеріал в першу чергу» [19, арк. 30].
Біднота, що справді страждала від голоду, набагато
емоційніше та ближче сприймала партійну версію про
суть «державно–куркульського» протистояння за хліб.
Заможні стояли на своєму.
З другої половини 1928 р. селянство жило
в умовах посиленого «наступу на куркуля», під
знаком чого проходили усі господарсько–політичні
кампанії. За урожай знов розгорнулася битва, адже
ні куркульство, ні середняки, ні «почасти біднота»
не розуміли заготівельної політики, демонстрували
«недовірливе ставлення» [19, арк. 81]. Зокрема, в
Новосвітлівському районі «ніхто крім сільрад і самих
хлібозаготівельників більш у цій справі нічого не
робили» [27]. На Сталінщині навіть окремі партійці і
комсомольці не вивозили своїх запасів [19, арк. 103].
Не допомагали ні ганьба «чорної дошки», ні газетні
дописи–заклики про «червоні обози» натхненних
селян чи жертовність бідноти, що здавала «останні
лишки» [5; 28]. Селяни–власники не погоджувалися
на умови партії, вперто чекали підвищення цін, але,
як пророчо писалося в «Червоній Луганщині», «вони
його не дочекаються» [26]. Хлібозаготівельну кризу
1928/1929 рр. ліквідовували за допомогою надзвичайних
методів. Обшуки, штрафи, конфіскації і продаж майна,
товарний бойкот, арешти – ці складові «наступу
на куркуля» сповна відчули на собі усі прошарки
селянства. В Петровському районі (Луганська окр.)
«бойкот охопив виключно середняків і навіть бідняків».
На Маріупольщині частина незаможників і середняцтва
змушені були здати державі навіть підготовлене
до посіву зерно, через що окремі групи селян знов
голодували [21, арк. 42, 58–59]. Щодо «куркулів»,
то їх господарства після владних санкцій переважно
руйнувалися.
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Разом із «батогом» аграрії Донбасу отримували від
влади і «пряника», але досить своєрідного. Все більш
помітною в житті селянства ставала «допомога міста».
Безсумнівно, в зборі грошей на посівну, організації
ремонтних бригад багато хто на селі бачили поміч:
«Ось це дійсно змичка, це ми розуміємо» [22, арк. 15].
Та відчутнішою була інша сторона «пролетарської
допомоги» – відправлення до сіл «мобілізованих
товаришів» для проведення різних кампаній. В цьому
люди рідко бачили оголошену користь. Коли бригади з
міста їхали «на бій з куркулем», «кріпити пролетарські
позиції» [5], для селян це підвищувало ризик
постраждати від «перегинів» лінії партії. Відповідно,
зростав рівень невдоволення таким втручанням,
підсилювались ревнощі до робітництва: в с. Кодима
(Артемівська окр.) жінки прийшли на збори по
хлібозаготівлі з криками в адрес уповноваженого: «Бий
його, чого дивишся?»; автор листівки на Маріупольщині
закликав: «Не давайте хліба, не вірте пройдисвітам з
міста»; в Слов’янському районі незаможники заявляли:
«Місту дають хліб і товари, робітників одягають,
платять їм велике жалування. Ми ж, селяни, живемо
в бруді і злиднях» [21, арк. 79зв, 88зв, 180]. Тож,
пропагована допомога «союзного класу» додатково
працювала на дестабілізацію ситуації.
Перша половина 1929 р. засвідчила вкрай напружену
морально–психологічну атмосферу на селі. В штучно
роздмухуваній «класовій боротьбі» зійшлися «куркулі»
і «уповноважені», «підкуркульники» і «біднота»,
«селяни» і «партія», «село» і «місто». У зв’язку з
перевиборами сільрад фіксувалася стрілянина, бійки,
підпали, «шалена агітація» проти радвлади [24, арк. 25;
23, арк. 28] – це позбавлені виборчих прав «куркулі»
намагалися «зберегти свій вплив» на селі. Одна частина
бідноти ставала жертвою цих дій та давала «рішучий
бій» антирадянським елементам (виганяла зі зборів,
підтримувала потрібні рішення), інша – виступала на
ворожій стороні, адже, на думку більшовиків, була
обманута глитаєм в силу власної «темноти». Переважна
решта селян лишалися мовчазними свідками, бо
все одно «виберуть, кого захочуть» [15, арк. 53]. В
результаті, перемога була за комуністами. Як писала
«Диктатура труда»: «До рад пройшли потрібні нам
люди» [6].
Отримавши на місцях необхідну опору, влада
спровокувала чергову хвилю насилля і внутрішнього
протистояння. З літа 1929 р. запроваджувалися
«нові методи» хлібозаготівлі: план доводився до
кожного поселення і розверстувався «бідняцько–
середняцьким активом» на окремі господарства,
передусім «куркульські»; кількість хліба, що лишалася,
мусили здати решта селян. Подібна кругова порука
разом із жорсткою практикою заготівель викликали
небачену активність на селі. Заможні чинили спротив,
агітували проти радвлади, ховали зерно, затягували
обмолот, зривали збори, погрожували заготівельникам,
не зупинялися і перед фізичними розправами [21,
арк. 71зв, 72, 72зв, 79зв, 189]. Середняцький загал
діяв обережніше, намагався знайти певні варіанти,
вдаючись до різних хитрощів: селяни Алчевського
району «під виглядом перевезення с–г машин та
реманенту» вантажили підводи хлібом і везли в місто;
мешканці села на Артемівщині, прийнявши постанову
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про здачу надлишків, одразу ж перемелювали зерно
на борошно для продажу на ринку» [26, арк. 78зв].
Втім, будь–який опір долався надзвичайними заходами.
Подвірні обшуки, штрафи, конфіскація і розпродаж
майна, арешти, залякування зброєю, побиття – все це
застосовували до «нездавців» хліба, якими, з поправкою
на «викривлення», часто–густо були і середняки [22,
арк. 43].
Трагізм ситуації полягав у тому, що ці люди де–
факто страждали від своїх односельців. Частина
незаможників,
«кращі
середняки»
поповнювали
бойовий загін партії, допомагаючи наступати на
«куркуля» і «відбирати для держави лишки його
хліба» [7]. Мотиви у сільських активістів могли бути
різними, в тому числі це і щира віра в партійні ідеї,
бажання покращити життя. Втім, звісно, визначальними
були більш приземлені речі. Постаново від 3 липня
1929 р. сільрадам дозволялося самостійно штрафувати
«ухильників» від поставок зерна, продавати «в разі
потреби» їх майно з торгів, санкціонувати порушення
кримінальних справ; 25% грошей від штрафів та
продажу майна відчислялися до фондів колективізації
бідноти [2]. Останнє положення значно більше
підштовхувало незаможників до активних і вже
захищених законом дій. На відміну від партійних
повчань, тут все було зрозуміліше: більше відбереш –
більше отримаєш сам. Перед головним ударом владі
значною мірою вдалося реалізувати принцип «розділяй і
володарюй» та зіштовхнути селян між собою в боротьбі
за необхідний для цілей режиму ресурс.
Розуміли це і на селі: «Такий метод насильницького
відбирання хліба лише розлючує селян і провадиться
з тією метою, щоб змусити селян почубитися» [21,
арк. 100]. Більшість населення не бажали брати
участь в екзекуції односельців, переважно ігнорували
войовничий запал «активу», а подекуди заступалися за
земляків. На Луганщині біднота ставилась пасивно до
хлібозаготівлі, «на зборах майже не виступала ні «за» ні
«проти», від голосування почасти теж утримувалась…»
[22, арк. 41]. В с. Черкаський Брід на зборах бідноти
лише 30 зі 100 осіб проголосували за продаж майна
двох заможних, а самі торги були зірвані через те, що
«місцеві селяни відмовились приймати в них участь»
[21, арк. 98зв]. В с. Віролюбівка (Артемівська окр.) у
зв’язку із судом над «злісними нездавцями» зібралося
300 осіб, які погрожували народному судді палицями і
криками: «Якщо хочете судити їх – судіть нас всіх» [21,
арк. 101зв]. Втім, саме так на справі часто і відбувалося:
в Першотравневому районі арештували 55 осіб –
«нездавців» хліба, серед яких 80% були середняками, що
прийшли до міліції у знак солідарності з «куркулями»
[21, арк. 246].
«Передовий загін партії» під контролем уповно
важених завзято виконував покладені завдання, не
зупиняючись перед насиллям і відвертим знущанням.
На Маріупольщині виставлялися застави з «партійців і
комсомольців», які з пострілами затримували селянські
підводи з хлібом, що їхали до міста. Члени комісії
сприяння хлібозаготівлі спілкувалися з «куркулями»,
наче з ув’язненими, подаючи команди: «Встань як слід,
поправ фуражку», «Вийди», «Увійди». В луганському
с. Червоний Деркул кілька дворів оподаткували
індивідуально «як хитрі господарства» [22, арк. 51; 21,
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арк. 246]. Подібні сюжети свавілля у селянському житті
ставали буденними.
Ситуація постійно нагніталася, люди все більше
казали про відвертий грабіж», не вірили в «тим
часовість» насилля. По селам почали ширитися най
різноманітніші чутки: про падіння радвлади, повстання,
Варфоломіївські ночі розправи, можливі сутички з
іншими державами [22, арк. 47; 21, арк. 136, 153]. Багато
хто справді починав чекати якогось втручання ззовні,
вбачаючи в цьому вихід із глухого кута. На подібні
думки наштовхував загальний хід подій, що відбувалися
зовсім поруч: «Хоч кажуть, що війни нема, а фактично
війна є. Безперервно воюємо самі. Бідняк з куркулем.
Куркуль з владою і все за свій рідний хлібець» [21,
арк. 136]. З винуватцем того, що відбувалося на селі
теж визначилися і вже не збиралися підбирати слів:
«На чорта нам така власть, коли з нею хуже жить,
як при Миколі. Нам дай хоч чорта, аби яйця ніс»
[20, арк. 7].
Таким чином, напередодні «великого перелому»
селянство Донбасу лишалося традиційною земле
робською спільнотою, для якої найбільшою цінністю
було вистраждане право вільної праці на власній
землі. Ним було зумовлено доволі швидке відродження
селянського світу після років війни і революцій, наступ
влади на нього враз звів нанівець попередні зусилля.
Дві хвилі «надзвичайщини» під час хлібозаготівель
1928–1929 рр., небачений економічний і політичний
тиск поклали край «свободам» непу, принесли на
село насилля, жорстокість. Морально і фізично селян
надламав голод 1928 року. В таких умовах одночасне
роздмухування «класової боротьби» викликало потріб
ний більшовикам розбрат у внутрішніх відносинах:
селянство штучно поділилося на тих, хто «з» владою
і тих, хто «проти» неї. Цей факт уможливив будь–які
подальші експерименти. Настрої, розмови, «млин чуток»
свідчили про те, що і самі селяни відчували наближення
«великого перелому».
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Donbass peasantry on the eve of Stalin’s «revolution from above»
On the basis of archival sources and memories of witnesses, the study analyzes
the situation of the agrarian community of Donbass in 1927–1929, examines the
changes in the socio–economic, psychological and moral aspects of peasant being,
provoked by the curtailment of the NEP and the transition of the state power to a
command–and–control methods of management of the agricultural sector. The
consequences of extraordinary methods of grain reserves, increasing economic and
political pressure, repressions and starvation 1928 are investigated in terms of their
impact on the peasantry. It is analyzed the mood, the peculiarities of the reaction and
attitude of different layers of the rural population for the first steps of the Bolsheviks
on the elimination of rural economic independence. Much attention is given to the
peasant relations in conditions of aggressive Soviet policy, openly aimed at organizing
of social conflict.
Keywords: peasants, Donbas, grain procurement, tax policy, the famine 1928,
behavioral strategies, social mood.
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Культурна належність Києво–Софійського
собору за виданням «Архітектура СРСР»
(перша половина 1930–х рр.)
Аналізується висвітлення культурної ідентифікації Софійського собору
в Києві у контексті радянської пропаганди історії російської архітектури на
сторінках радянського загальносоюзного фахового видання з архітектури
«Архітектура СРСР» у першій половині 1930–х рр. Встановлено, що російські
пам’ятки архітектури, зведені на основі місцевих будівельних традицій у
часи до реформ російського царя Петра І, дискримінувалися радянською
владою, архітекторами та пропагандистами. Водночас споруди зведені
на території Московського князівства (згодом – царства) іноземними або
місцевими архітекторами з рисами стилю Ренесанс, які вподобали більшовицькі
лідери,популяризувалися. Такі споруди як Московський Кремль, Успенський собор
Московського кремля та інші пам’ятки з рисами Ренесансу, зведені у часи до
реформ Петра, відносилися до гілки архітектурного процесу окремої від місцевої,
московської, архітектури. Російський класицизм популяризувався і став одним із
зразків для наслідування радянським архітекторам у їхніх стараннях створити
«новий радянський архітектурний стиль». У першій половині 1930–х рр. процеси
створення нової історичної пам’яті радянських росіян ґрунтувалися на основі
виявлення рис Античності, Ренесансу та Класицизму у російському культурному
надбанні. За таких умов російський архітектурний спадок, створений на основі
місцевих будівельних традицій у часи до реформ Петра, ігнорувався.
Більшовики організували вивчення Св. Софії Київської і використовували це
у політичних цілях як показ світові піклування за культурним надбанням в СРСР.
Св. Софія Київська характеризувалася як візантійська пам’ятка, що мала на
собі великий вплив античних традицій і це сприяло її вивченню та збереженню.
Ключові слова: історія російської архітектури, радянська пропаганда в
першій половині 1930–х рр., Софійський собор ХІ ст. у Києві.

Пам’ятки минулих епох відіграють велику роль у
формуванні кругозору людини. На ці об’єкти в 1930–
х рр. звернули увагу радянські ідеологи–пропагандисти.
Тоді СРСР завершував перетворюватись на тоталітарну
державу. Серед завдань, які радянські вожді поставили
партійному та державному апаратам, було формування
людини «нового типу» – «радянської людини». Щоб
досягнути цієї мети, серед засобів, передбачалося
залучити й архітектуру. Під час формування нового
типу архітектури слід було прищепити «радянським
людям» уявлення про історію світової архітектури.
Вивчення того, як висвітлювали архітектурну спадщину
росіян, особливо допетровської доби, та визначали
культурну належність Софійського собору, який сьогодні
в російській історичній науці вважається суто витвором
російського народу, дасть змогу виявити специфіку
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радянської пропаганди першої половини 1930–х рр. –
одного з початкових етапів становлення сучасної
російської пропаганди.
Джерелом для характеристики радянської пропа
ганди в першій половині 1930–х рр. обрано періодичне
видання «Архітектура СРСР», започатковане 1933 р.
Журнал «Архітектура СРСР», єдине загальносоюзне
фахове видання з архітектури в СРСР, був офіційним
вісником «Союзу радянських архітекторів», установи,
яка реалізовувала політику ВКП(б) щодо розвитку
архітектури в СРСР. Тому журнал «Архітектура СРСР»
віддзеркалював виконання партійних настанов про
архітектуру. Вивчення публікацій на шпальтах цього
видання допомагає встановити, як висвітлювалися
окремі епохи розвитку архітектури і як у контексті
цього висвітлення розглядали Софійський собор у
Києві. Розв’язання даного питання дає нам змогу
простежити особливості формування історичної пам’яті
російського народу в першій половині 1930–х рр., а
також – особливості політики радянської влади щодо
Софійського собору.
На сьогодні існує низка праць, присвячених
розвитку архітектурних процесів в СРСР у першій
половині 1930–х рр. та заходам радянської влади щодо
Софійського собору ХІ ст. у Києві.
Д. Хмельницький [27; 28], Б. Єрофалов–Пилипчак
[10], Б. Черкес [29] зосередили увагу на вивченні того,
як радянська влада коригувала напрямки розвитку
архітектури в СРСР у 1930–х рр.
В. Паперний [23] розглядав уподобання радянської
інтелігенції. Він стверджував, що в першій половині
1930–х рр. радянські архітектори вподобали античний
спадок. Але ці твердження розглядались як погляди
окремих осіб і слугували для підкріплення його куль
турологічної концепції розвитку російського суспільства.
І. Преловська [25] досліджувала ідеологічне
висвітлення на сторінках республіканської преси ролі
Софійського собору, аби виявити перспективи собору
в контексті масових знесень пам’яток церковної архі
тектури й будівництва урядового центру, яке вели поруч.
С. Іванисько [13] у дисертації вивчала охорону,
дослідження та музеєфікацію Софійського собору в
1917–1941 рр. Дослідниця побіжно присвятила увагу
порятунку собору в середині 1930–х рр.
Отже, висвітлення архітектурного процесу росій
ського народу та культурної ідентифікації Софійського
собору ХІ ст. у Києві на шпальтах загальносоюзного
фахового видання з архітектури «Архітектура СРСР» в
першій половині 1930–х рр. на сьогодні є маловивченим.
До 1932 р. в Радянському Союзі існувала певна
свобода у вивченні деяких проблем історичного
минулого. Науковці не були зобов’язані суворо
дотримуватись ідеологічних настанов комуністичної
партії, ще навіть не сформованих. Тому міг існувати
певний плюралізм думок щодо висвітлення таких
питань як історія архітектури тощо. Проте на початку
1930–х рр. політична еліта Радянського Союзу на чолі
з Й. Сталіним узяла курс на встановлення абсолютного
контролю над усіма сферами людського життя, зокрема
мистецтвом, наукою тощо. Так, 1932 р. створено спілки
архітекторів, художників, які контролювали діяльність
архітекторів, мистецтвознавців та художників на
теренах СРСР. Одним зі стрижнів перших настанов
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партії, які постали з виробничих потреб, а потім
трансформувалися в один з елементів ідеологічної
системи, стала вимога партійців ретельно вивчати
архітектурні досягнення людства. Результати цих
досліджень мали використовуватися на практиці, тобто
в будівництві і для створення нового архітектурного
стилю – «соціалістичного реалізму». Від архітекторів
вимагали не копіювати стилі минулих епох та не
впадати в еклектику, а, критично оволодівши спадком
минулого, творити споруди в новому стилі, які
втілювали б дух радянської епохи [4, с. 8–9].
В журналі «Архітектура СССР» стверджувалося,
що вивчатимуться всі архітектурні епохи, навіть
конструктивізм, аби виокремити найпрогресивніші
риси кожної й використати їх у будівництві [4, с. 7–8;
5, с. 8; 27, с. 153]. Незважаючи на цей лозунг, серед
усіх періодів розвитку архітектури було виокремлено
епохи, освоєння яких наближало до створення «нового
радянського стилю» – «соцреалізму»: Античність,
Ренесанс та Класицизм. Звичайно, такий поворот був
наслідком конкурсу проектів Палацу Рад, під час якого
рішення Й. Сталіна стало вирішальним навіть для
напрямку розвитку архітектури в СРСР [27, с. 10, 50, 51,
91–96, 141, 195, 197, 215].
У такому контексті великий інтерес становить
вивчення історіографії архітектури російського народу
на сторінках досліджуваного журналу в першій половині
1930–х рр. Це значною мірою дає можливість виявити,
як офіційна пропаганда ставилась до давньоруських
пам’яток. Комуністи оголосили, що вивчатиметься
вся архітектура. Але в публікаціях помітний поділ
російської архітектури на допетровську (до часів реформ
Петра І), класицистичну й архітектуру буржуазного
суспільства другої половини ХІХ ст. Архітектура
буржуазного суспільства другої половини ХІХ ст.
характеризувалася як така, що виродилася [2, с. 68; 16,
с. 5–7]. Якщо порівнювати висвітлення допетровської
та класицистичної архітектур, однозначно помітно
великий інтерес до епохи російського класицизму.
Останній став одним зі зразків для наслідування під
час створення стилю «соцреалізму». Найбільший вияв
цього інтересу – посилання на досвід російських зодчих
епохи класицизму під час вирішення завдань, які стояли
перед радянськими архітекторами в досліджуваний
період. Насамперед, ці питання стосувалися забудови
міста: створення міських ансамблів тощо [26, с. 22;
12, с. 9; 11, с. 46]. Тобто, досвід майстрів російського
класицизму мав використовуватися на практиці в
радянському будівництві. На території Росії було
зведено чимало пам’яток у стилі класицизму. Тому
російські архітектори, які творили в цьому стилі,
популяризувалися. Так, М. Россі називали геніальним
[8, с. 56]. Творіння російських архітекторів звеличували,
надавали їм «європейського значення» [3, с. 83],
визначали як «одні з найкращих по архітектурі в
Європі» [7, с. 52]. З 1937 р. такі оцінки російської
класицистичної архітектури стали безальтернативним
поглядом на архітектурні процеси російського народу
та були екстрапольовані на його архітектуру різних
епох. У цей час розробляли й методологію дослідження
російського класицизму, яка полягала у виявленні
закордонних (наприклад, французьких) впливів на нього,
підкреслювали зв’язок або навіть єдність російської
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архітектури XVIII – першої половини ХІХ ст. з
європейською [6, с. 29].
Допетровський період архітектурного розвитку
російського народу висвітлювали набагато менше
за класицистичний. Якщо архітектуру російського
класицизму радянська пропаганда цілковито схвалювала
й популяризувала, то частина допетровських пам’яток
архітектури отримала іншу оцінку. В цих публікаціях
досліджувалися споруди, збудовані на території, яка
входила до Московського князівства (згодом – царство)
до часів Петра І1. В допетровському періоді розвитку
архітектури виокремлювалися пам’ятки з ознаками
впливу прогресивних епох, насамперед Ренесансу, і
«давньоруські пам’ятки», що базувалися на місцевій
(російській) будівельній традиції.
Російські радянські архітектори, досліджуючи пам’ят
ки допетровської доби, намагалися пристосувати свої
мету й завдання до тогочасної політичної кон’юнктури.
Як наслідок, вивчали походження форм, щоб виявити
і підкреслити зв’язок деяких споруд з впливами
Ренесансу – одного з еталонних для наслідування архітек
турних стилів. Так, це особливо виявляється у статтях,
присвячених Московському кремлю, Успенському собору
в Москві (архітектор – італієць А. Фіораванті) [19, с. 69–
76; 18, с. 77–81]. Наголошується на тому, що ці пам’ятки,
які будували іноземці, містять ознаки, характерні для
епохи Ренесансу. Зі змісту статей можна зробити висно
вок, що такі споруди як Московський кремль, Успенсь
кий собор у Москві належать до італійської ренесансної
будівельної традиції2. В інших спорудах – підкреслю
валися впливи романо–готичної архітектури3. Деякі
пам’ятки називали чудовими, першокласними [21, с. 70]
тощо. Побіжно згадується вплив народної дерев’яної
архітектури. Але він не актуалізується й не є предметом
захоплення та детального висвітлення [18, с. 77, 78, 79].
Водночас аналізували пам’ятки, пов’язані з місцевою,
«древньоруською», будівельною традицією й ті, в яких
вплив Ренесансу набув рис мавпування [18, с. 77, 78,
79]. Пам’ятки давньоруського зодчества отримували
специфічну оцінку. На сторінках журналу «Архітектура
СССР» від №1 1933 р. до №1 1937 р. не виявлено
жодної статті про архітектуру або культуру Русі. Через
брак статей, присвячених даній тематиці, складно чітко
визначити термін «давньоруський». Очевидно, під
«давньоруськими» малися на увазі пам’ятки архітектури,
належні до місцевої, російської, будівельної традиції
допетровського часу4, оскільки споруди, які зазнали
1
До цих публікацій належать: [19, с. 69–76; 18, с. 77–81; 21,
с. 70–73].
2
Про Московський кремль стверджувалося, що його
будували італійські архітектори, які принесли з собою нове
розуміння фортечної стіни, котре відрізнялося від старих руських
білокам’яних кремлів або «дитинців». «Проте стрункі пропорції
Московського кремля не були вповні засвоєні російськими
зодчими». – Див.: [19, с. 70, 73]. Про Успенський собор у Москві
як витвір у ренесансному стилі. – Див.: [18, с. 77].
3
Воскресенську церкву в Коломенському характеризували
як споруду, котра постала внаслідок впливу романо–готичної
архітектури, що отримало своєрідний розвиток на російському
ґрунті після приєднання до Московського князівства західних
земель. Споруду називали шедевром цього стилю. Навіть у цій
церкві виявляли і підкреслювали впливи Ренесансу та вважали,
що її побудував іноземець. – Див.: [18, с. 77–78].
4
До цієї групи могли зараховувати пам’ятки північно–
східної Русі.
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закордонних впливів, наприклад Московський кремль,
відносили до іншої гілки архітектурного процесу.
Невідомо з яких причин, але ставлення до російської
допетровської спадщини було дуже суб’єктивним
та упередженим. Це мистецтво називали відсталим
і провінційним1, а архітектуру – примітивною2. Зі
згаданих статей випливало, що давньоруські пам’ятки
поступалися не тільки античним і ренесансним, але
й романським, готичним та візантійським. І лише
після змін у радянській пропаганді щодо вітчизняної
архітектури, що відбулися наприкінці 1936 р. – на
початку 1937 р., «давньоруське мистецтво» почали
оцінювати з інших позицій. Так, у №1 за 1937 р.
з’явилася стаття А. Некрасова «Скульптурна декорація
в давньоруському кам’яному зодчестві». В цій статті
наголошувалося на внутрішній народній природі
давньоруської декорації. Наслідуючи методику написання
статті про російський класицизм, автор публікації
намагався наголосити на зовнішніх впливах, які мають
позитивну конотацію у формуванні мистецтва Русі.
Саме явище «давньоруське мистецтво» описується
не як «відстале» [22, с. 51]. По суті, все це засвідчує
ідеологічні зміни у радянській пропаганді щодо значення
і цінності «давньоруського мистецтва». Орієнтація під
час написання статті про «давньоруське мистецтво»
на методику вживану для характеристики російського
класицизму та позитивний зміст об’єкту висвітлення –
показують відхід від поширеної, на той час, у радянській
пропаганді думки про «відсталість» «давньоруського»,
а також сигналізувало початки його популяризації. Така
зміна партійної ідеологічної парадигми мала величезний
вплив на вивчення, збереження та популяризацію
пам’яток давньої Русі та російської допетровської
архітектури.
Також необхідно зазначити, що чимало культових
споруд розглядалися як об’єкт боротьби проти релігії.
Більшість з цих будов належали до «давньоруської»
архітектури, визнаної більшовиками «примітивною».
Тому в контексті антирелігійної політики стає
зрозумілим ідеологічне обґрунтування знесення церков
або їхнього «пристосування», тобто перероблення
під господарські потреби [14, с. 28, 30; 9, с. 36–37].
Це обґрунтування полягало в тому, щоб показати, що
церкви, які планували зруйнувати, не мають ніякої,
навіть архітектурної, цінності.
Отже, дослідження та популяризація пам’яток
російської архітектури різних епох від 1933 р. до
1937 р. перебували під великим впливом пріоритетності
вивчення досягнень класичних епох. Ці зміни
позначились і на російській історичній пам’яті, яка до
1937 р. формувалася в річищі виявлення ознак, впливів,
рис, які споріднюють російське мистецтво з еталонним
взірцем для наслідування – класичними епохами.
В контексті окреслених радянських ідеологічних
парадигм великий інтерес становить вивчення і
1
Наприклад: «Адже ніхто не буде заперечувати, що Ренесанс
з його реалістичним началом і з його потягом до світогляду був
величезним кроком уперед порівняно і з мистецтвом Візантії та
готики, і тим паче з провінційним і відсталим мистецтвом давньої
Русі». – Див.: [1, с. 55].
2
Наприклад: «Особливо таким є зодчество давньої Русі,
простір якого ми не можемо не визнати примітивним». – Див.:
[20, с. 54].
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популяризація Софії Київської від 1933 р. до 1937 р.
Софійський собор у Києві відносили до творінь
візантійської культури. В радянській історіографії
1930–х рр. існували різні характеристики візантійського
і давньоруського мистецтва. Як уже зазначалося,
давньоруське мистецтво вважали «відсталим» і
«провінційним», а Візантію – продовжувачкою
античної класики [30, с. 10]. Пам’ятку візантійського
зодчества – Софійський собор у Константинополі –
характеризували як «блискучий архітектурний твір» [17,
с. 9–10]. Сам собор згадували за потреби показати, як
у давнину організовували деякі роботи або вирішували
архітектурні завдання, поставлені перед радянськими
архітекторами [17, с. 9–10]. Тобто, це також був певний
зв’язок з радянською архітектурною практикою,
оскільки в візантійському мистецтві відчувалися впливи
античної спадщини, що сприяло вивченню пам’яток цієї
культури. До ареалу візантійських пам’яток радянські
вчені долучили і Софійський собор у Києві, що значною
мірою виявило окремішність Софії (і Десятинної
церкви) від давньоруських споруд, яка віддзеркалилася
не лише у вивченні, але й у збереженні та реставрації
пам’ятки. Велику роль у цьому відіграло культурне
життя в Європі. Комуністи стежили за подіями у
світі. 1934 р. Софійський собор у Константинополі
перетворили з мечеті на музей. У цей час американські
науковці розпочали грандіозні реставраційні, архео
логічні та інші наукові роботи в Софійському соборі в
Константинополі, про що повідомлялось на шпальтах
журналу «Архітектура СРСР» [24, с. 67; 15, с. 53].
Очевидно, радянські ідеологи хотіли також
продемонструвати масштабність культурних і наукових
процесів в СРСР. Для цього вибрали Софійський собор
у Києві. Про бажання наслідувати американський
досвід чітко вказано в статті В. Лазарева «Нові
відкриття в київській Софії» опублікованій у №5
журналу «Архітектура СРСР» за 1937 р. [15, с. 51–54;
15, с. 53]. Подаючи читачеві інформацію про наукові,
ремонтні заходи в Софії Київській, автор зазначив,
що їхній розмах і значення можна порівняти лише з
роботами американського Візантійського інституту в
константинопольському храмі св. Софії [15, с. 53].
Як і в усіх статях про пам’ятки архітектури в
журналі «Архітектура СРСР» до 1937 р., головна
мета під час дослідження об’єкту пізнання полягала
у встановленні зв’язків з класичними епохами. Тому
науковці намагалися виявити в київській Софії
риси, притаманні античним пам’яткам. В. Лазарєв у
зазначеній статті, наприклад, стверджував, що частина
мозаїк і фресок зберегла старі технічні риси, які беруть
початки від епохи еллінізму. Для підтвердження цієї
тези повідомлялося, що полірований фон на фресці
з зображенням Св. Пантелеймона, вкритий для
наслідування мармуру білими та сіро–блакитними
прожилками. Аналогічні поліровані фрескові поверхні
було виявлено й серед розписів Помпеї.
Про фрески і мозаїки стверджувалось, що вони
своєю монументальністю, красою колориту й тонкою
одухотвореністю зображень посядуть одне з найпочес
ніших місць поміж нечисленних пам’яток візантійсь
кого монументального живопису, особливо небагатого
першокласними зразками ХІ ст. [15, с. 54]. Стаття про
Софійський собор віддзеркалила зміни в радянській
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ідеології щодо релігійного мистецтва станом на
1937 р. Зафіксовано, що давній релігійний живопис
православного храму розглядається не як виключно
предмет релігії, а як витвір мистецтва, бо детально
показано на фотографіях, широким планом і навіть з
підписами, зображення Ісуса Христа, Богородиці та
апостола Павла [15, с. 51, 54].
Отже, завдяки популяризації архітектури класичних
епох, міжнародним культурним подіям Софійський собор
отримав винятковий статус і ставлення від радянського
режиму ще до змін в ідеологічній системі СРСР 1937 р.
Підсумовуючи, слід наголосити, що архітектурний
процес російського народу та культурна ідентифікація
Софійського собору ХІ ст. у Києві на шпальтах
загальносоюзного фахового видання з архітектури
«Архітектура СРСР» у першій половині 1930–х рр. на
сьогодні є маловивченими в історіографії.
Під час дослідження використання архітектурного
спадку росіян у формуванні нового «радянського стилю»
(соцреалізму) та їхньої історичної пам’яті встановлено,
що місцеву допетровську архітектуру радянські ідеологи
в першій половині 1930–х рр. вважали «відсталою»,
тому ігнорували під час розробок радянських ідеологіч
них концепцій.
Пам’ятки, які постали в допетровський час на
території Московського князівства (згодом – царства),
під впливом еталонних для радянських архітекторів
стилів, таких як Ренесанс тощо (наприклад: Москов
ський кремль, Успенський собор та ін.) відносилися
до гілки архітектурного процесу, окремої від місцевої,
московської, допетровської архітектури. Архітектура,
яка постала під впливом еталонних для радянських
архітекторів стилів та російського класицизму, висвіт
лювалася і популяризувалася. Російський класицизм
слугував одним зі зразків для наслідування під
час створення «нової радянської архітектури» –
соціалістичного реалізму. В цей час формування нової
історичної пам’яті росіян відбувалось у контексті
популяризації здобутків класичних епох та виявлення
цих елементів у їхній культурній спадщині.
Дослідження Софійського собору ХІ ст. у Києві
використовувалися як засіб пропаганди для демонстра
ції досягнень більшовиків, які за масштабами не
поступалися роботам світового значення в константи
нопольській Софії. Софійський собор у Києві вважався
пам’яткою візантійського зодчества, що зазнала впливів
античного мистецтва – прикладу для наслідування
радянським архітекторам. Цими ідеологічними обста
винами можна пояснити ті виняткові для релігійних
пам’яток переваги, які отримав Софійський собор у
Києві – це охорона, реставрація і популяризація.
У перспективі заплановано вивчення відображення
культурної належності Софійського собору ХІ ст. у
контексті радянської пропаганди історії російської
архітектури на сторінках радянського загальносоюзного
фахового видання з архітектури «Архітектура СРСР» у
другій половині 1930–х рр.
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Kostiuchok O. V., PhD, scientific worker of National conservation
area «St Sophia of Kyiv» (Ukraine, Kyiv), kostuochok@ukr.net
The question of cultural identification of Saint Sophia
of Kyiv (11th ct.) in publications of architect bulletin
«Architecture of the USSR» in the first half of 1930ss
The architectural heritage of Russians and cultural identity of Saint Sophia
of Kyiv in researches of the soviet architects in the context of soviet propaganda of
architecture history of Russian on all–union soviet architecture bulletin in first half
of 1930ss are examined in the article. It is found that architecture of Russians, based
on local building traditions, that has been erected before the reforms of Russian
tsar Peter І was discriminated by soviet authority, architects, propagandists. In the
same time the buildings on the territory of Moskow principality (later – kingdom)
constructed by foreign or native architects with features of favored by communist
leaders style of renaissance appeared to be popularized. Thus structures such as
the Moscow Kremlin, Uspenskiy cathedral of Moscow Kremlin and other buildings
erected before the times of the Peter`s reforms with such features referred as separate
from Russian native building tradition branch of architecture. The Russian classicisms
was popularized and proved to be as one of the samples of inheriting to soviet
architects in their aspirations of creating of new soviet architecture style. At the first
half of 1930ss the processes of creation of new historical memory of soviet Russians
were based on finding features of antiquity, renaissance and classicisms architecture
in Russian cultural heritage. In these processes the legacy of Russian architecture that
has been erected in times before the reforms of tsar Peter І based on local building
traditions was ignored.
The communists organized research of Saint Sophia of Kyiv and this was exploit
with political intentions as display to worldwide of communist care for cultural
heritage of the USSR. The Saint Sophia of Kyiv was identified as Byzantine culture
heritage, having great impact of antiquity traditions and this redounded its surviving
and researching.
Keywords: history of architecture of Russian, soviet propaganda of the first half
of 1930ss, Sophia Cathedral of XI century in Kyiv.
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Породне районування як захід
масового поліпшення місцевої худоби
в СРСР 30–70–х рр. ХХ ст.
Висвітлено передумови запровадження та місце методу породного
районування великої рогатої худоби в системі селекційно–племінної роботи
в СРСР. Узагальнено внесок доктора сільськогосподарських наук, професора
М. А. Кравченка в розроблення базових принципів породного районування.
Учений дослідив племінні гнізда та окреслив основні заходи племінної роботи
з великою рогатою худобою Башкирії. Обґрунтував, що для збільшення обсягів
виробництва тваринницької продукції, потрібно проводити систематичну
роботу з поліпшення продуктивних і племінних якостей місцевої худоби,
зростання її придатності до промислової технології утримання, створення
відповідних умов вирощування й годівлі. Наукові розробки вченого сприяли
визначенню планових і поліпшувальних порід худоби Башкирської АРСР при
розробленні першого плану породного районування.
Ключові слова: племінна робота, тваринництво, породне районування,
порода сільськогосподарських тварин.

Тваринництво є однією з пріоритетних галузей
аграрного розвитку України. Зростання продуктивності
сільськогосподарських тварин і збільшення виробництва
продукції тваринництва можливі лише за умови сталого
розвитку племінної справи, яка згідно з Законом
України «Про племінну справу в тваринництві» (1993)
являє собою систему зоотехнічних, селекційних та
організаційно–господарських заходів. Одержані селек
ційним шляхом породи сільськогосподарських тварин
мають сталі біологічні властивості, що характеризують
їх племінну цінність і продуктивність. Важливого
значення надається розведенню місцевих порід худоби,
які відзначаються високими резистентними, адапта
ційними та репродуктивними властивостями. Однак
на сучасному етапі більш інтенсивно використовують
спеціалізовані, комерційні породи зарубіжної селекції,
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що призводить до втрати вітчизняної племінного гено
фонду та виникнення проблеми суттєвого зменшення
біорізноманіття, залежності від імпорту племінних
(генетичних) ресурсів.
Одним із організаційних заходів племінної справи,
що широко застосовувався у вітчизняному тваринництві
30–70–х років минулого століття, сприяв раціональному
використанню племінних ресурсів і організації ціле
спрямованої роботи з поліпшення місцевої худоби,
було породне районування. На нашу думку, в умовах
сучасної кризової ситуації, що охопила галузь і
позначилася різким зменшенням кількості поголів’я та
власне суб’єктів племінної справи, варто звернутися до
вивчення історичного досвіду, першочергово, органі
заційних і селекційних заходів, які сприяли ефективному
використанню місцевих порід, дозволяли контролювати
безсистемне завезення племінного матеріалу зарубіжної
селекції. З огляду на це завданням даного дослідження
є з’ясування сутності та переваг породного районування
як одного із методів у системі племінної справи,
узагальнення внеску у розроблення його базових
принципів вітчизняних учених, зокрема професора
М. А. Кравченка.
На основі проведення історіографічного аналізу
встановлено, що окремі компоненти наукового доробку
вченого, зокрема теорію лінійного розведення, методику
породотворення, детально висвітлено в наукових
працях В. П. Бурката, М. В. Зубця, К. А. Найденко,
Ю. Ф. Мельника та ін. [1; 2; 7; 9]. Однак проблема
породного районування як ефективного прийому
в системі племінної роботи в СРСР до цього часу
залишалася не достатньо вивченою і поставлена за
мету даного дослідження. Методологія дослідницького
пошуку ґрунтується на комплексному використанні
загальнонаукових, структурно–функціональних та істо
ричних методів.
Як відомо, питання піднесення галузі племінного
тваринництва в СРСР вперше було кардинально
переглянуто липневим (1934) пленумом ЦК ВКП(б),
розроблено широку програму ефективного використання
племінних ресурсів. Пленум доручив земельним
органам до кінця 1934 р. провести облік племінної і
поліпшеної худоби, забезпечити ведення в кожному
районі єдиної районної книги племінної та поліпшеної
худоби, ввести в областях, краях і республіках єдину
державну книгу для запису чистопородної худоби,
що знаходилася на їх території. Прийнято рішення в
районах найбільшого поширення чистопородної худоби
додатково створити державні племінні розплідники та
організувати селекційно–племінну роботу з виведення
високопродуктивних і скороспілих порід, а також з
масового вирощування племінного молодняку. Восени
1934 р. в СРСР вперше проведено облік племінної
і поліпшеної худоби. Важливого значення надавали
породному районуванню, над розробленням якого
працювали науково–дослідні установи і державні
земельні органи. В квітні 1935 р. НКЗ СРСР затвердив
перелік поліпшувальних порід для різних регіонів
країни. ХІІ пленум секції тваринництва ВАСГНІЛ,
що відбувся в Москві в грудні 1938 р., затвердив план
породного районування коней. У 1939 р. розроблено
відповідний проект районування великої рогатої худоби,
свиней і овець [8].
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При розробці плану породного районування
великої рогатої худоби, першочергово, враховували
природно–історичні умови кожної зони, оскільки
високопродуктивні молочні та м’ясні породи проявлять
свій генетичний потенціал лише в сприятливих умовах
годівлі й утримання. За інших умов будь–яка порода
втратить свої цінні біологічні властивості впродовж
1–2 поколінь і буде навіть менш продуктивною, ніж
аборигенна худоба. Тому при виборі певних планових
порід виходили із показників їх продуктивності,
скороспілості, плодючості, пристосованості до районів
призначення, акліматизаційної здатності, забезпеченості
району племінним матеріалом або можливості його
отримання з інших місць [6].
Породне районування також ґрунтувалося на
врахуванні соціально–економічних чинників. Так,
скотарство молочного та комбінованого напряму розви
вали в районах, де першорядне значення набувало
постачання населення молоком і молочними продуктами
(промислові зони). У районах, багатих природними
пасовищами, розвивали переважно м’ясне скотарство.
В СРСР 30–х років ХХ ст. розводили 48 порід і
породних груп великої рогатої худоби молочного і
молочно–м’ясного напряму продуктивності. Деякі
породи з високою продуктивністю, яким був прита
манний широкий спектр акліматизаційних властивостей
(чорно–ряба, симентальська, бура, червона степова
та ін.), широко поширилися в різних географічних
зонах країни; інші породи (ярославська, безтужівська,
холмогорська, лебединська, білоголова і сіра українські
та ін.) розводили лише в певних адміністративних
районах [8].
При проведенні породного районування всі
породи були розподілені на планові для кожної зони і
поліпшувальні. Як поліпшувальні розглядали породи,
здатні при схрещуванні поліпшити продуктивні
ознаки місцевої худоби. Бралися до уваги їх племінні
властивості, здатність пристосовуватися, економічні
та кормові умови зони тощо. Поліпшення порід
здійснювали, головним чином, на основі ввідного
схрещування зі збереженням у помісей не менше 3/4
крові поліпшуваної породи, виведення нових ліній
у племінних господарствах. Поряд з цим зберігали
в чистоті вихідні аборигенні породи в кількості, що
забезпечувала їх розведення без стихійного інбридингу.
Основний принцип підбору і закріплення порід
сільськогосподарських тварин для певних зон –
господарча необхідність і економічна доцільність
розведення породи в даній місцевості з урахуванням
характера її продуктивності та спеціалізації господарств.
Згідно зі встановленим порядком в кожній області
розводили 2–3, в окремому господарстві – 1 (іноді
2) породи. В щільно населених районах з великими
промисловими центрами, а також в районах масло
виробництва передбачено розміщення худоби молочного
напряму продуктивності [6].
У розроблення принципів породного районування
великої рогатої худоби вагомий внесок зробили:
М. Д. Потьомкін, Ю. Ф. Лискун, М. Ф. Іванов,
М. А. Кравченко та ін. Зокрема, академіком М. Д. По
тьомкіним визначено три основні регіони з розведення
великої рогатої худоби за напрямом продуктивності:
північний – молочний, середній – м’ясо–молочний,
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південний – м’ясо–молочно–робочий. В основу такого
розподілу покладено природні та господарсько–еконо
мічні умови. На необхідності при виборі заводських
порід враховувати природні умови різних зон СРСР та
їх спеціалізацію наголошував Ю. Ф. Лискун. Одним
із прихильників запровадження районування порід
також був академік М. Ф. Іванов. Аргументував, що для
кожного району з певними кліматичними, ґрунтовими,
кормовими та господарськими умовами необхідно
створювати свої породи, найбільш пристосовані до
даної місцевості. Учений був прихильником розвитку
комбінованого напряму тваринництва, повсякчас наголо
шуючи на більшій рентабельності м’ясо–вовнового
вівчарства, м’ясо–сального свинарства та молочно–
м’ясного скотарства.
У розроблення принципів породного районування
істотний внесок зробив професор М. А. Кравченко.
Як завідувач відділу селекції Башкирського філіалу
Анненковської зональної станції, дослідив окремі
гнізда бестужівської худоби. В своїх наукових працях
«Плановые породы крупного рогатого скота в Башкирии
и племенная работа с ним» (1934), «Племенное дело
по крупному рогатому скоту в Башкирии» (1934),
«Принципы породного районирования крупного рога
того скота в Башкирии» (1934) обґрунтував, що
для збільшення обсягів виробництва тваринницької
продукції, потрібно проводити систематичну роботу з
поліпшення продуктивних і племінних якостей місцевої
худоби, зростання її придатності до промислової
технології утримання, створення відповідних умов
вирощування й годівлі [3–5].
Найбільш поширеною в Башкирії 30–х років
минулого століття була бестужівська порода. Її ство
рення започатковане в кінці ХVІІІ ст., коли ското
заводчик С. П. Бестужів в Симбірській губернії
почав схрещувати місцеву худобу із завезеною з
Англії шортгорнською породою. У подальшому для
вдосконалення молочних і м’ясних ознак отриманих
помісей схрещували з тваринами голландської, шорт
горнської, симентальської та інших порід. Формування
тварин молочно–м’ясного типу завершилося створенням
породи в середині ХІХ ст. Планомірна племінна робота
з бестужівською породою розпочалася в 20–х роках
ХХ ст., коли були організовані державні племінні госпо
дарства в Башкирії, проводилися конкурси молочності та
виявлялися рекордистки. В 1924 р. видано перший том
державної племінної книги бестужівської породи.
У більшості стад бестужівської худоби пере
важали тварини молочно–м’ясного типу. Молочна
продуктивність племінних повновікових корів складала
в середньому 4300 кг молока жирністю 4%. Тварини
володіли високими м’ясними якостями, середньодобовий
приріст бугайців на відгодівлі становив 700–850 г.
В умовах повноцінної годівлі бугайці річного віку
досягали маси 500 кг. М. А. Кравченко обґрунтував,
що цінність бестужівської худоби полягала в її присто
сованості до кормових умов Башкирії, у відсутності
спадкових аномалій і хвороб, а також у високій
стійкості до туберкульозу та лейкозу. Перспективним
планом племінної роботи передбачалося чистопородне
розведення тварин у провідних племінних госпо
дарствах, закладалися заводські лінії і родини на кращих
тварин [3].
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Наукові розробки вченого враховувалися при
затвердженні плану породного районування, згідно з
яким в 43 районах Башкирської АССР (4/5 території)
як планову затверджено бестужівську породу. В 1935 р.
організовано Башкирський племінний розплідник
бестужівської худоби, який здійснив значний вплив на
формування популяції та вдосконалення її господарськи
корисних ознак.
Як основну поліпшувальну породу М. А. Кравченко
рекомендував використовувати одну із найбільш
скороспілих м’ясних порід – шортгорнську. Молодняк
цієї породи у віці до року при сприятливих умовах
щодоби прибавляв у вазі в середньому 1–1,2 кг. До
трьох років чистопородні тварини при відповідній
годівлі закінчували свій ріст. Однак шортгорнська
худоба була вимоглива до годівлі, догляду та утримання.
При несприятливих умовах вирощування швидко
втрачувала свої позитивні якості. При схрещуванні з
тваринами інших порід шортгорни стійко передавали
свої м’ясні якості. Тварин цієї породи завозили
обмежено і практично не розводили в чистоті [4].
М. А. Кравченко також розробив заходи селекційно–
племінного вдосконалення ярославської, симентальської,
калмицької порід, які розводили в Башкирській АРСР у
незначній кількості. Зокрема, племінна робота з калми
цькою породою спрямовувалася на збільшення її живої
маси, зростання скороспілості, поліпшення м’ясних
форм. Подальше вдосконалення племінних і продук
тивних якостей породи здійснювали на основі чисто
породного розведення за використання бугаїв кращих
ліній скороспілого типу, шляхом зростання чисельності
цього типу як при однорідному, так і різнорідному
підборі. За рекомендаціями М. А. Кравченка симен
тальську худобу розводили як чистопородно, закла
даючи заводські лінії і родини на кращих тварин, так і
використовуючи як поліпшувальну при ввідному схре
щуванні з бестужівською та ярославською породами [5].
Таким чином, породне районування, запроваджене
в СРСР в 30–ті роки ХХ ст., сприяло: 1) раціональному
використанню та збереженню місцевого генофонду
порід; 2) концентрації зусиль учених і селекціонерів
на роботі з визначеними породами, які оптимально
відповідали умовам регіонального розведення; 3) запо
біганню безсистемного завезення племінного матеріалу
зарубіжної селекції. У розроблення принципів пород
ного районування вагомий внесок зробив професор
М. А. Кравченко, який обґрунтував, що для збільшення
обсягів виробництва тваринницької продукції, потріб
но проводити систематичну роботу з поліпшення
продуктивних і племінних якостей місцевої худоби,
зростання її придатності до промислової технології
утримання, створення відповідних умов вирощування
й годівлі. Розробив селекційно–племінні заходи
поліпшення бестужівської, ярославської, симентальської,
калмицької порід великої рогатої худоби. Наукові
розробки вченого сприяли визначенню планових і
поліпшувальних порід худоби для Башкирської АРСР
при розробленні першого плану породного районування.
На перспективу передбачено узагальнити наукові
розробки вітчизняних учених з перспективного плану
вання тваринництва, висвітлити основні принципи
підготовки планів селекційно–племінної роботи як
дієвого чинника зростання рентабельності галузі.
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Breed zoning as a method of mass improvement
of local livestock in USSR of 30–70s of the XX century
The preconditions of the introduction and place of the method of breed zoning of
lcattle in the system of breeding work of the USSR were highlighted. Contribution of
the Doctor of Agricultural Sciences, Professor N. A. Kravchenko in the development
of the basic principles of breed zoning was generalized. The scientist investigated the
breeding nests and determined the main measures of the breeding work with cattle of
Bashkiria. He argued that in order to increase livestock production, it is necessary to
carry out systematic work to improve the productive and pedigree qualities of local
livestock, increase its suitability for industrial maintenance technology, create the
appropriate conditions for its keeping and feeding. The scientific developments of the
scholar contributed to the definition of planned and improving cattle breeds for the
Bashkir ASSR at the development of the first plan for breed zoning.
Keywords: breeding work, animal husbandry, breed zoning, breed of farm animals.
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«Нова» Тернопільська преса
як засіб радянізації краю
у вересні 1939 – червень 1941 роках
Одночасно із загарбанням територій західної України відбувається
паралельно ідеологічна окупація і поневолення свідомості мешканців цього
краю через засоби масової інформації в яких комуністична система нав’язує
соціалістичні цінності, та безальтернативно розмальовує світле майбутнє
під прапором партії на сторінках газет і журналів, цим самим руйнуючи
національний світогляд та природу відносин, що склалася на протязі вікових
традицій в корінного населенню краю. За яскравими знімками та гучними
гаслами приховувалася справжня мета імперської політики сталінського
режиму, яку згодом на собі відчули галичани та волиняни.
Ключові слова: агітатор, пропагандист, сталінським шляхом,
конференція, вільне життя, світле майбутнє, комуністична партія.

Питання діяльності друкованих засобів масової
інформації не залишилися поза увагою новоствореної
радянської партійної системи, що не тільки
контролювала внутрішнє життя області, а й вимагала
систематичних звітів у підлеглих. Так на першій
Тернопільській обласній партійній конференції у звітній
доповіді сказано, що на квітень 1940 року в області
організовано і видається 12 районних і 1 обласна
газета, утворене видавництво, 1 обласну і 12 районних
типографій з необхідним поліграфічним устаткуванням.
Зріс попит трудящих на періодичну пресу. Зокрема,
у Зборівському районі до приходу Червоної Армії
мешканці міст і сіл отримували 250 екземплярів
газет. Сьогодні у район поступає 806 примірників
центральних газет, 1500 – республіканських, 882 –
обласної і 1558 екземплярів районної газети; окрім них,
1160 екземплярів різних журналів. В цілому по області
передплачено 15 400 примірників центральних газет,
36 550 – республіканських, 12 000 – обласної, 32 200 –
районних газет, а також 14 120 примірників центральних
і республіканських журналів.
Всі друковані засоби масової інформації Терно
пільщини були затверджені, серед них – орган Терно
пільського обкому партії та облвиконкому газета «Вільне
життя» зі щоденним випуском на 4 сторінках тиражем
40 тисяч примірників, орган обкому та міськкому
ЛКСМУ «Комсомолець» на 2 сторінках випуском
15 разів на місяць тиражем 25 тисяч примірників;
повітові газети «Нове життя» Чортківського повіту
(щоденний випуск на 4 сторінках тиражем 5 тисяч
примірників), «Червоний Збараж» Збарзького повіту
(щоденний випуск на 2 сторінках тиражем 6 тисяч
примірників), «Прапор волі» Зборівського повіту
(щоденний випуск на 4 сторінках тиражем 5 тисяч
екземплярів), «За нове життя» Бучацького повіту
(випуск 15 раз в місяць на 2 сторінках тиражем 5 тисяч
екземплярів), «Більшовик» Підгаєцького повіту (15 раз
в місяць на 2 сторінках тиражем 5 тисяч екземплярів),
«Ленінським
шляхом»
Теребовлянського
повіту
(щоденний випуск на 2 сторінках тиражем 4,5 тисяч
екземплярів), «Сталінським шляхом» Копичинецького
повіту (випуск 15 раз на місяць на 2 сторінках
тиражем 4 тисячі екземплярів), « Червоний Жовтень»
Борщівського повіту (щоденний випуск на 2 сторінках
тиражем 4 тисячі екземплярів), «Червоні Бережани»
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Бережанського повіту (щоденний випуск на 2 сторінках
тиражем 5 тисячі екземплярів), «Сталінським шляхом»
Кременецького повіту (щоденний випуск на 2 сторінках
тиражем 7 тисяч екземплярів), «Червоний прапор»
Заліщицького повіту (випуск 15 раз на місяць на
2 сторінках тиражем 4 тисячі екземплярів) [1, арк. 1].
Хоча в районах області створено більше 1100 стін
них газет (у Підгаєцькому – 42, Збаразькому – 38,
Чортківському – 33) і при редакціях районних газет
проведено одноденні семінари редакторів стіннівок, в
окремих районах (бучацький, Копичинецький) органі
зовано лише по 10–12 стінгазет, відповідні семінари не
проводились. У доповіді стверджується: «Вся робота
в справі керівництва більшовицькою пресою буде
забезпечена лише тоді, коли міськкоми і райкоми КП(б)
У будуть повсякденно керувати районними газетами,
щоденно вникати в суть редакційних справ, а не
обмежуватися лише заслуховуванням звітів на бюро
міськкомів і райкомів партії» [2, арк. 70–71].
Як засвідчують виступи делегатів партконференції,
проблеми в роботі місцевої преси породжувалися не
лише недостатнім керівництвом редакціями зі сторони
райкомів партії, а й значною мірою бюрократизмом у
діяльності апарату вищих партійних органів. Справа в
тому, що для повного офіційного дозволу на створення
місцевої газети недостатньо було згоди місцевих
партійних і радянських органів, в тому числі й обкому
партії, а й санкції ЦК КП(б)У і ЦК ВКП(б).
Саме останнє стало перешкодою в організації
роботи районної газети Усть–Зеленського району, про
що говорив секретар місцевого райкому партії у своєму
виступі на партконференції: «Райком партії проявив
ініціативу в тому, щоб прискорити організацію районної
газети, яка є помічником у роботі парторганізації. За
допомогою обкому партії ми одержали 2 типографських
машини, організували типографію. Я не знаю, хто цією
справою займається вобкомі, чи є відділ преси. Кажуть,
сектор преси. Але якось не відчувається, що є такий
сектор. Машини у нас є. Навіть редактор є. доручили
завідувачу відділом пропаганди і агітації виконувати
обов’язки редактора. Це рішення направили в обком.
Треба, щоб обком допоміг у цій справі, бо ЦК партії
ще не затвердив нам цієї газети. Прошу, щоб обком
поставив питання перед ЦК КП(б)У і ЦК ВКП(б) щодо
прискорення організації районної газети» [3, арк. 72].
Як випливає з виступу секретаря райкому партії,
партійне керівництво партійною пресою було не
стільки її силою, скільки слабкістю і навіть безсиллям:
сковувало редакційну ініціативу, диктувало журна
лістську політику, ставило жорсткі бюрократичні
перепони і політичні обмеження в діяльності редак
ційних колективів. Ще один важливий момент:
увага партійних органів до преси мала виключно
імперативний (вказівний, керівний) контекст, водночас
партійні органи фактично ігнорували контекст сприяння
редакціям газет. Цей висновок ілюструє виступ на
обласній партконференції редактора обласної газети
«Вільне життя»: «Треба сказати, що наш партійний
актив ще не ставиться до газети з достатньою повагою.
Це можна підтвердити таким прикладом. План роботи
газети, зокрема партійного відділу, ми довели до відома
секретарів райпарткомів, з тим щоб товариші дізналися,
які питання буде ставити газета. Але не всі секретарі
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відгукнулися. Відгукнулися лише два секретарі
райкомів. Звичайно, творити газету один редактор, одні
штатні працівники редакції не можуть. Сила газети – у
зв’язку з масами, коли її творять сотні і тисячі партійних
і безпартійних. Чим більше активу будемо залучати до
неї, тим швидше перетворимо нашу газету на справжній
бойовий орган обкому партії» [3, арк. 118].
Так, у постанові Тернопільського обкому КП(б)У про
проведення обласних одномісячних курсів працівників
районних газет говориться: «Просити ЦК КП(б)У
дозволити провести 15 травня 1940 року в м. Тернополі
одномісячні курси працівників районних газет в
кількості 30 чоловік та асигнувати на проведення курсів
17 256 крб.». До постанови додавався кошторис витрат,
програма одномісячних курсів і рознарядка курсантів по
районах. Секретарі райкомів партії і редактори районних
газет були зобов’язані підібрати і відрядити на курси в
першу чергу тих працівників редакції, які ще не мали
досвіду журналістської роботи. Відповідальність за
проведення курсів покладалася на відділ пропаганди і
агітації обкому КП(б)У [4, арк. 91]. Згідно рознарядки,
на курси направлялися по 2 працівники від 12 район
них редакцій, від 3 редакцій – по 1, а від редакції
«Вільного життя» – 3. Передбачені кошторисом кошти
розподілялися на харчування і проживання курсантів,
на утримання навчальних приміщень, придбання
навчальної літератури і канцелярського приладдя, на
оплату праці лекторів і керівника курсів, а також на
культурне обслуговування курсантів.
Таким чином, з урахуванням додаткових лекцій
ідеологічний компонент курсів наближався до 50%.
Треба віддати належне організаторам курсів за
виділення для української мови – мови всіх місцевих
газет – 60 годин (29%) навчального часу. Решта
годин розподілялася в таких обсягах: планування
газетної роботи – 6 годин, робота з листами – 8 годин,
керівництво робсількорівським рухом – 12 годин, робота
стінної газети – 6 годин, підготовка статті в газеті –
8 годин, літературна правка газети – 20 годин. Крім
зазначених 208 годин теоретичних занять, передбачалася
практика курсантів при обласній газеті «Вільне життя»
обсягом 30 годин [5, арк. 123].
З метою розширення доступу громадян до газетної
інформації міська рада Тернополя визнала за необхідне
організувати вітрини для вивішування газет. Рішення
було конкретизоване наступними вказівками: вітрини
встановити на фабриці «Калина», біля держбанку
і міської ощадкаси, на території лісопромспілки,
тютюнової фабрики і пивзаводу, біля Тернопільторгу –
по 1, на території міськкомунгоспу – 2 вітрини.
Керівництво згаданих установ і організацій було
зобов’язане встановити вітрини до 10 травня 1940 року,
за власний кошт забезпечити передплату газет для
встановлених вітрин, призначити відповідальних осіб
за обслуговування вітрин (доставка і оновлення газет).
Встановлені вітрини повинні відповідати зразку, нада
ному міським відділенням «Союздруку» [6, арк. 61].
Суворою в цьому плані була постанова Терно
пільського облвиконкому від 16 червня 1941 року
«Про порушення бюджетними установами області
постанов Раднаркому СРСР від 25 грудня 1937 року
та Раднаркому УРСР від 27 грудня 1940 року про
передплату періодичної літератури». Облвиконком
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вказує на результати перевірки облфінвідділом,
за якими керівники окремих бюджетних установ
передплатили на 1941 рік за рахунок бюджету частину
періодичної літератури, яка нічого спільного не має з
їх безпосередньою діяльністю, і цим самим допустили
незаконне витрачання коштів з бюджету. Зокрема,
секретаріат виконкому Копичинецької райради виписав
за рахунок бюджету журнали «Новый мир», «Огонёк»
та інші, Копичинецький райвідділ народної освіти –
журнал «Перець». Подібні порушення здійснені в
інших організаціях і установах. Керівництво бюджетних
установ області було зобов’язане відмінити незаконно
здійснену передплату на газети і журнали за рахунок
бюджету [7, арк. 39].
Особливого аналізу заслуговує перелік лімітованих
видань, насамперед центральних журналів, дозво
лених до передплати в районах області на 1941 рік.
Насамперед зауважимо, що всі журнали – російсь
комовні. Серед 27 найменувань лімітованих журналів –
16 належать до партійних видань безпосередньо.
Стосовно лімітованих обсягів, то за цим показником
абсолютну перевагу мають партійні журнали: із
12 260 примірників лімітованих видань, рекомендованих
до передплати в області, 8585 (70%) складають
примірники партійних журналів.
Лідери лімітованих видань: «Спутник агитатора» –
2800 примірників, «Партийное строительство» –
2600 примірників, «Большевик» – 1100 примірників,
«В помощь марксистко–ленинскому образованию» –
850 примірників. Популярні журнали «Огонёк» і
«Крокодил» – по 650 примірників, а лідером серед
непартійних видань (хоча термін «непартійне видання»
не виключає партійного характеру журналу) виступає
«Крестьянка» – 1000 примірників (без сумніву, було
враховано аграрний характер регіону). Серед населених
пунктів пріоритет надано Тернополю, Кременцю
і Чорткову. Обласному центру лімітованих видань
виділили у 5–10 разів більше, ніж в середньому по
області, а Кременецькому і Чортківському районам – у
2–3 рази більше, причому для цих двох районів ліміт
диференціювався для міст і сіл окремо [8, арк. 195–200].
Партійні органи контролювали роботу полігра
фічної бази місцевої преси. 24 лютого 1941 року
бюро Тернопільського обкому партії прийняло
постанову «Про роботу Тернопільської типографії
«Укрполіграфтрест», де вказало на низку принципових
недоліків виробничо–економічного і політико–виховного
характеру. Замість зниження собівартості продукції
в порівняння з 1940 роком типографія допустила її
збільшення на 1,3%. Наявні факти випуску неякісного
поліграфічного матеріалу та безвідповідальності праців
ників стосовно допущеного браку.
Типографія свідомо виставляла завищені рахунки за
друк обласної газети, внаслідок чого після відповідної
перевірки змушена була повернути редакції «Вільного
життя» 11 тис. крб. в 1940 році і 12, 6 крб. у січні
1941 року. Не вживаються заходи щодо економного
використання паперу, що привело до значних його
перевитрат. Занедбаний облік отриманої сировини і
випущеної продукції. Слабка постановка агітаційно–
масової роботи. Відсутня увага розвитку соціалістичного
змагання та організації стаханівського руху серед
працівників типографії.
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Окрім висновків щодо персональної відповідальності
керівників Тернопільської типографії, вказано Терно
пільському міському КП(б)У на незнання ним дійсного
стану справ на поліграфічному виробництві та на
відсутність належного партійного керівництва роботою
підприємства [9, арк. 16–17].
Увага партійно–державних органів краю до цент
ральних газет і журналів визначалася потребою в цих
партійних виданнях як джерелах первинної актуальної
та основної інформації про динаміку партійної тактики
і стратегії у вирішенні завдань соціалістичного
будівництва, а місцеві видання виступали конкретним,
дієвим і легко керованим знаряддям залучення мас до
активної виробничої і громадської діяльності та засобом
впливу на свідомість громадян усіх категорій.
Учасники наради закликали сусідній Шумський
район взяти участь у соціалістичному змаганні на
краще проведення весняної сівби та підвищення продук
тивності тваринництва» [10]. «В Бережанах розпочалась
робота по впорядкуванню міста і поліпшенню мате
ріальних умов трудящих. Відремонтовано ряд будинків,
установ, житлових приміщень. Перебудовано театр.
На весну 1940 року передбачено побудувати житлових
будинків житловою площею 5 тис. кв.м. відремонтовано
2 мости, тротуари міста. Працюють 2 лазні» [11]; «По
селах Бережанського повіту трудящі готуються до
Ленінських днів. Повітовий комітет партії надіслав у
села 40 чоловік активістів, які проводять бесіди про
життя і діяльність В. І. Леніна. 21 січня бесіди будуть
проводитись по всіх селах», «Відділ пропаганди і
агітації Копичинецького повіткому КП(б)У провів
семінар директорів і завідувачів шкіл, завідувачів
будинків культури і червоних кутків. Доповідь про
життя і революційну діяльність В. І. Леніна прослухали
82 слухачі. До сіл повіту виїхали 45 кращих доповідачів,
які виступлять з доповідями на тему «16 років без
Леніна, по Ленінському шляху» [12]. «У м. Збаражі в
приміщенні Будинку культури відбулась перша повітова
нарада сільських кореспондентів у кількості 118 чоловік.
Вони прослухали доповідь про завдання сількорів і
редакторів стінних газет у підготовці до весняної сівби».
«При Тернопільському обласному відділі народної освіти
з 27 січня по 3 лютого проходитиме семінар працівників
культосвітніх установ області, інспекторів політосвітньої
роботи райвідділів народної освіти, завідуючих клубів,
директорів будинків культури. Будуть прочитані лекції на
тему «Життя і діяльність вождя тов. Сталіна».
Зміст публікацій фактично повторював зміст
постанов і характер вказівок партійних і державних
органів, був покликаний переконати читача в незапе
речних і повсякденних успіхах політичної лінії
комуністичної партії і радянської держави у справі
соціалістичної перебудови суспільного життя, а також
продемонструвати щоденну турботу партії та уряду
про щасливе сьогодення і світле майбутнє радянських
людей. Незважаючи на оперативні дії, що розгорнулися
на ідеологічному фронті тодішнього радянське
керівництво основну мету спрямувало на тотальне
охоплення усіх сіл та містечок краю друкованим словом.
Та нажаль населення краю сприймало нову радянську
газету з прохолодою. Крім того назви всіх газет були
чужими по змісту і духу, вони не сприймалися тими хто
їх був зобов’язаний виписувати і тими хто отримував
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їх від «агітаторів», не говорячи уже про зміст самих
статей. Більшість редакторів районних газет не мали
фахової освіти, а про вищу освіту взагалі годі говорити!.
Ручне управління партійних функціонерів вносила хаос
і без того в неорганізовану агітаційно–пропогандиську
форму впливу на світогляд жителів Тернопілля. Місцеві
чиновники намагаючись вгодити обласним партійним
діячам не жаліли яскравих обіцянок і захмарних планів
у своїх районних виступах і публікаціях за що ж і потім
були критиковані на сторінках обласних газет.
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«Nova» Ternopil Sovietization press as a means of land
in September 1939 – June 1941
Abstract. Simultaneously with the conquest of the western territories of Ukraine
may accompany ideological occupation and enslavement of minds inhabitants of
the land through the media in which the communist system imposed socialist values
and without alternative paint a bright future under the banner of the party on the
pages of newspapers and magazines, thereby destroying the national outlook and the
nature of the relationship that has developed over the centuries–old traditions of the
indigenous population in the region. For bright images and loud slogans concealed
the true purpose of the imperial policies of the Stalinist regime, which subsequently
experienced the Galicians and Volhynians.
Keywords: agitator, propagandist, by Stalin, conference, free life, a brighter
future, the Communist Party.
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Основні періоди
західної української еміграції
Аналізується явище української еміграції ХХ ст. Автор традиційно для
подібних праць аналізує історію вивчення питання, коротко характеризує
хвилі масової еміграції та причини переселення українців до країн Європи,
США, Канади. Із врахуванням офіційних статистичних даних автор визначає
особливості еміграційної хвилі українців.
Ключові слова: діаспора, закордонні українці, еміграційна політика, США,
Канада, Європа.
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Економічно–соціальна криза на західноукраїнських
землях кінця ХХ ст. та зміна геополітичної ситуації у
світі, пов’язаної з Першою та Другою світовими війнами
спричинили найбільші хвилі переселенців з України.
Причини еміграції, її склад, характер розселення
розкрито у численних наукових дослідженнях. Проте
тема є актуальною і зумовлює не тільки розширення
теоретичних досліджень і висновків по даній темі,
а й аналіз нових джерел, їх вплив на підтвердження
історичних і сучасних концепцій. Заповнення «білих
плям» з історії української політичної та економічної
еміграції, вивчення та висвітлення статистичних даних,
заборонених або замовчуваних в попередні роки також є
актуальною проблемою українознавства.
Завдання: визначити причини еміграції українців;
проаналізувати етапи та хронологічні межі формування
західної української діаспори.
Згідно з історичними дослідженнями, процес форму
вання західної української діаспори відбувався в чотири
періоди:
– дореволюційний – кінець ХІХ ст. – 1914 р.
Українські етнічні землі входили до складу Російської
та Австро–Угорської імперій. Цю емігрантську хвилю
називають економічною;
– міжвоєнний – 1917–1939 рр., коли більша частина
українських земель входила до складу УРСР, з 1922 р.
до СРСР, а інші – до Польщі, Румунії, Чехословаччини.
Міграція цього періоду носила економічно–політичний
характер;
– воєнний та повоєнний період – з 1939 по 1955 рр.
Внаслідок геополітичних змін після Другої світової
війни майже всі українські етнічні землі ввійшли до
складу СРСР;
– сучасний період – після здобуття Україною
незалежності. Це новітня хвиля української трудової
міграції, яка поступово переростає в еміграцію.
На межі XIX–XX ст. основним джерелом вивчення
стану понад 85% українського народу був Перший
Всеросійський перепис населення від 28 січня 1897 р.
Переписні листки містили 14 запитів без питання
про національність. В Російській імперії за згаданим
переписом тих, хто розмовляє на малоросійському
«наречії» було – 22 380,6 тис. осіб. За 1897–1913 рр.
чисельність українського населення зросла з 35,8 млн.
осіб до 48,7 млн. осіб, такі дані подаються в Енцикло
педії українознавства [4, с. 150].
Зміни в чисельності українців на територіях, які
входили до складу Австро–Угорської монархії на
початку ХХ ст. можна простежити за матеріалами
австрійських переписів 1900 і 1910 pp. Початок
еміграції українців Австро–Угорщини датують 1870 р.
Низка публіцистичних статей належить свідкам тих
подій і засновникам Русько–української радикальної
партії Михайлу Павлику та Івану Франку, в яких вони
висвітлюють тяжке соціально–економічне становище
селян, як основну причину їх еміграції. В праці
«Еміграція галицьких селян» (1892 р.) І. Франко
наголошував на тому, що Галичина була перелюднена,
земля була не в змозі прогодувати селян, а майже
відсутність промислового виробництва позбавляло їх
надії на яку–небудь роботу [16, с. 343]. У 1873–1891 рр.
з Галичини виїхало 270 тис. емігрантів, а галицькі
лихварі на цьому заробили 13,5 млн. австрійських
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гульденів, подає такі відомості І. Франко [16, c. 380–
381]. Західноукраїнська історіографія того періоду
відобразила соціальний та освітній склад мігрантів,
способи їх вербування [7, с. 10].
Наприкінці ХІХ ст. з 1877 р. наростає потік
емігрантів з західних українських земель, еміграція
охопила спершу Закарпаття, Лемківщину, потім всю
східну Галичину й Буковину, в невеликій мірі Холмщину
та Волинь. За 1890–1913 pp. емігрувало загалом
700 000 – 800 000 українців, до США близько 360 000
українців, до Канади – близько 100 000 і до Південної
Америки –25 000 українців, зазначається в Енциклопедії
українознавства під ред. В. Кубійовича [4, с. 149].
Відомий соціолог Ю. Бачинський (1870–1940)
стверджував, що у період між 1877 та 1909 роками в
США прибуло 470 тисяч вихідців з України [2, с. 312].
Станом на 1897 р. у США вже налічувалося 150–
200 тис. українців, а з 1899 до 1914 pp. у цю країну
емігрувало ще 254 тис. українців [7, с. 52–54]. У цілому
до Першої світової війни з України до США прибуло
близько півмільйона українців, з території Російської
імперії з 1899 по 1910 роки до США виїхало всього
1034 українців, такі відомості подає дослідник В. Євтух
[6, с. 342].
До США з Галичини впродовж 1900–1909 pp.
емігрувало близько 114 тис. українців, а згідно з
іншими даними, за 1899–1910 pp. з Галичини, Буковини
і Закарпаття разом – 147 тис. осіб, уточнює історик
С. Лазебник [10, с. 86–87].
Масового характеру набула еміграція до Бразилії в
1895–1896 роках. Внаслідок так званої «бразильської
гарячки» виїхало 15 000 селян, переважно з Галичини.
До 1907 p. щороку по 700–1000 осіб. До Першої світової
війни емігрувало 40 000 – 45 000 чоловік, в добу між
двома світовими війнами з усіх західних українських
земель близько 10 000 осіб. Остання фаза української
еміграції до Бразилії – 7 000 українців в 1947–1951 pp.
з таборів переміщених осіб в Європі [5, с. 170]. Сьогодні
там мешкає понад п’ятсот тисяч українців, 96,5% з яких
вже народилися у Бразилії.
Українців – землеробів приваблювала ще одна
південноамериканська країна з її родючими землями
і пасовиськами. Перша хвиля еміграції в Аргентину
(1897–1914 рр.) охоплює приблизно 14 тисяч чоловік,
переважно з Галичини. Друга міжвоєнна хвиля
налічувала 42 тис. чоловік. Третя хвиля після Другої
світової війни – понад 6 тисяч українців, серед яких був
великий відсоток людей з високою фаховою освітою.
На 1952 р. а Аргентині налічувалося 100 000 – 120 000
українців та аргентинців українського походження [5,
с. 56]. На сьогодні в Аргентині проживає до 300 тисяч
етнічних українців.
У роки Першої світової війни внаслідок захоплення
Галичини російськими військами, сталася масова
еміграція галицько–буковинських українців до західної
частини Австро–Угорщини. Фактичними емігрантами
були й сотні тисяч евакуйованих та арештованих
українців в роки Першої світової війни, їх було
інтерновано в австрійських таборах: в Терезині – 30000
осіб, Вольфсбєргу – 10000 осіб. До Австрії депортували
також великими партіями й українське населення з
Волині, проте частина повернулася назад, стверджує
С. Наріжний [13, с. 11–12].
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В. Кубійович уточнює число інтернованих українців
в Австрії: 1914–1915 pp. у Відні близько 15 000
українців, інтерновано в таборі в Талергофі – 1000 осіб,
в таборах Вольфсберґу за 1915 р. – 7 200 осіб, Гредігу –
5000 осіб. Протягом 1914–1917 рр. в таборах від хвороб
померли близько 40 000 українців [5, с. 16].
За роки Першої світової війни українство
зазнало значних людських і матеріальних втрат, на
західноукраїнських землях було знищено близько 20%
господарських будинків, пропало 78% коней, 36%
рогатої худоби, 77% іншої худоби, стверджує дослідник
М. Марунчак [11, с. 21]. На українських землях у
складі Польщі польським сеймом 10 липня 1919 р.
були прийняті «Основи земельної реформи» і закон
про земельну реформу від 17 грудня 1920 р., що вели
до полонізації українських земель шляхом створення
польських військових та цивільних поселень та
спричинили масовий виїзд звідти українців. На підставі
закону про колонізацію східних земель до 1 січня
1923 р. між поляками було розпарцельовано 110 000 га
сільськогосподарських угідь на Волині і 133 000 га на
Поліссі. У Галичині – 200 000 га землі [3, с. 6].
Українці, перебуваючи у складі Польщі та Румунії
відчували на собі тяжкий політичний та національний
гніт. Поразка у національно–визвольних боях за Україну
1917–1921 рр. поставила учасників тих подій перед
загрозою більшовицького терору, політична еміграція
з України доби Української революції була єдиною у
міжвоєнний період, вважає дослідник С. Лазебник, [10,
с. 35]. За 1919–1935 pp. з території Польщі, Румунії й
Чехо–Словаччини емігрувало на захід 172 тис. українців
[4, с. 150].
У 1919 р. через Відень до Західної Європи виїхало
декілька тисяч урядовців Української Народної
Республіки. У травні перейшла Карпати гірська
бригада Української Галицької Армії. Влітку 1920 р. до
Чехословаччини передислокувалась бригада А. Кравса,
а в листопаді залишки Залізної дивізії Армії УНР
перетнули кордон з Румунією. Того ж місяця через
річку Збруч перебралась до окупованої Польщею
Галичини армія Української Народної Республіки,
всіх її воїнів було інтерновано. Українська еміграція
в Польщі почала з’являтися в 1919 p., а з листопада
1920 р. вона поповнилася 25000 осіб. В кінці 1922 р. у
Польській державі нараховувалося до 30000 українських
емігрантів, переважно військових. Українське військо
було інтерноване в таборах у Вадовицях, Петрокові,
Олександрові Куявському, Ланцуті, Стрілкові, Каліші,
Щепіорні. Окремі з них проіснували до 1923 p., пише
С. Наріжний [13, с. 17].
Друга хвиля української еміграції до США в
міжвоєнний період складала близько 40 тисяч осіб.
Значку кількість емігрантів становили українці, які
підтримували Центральну Раду, Директорію, Гетьманат
Скоропадського. Це були великі землевласники,
інтелігенція, священики, солдати та офіцери української
армії, яких почав переслідувати й нищити сталінський
режим [6, с. 342].
За підсумками радянського перепису населення
1926 p., чехословацького та румунського переписів
1930 р. та польського перепису 1931 p., а також з
урахуванням чисельності української діаспори на межі
20–30–х років XX ст., на початку 1933 р. в усьому
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

світі було близько 45 мільйонів українців, стверджує
В. Кубійович. З них у СРСР – 36 млн., у Польщі –
6 млн., у Румунії та Чехословаччині разом близько
1,8 млн. українців, США – 800 тисяч, Канаді 400 тисяч,
в інших країнах – 400 тисяч [4, с. 174].
Другий етап українського переселення до Канади
розпочався по закінченні Першої світової війни і, на
думку історика М. Боровика, тривав від 1922 до 1939 р.,
оскільки перші повоєнні роки характеризувались
сильними обмеженнями еміграції з боку уряду Канади
[3, с. 16–17]. Друга хвиля еміграції до Канади становила
68 тис. осіб. До країни їхали переважно безземельні
селяни Галичини та Західної Волині. Навіть з польських
таборів та тюрем можна було забрати українців, за
умови, що вони залишать рідний край. Практично не
було переселень з території радянської України. У
1932 р. в Канаді налічувалося – 705 осіб, а в 1934 р. –
1 274 особи, у 1935–1939 рр. прибуло близько 5 350
українців. Як зазначено в офіційних документах,
бажаючих виїхати до Канади було в 5 разів більше, ніж
дозволено її урядом [7, с. 154–155].
З нападом Німеччини на СРСР, протягом другої
половини 1941 р. до діючої армії з України було
мобілізовано близько 3185 тис. людей, а загалом за роки
війни понад 9 млн. осіб, вважають історики В. Кучер та
П. Чернега [8, с. 73].
Вже з листопада 1941 р. до середини 1944 р. до
Рейху на примусові роботи було переправлено 750 000
радянських військовополонених, значна кількість
цих в’язнів була з України [9, с. 222]. Крім того, на
роботу до Німеччини протягом 1941–1944 років за
німецькими даними, з окупованих територій СРСР до
рейху було вивезено 4 200 000 остарбайтерів, з них
понад 69% були етнічними українцями або вихідцями
з України. За період окупації України військами
Вермахту до Рейху було депортовано близько 2 200 000
осіб. За підрахунками українських істориків, разом із
населенням Криму – 2 900 000 осіб [9, с. 241–242].
Загалом з 1942 по 1950 р. в Україну повернулося
1 млн. 850 тисяч колишніх «остарбайтерів», вважає
дослідник М. Коваль [15, с. 196].
У 1943 р. німці провели на частині окупованих ними
українських земель перепис населення, найточнішим був
перепис в Галичині. За перші три роки війни Галичина
втратила 22% свого населення [4, с.155]. В 1945 р. в
Україні залишилося 27,4 млн. людей з 41,7 млн., що
проживали в 1941 р. [8, с. 260].
З початком Другої світової війни до Європи
прибуває невелика частина українських втікачів із
зайнятих радянською владою територій. Згодом по всім
європейським країнам розселяють українців, примусово
висланих німцями на працю. В 1944 p. на території
Австрії перебувало близько 100 000 українців, з них у
Відні – близько 10 000. В 1946 р. в західних воєнних
зонах Австрії залишалося близько 30 000 українців,
через еміграцію в інші країни чисельність українців
зменшилася в 1950 р. до 4 000 осіб [5, с. 16].
У 20–30–х роках постійна українська діаспора в
Німеччині чисельно не перевищувала 10 тис. осіб, з
1941 р. в країні перебувають полонені радянської армії,
а з 1942 р. – остарбайтери. На 1945 р. в Німеччині
перебували приблизно 2,5–3 млн. українців. Після
закінчення Другої світової війни велику частину
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українців було репатрійовано в СРСР, на початку
1946 р. в західних зонах Німеччини залишилося близько
180 тис. українців. На кінець березня 1946 р. за даними
статистичного відділу Центрального представництва
української еміграції в західних окупаційних зонах
Німеччини знаходилось: американська зона – 104 024
осіб; англійська зона – 54 580; французька – 19 026.
Разом – 177 630 осіб. В Австрії в усіх зонах – 29 241
осіб. Загальне число – 206 871 осіб, уточнює історик
В. Мудрий [11, с. 115–136]. Близько 15 тис. українців,
переважно з числа колишніх солдатів дивізії СС
«Галичина» було розташовано у таборах в Італії.
Перша переселенська хвиля українців із Західної
Німеччини припадає на 1946–1947 роки. За цей
період виїхало близько 25 тис. чоловік, у першу
чергу в Англію, Бельгію та Францію. До Канади
прибули близько 33 тис. українців. Переважно це були
переміщені особи із вивезеної на примусові роботи до
Німеччини української молоді, радянських військово
полонених й учасників українського національно–
визвольного руху [14, с. 5].
Після Другої світової війни доля українців
у Польщі складалася досить трагічно. Польське
керівництво в 1947 р. розробило план примусової
депортації українського населення польського східного
прикордоння на території, що відійшли від складу
довоєнної Німеччини до складу післявоєнної Польської
держави. Мотивувався цей план тим, що українське
населення становило матеріальну і людську базу
Української повстанської армії. План–операція «Вісла»
розпочався у квітні 1947 р. і до серпня 1947 р. на західні
та північні польські землі було переселено 140,5 тис.
українців, у 1950 р. були депортовані останні 32 сім’ї.
Сьогодні на тих землях мешкає приблизно 300–350 тис.
українців [8, с. 260].
Післявоєнна військова еміграція складалася з
декількох груп: колишні командири і бійці Червоної
Армії з числа військовополонених, вояки колабо
раціоністських збройних формувань, вояки УПА.
Найбільшу групу складали ті, хто воював у колабо
раціоністських формуваннях, в окупованій німцями
Україні налічувалося 250 тис. чоловік, що працювали
та допомагали поліції [8, с. 116]. При відступі німців
з України на захід по політичним причинам виїхало
близько 100 тис. українців [4, с. 156].
Між 1947 та 1955 роками з західних таборів для
переміщених осіб в США прибуло близько 80 тисяч
українців. У наступне десятиліття не менше 20 тис.
реемігрантів, в основному з країн Західної Європи
та Австралії. Загалом на середину 1950 р. у США
нараховувалось 908 тис. українців [6, с. 343–344].
Причини еміграції післявоєнної хвилі були
переважно політичні, бо на батьківщині емігрантів,
переважно колишніх військових, чекали заслання або
смерть. Еміграція була не з самої України, а з території
західних окупаційних зон Австрії і Німеччини, а також
Італії. Основними центрами третьої хвилі української
еміграції стали США, Канада, країни Південної
Америки та Австралія. Чисельність післявоєнних
емігрантів і до цього часу викликає дискусії серед
дослідників, бо за радянськими даними вона складала
450 000, а на думку українських дослідників від 620
до 700 000 осіб. Необхідно зазначити, що міжвоєнні
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емігранти з країн Центральної та Східної Європи
здійснили повторну еміграцію.
Формування української діаспори в Австралії
починається після Другої світової війни. До середини
1964 р. нараховувалося від 30 до 37,5 тис. українців.
Певна частина їх емігрувала до США і Канади, але на
початку 2000 р. українська етнічна група в Австралії
налічувала близько 35 тис. осіб [6, с. 350].
Сьогодні українська діаспора в світі налічує понад
20 млн. вихідців з України.
Висновки. Дослідження хвиль еміграції в україно
мовній зарубіжній та вітчизняній історіографії відзна
чаються багатоаспектним характером. У статті дослід
жено причини, статистичні данні та наслідки західної
української еміграції з врахуванням напрацювань
вітчизняної та закордонної наукової спільноти.
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Відгомін радянського будення на сторінках
«Буквара» 1946 року видання
Підручники залишались важливим елементом освітньої діяльності учнів.
Не виключенням став і Буквар для першого класу початкової школи 1946 року
видання. Його автор – Л. П. Деполович – неодноразово видавала ці підручники.
Книга складалася із декількох частин – добукварної та букварної, де діти не
лише вивчали елементи друкованих і прописних букв, але й – власне читали і
розвивали мовлення. У ній спостерігається певне змістовне наповнення,
спрямоване на розвиток, навчання та виховання учнів. Ідеологічне спрямування
освітнього процесу теж знайшло відображення у підручнику.
Ключові слова: УРСР, ідеологія, учні, зміст, підручник, «Буквар», тема.
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Навчальний процес неможливий без відповідного
забезпечення. Підручник залишається чи не основним
джерелом інформації. Автор, створюючи його, має
керуватися вимогами щодо змістової, ілюстрованої
та інших складових книги. Не виключенням із цього
стало написання «Буквара» 1946 року видання –
однієї із перших повоєнних книг УРСР. Вивчення
цієї проблеми можливе у курсах вітчизняної історії,
практичне – в процесі написання підручників.
Питання підручникотворення знайшло висвітлення в
історичній науці. Автори торкались питання освітньої
політики зазначеного періоду [1, c. 93–96], навчального
забезпечення [2, c. 79–86] та підручникотворення [3,
с. 102–107; 4]. Проте питання вивчення змістовного
наповнення та його історичний аналіз залишився поза
увагою дослідників. Тому, метою нашого дослідження
є вивчення цього, реалізувати яку допоможе виконання
таких завдань:
– з’ясування зовнішніх та внутрішніх ознак цього
підручника;
– характеристика тем книги та порівняння із
реальною картиною;
– визначення перспектив подальшого дослідження.
Джерелом до написання статті став власне «Буквар»,
який наблизив нас до тогочасної дійсності. Звичайно,
створюючи підручник автор керувався певними
вказівками та рекомендаціями щодо змістового, лексич
ного та іншого змісту. Він поділявся на добукварну та
букварну частини. У першій – діти вчили друковані,
прописні букви, у другій – читали невеликі тексти за
обсягом: вірші, загадки, прислів’я, приказки, крилаті
вирази, казки, оповідання [5].
Вивчаючи «Буквар», умовно його можна поділити
на деякі теми. Автор показав життя із декількох
позицій – зовнішньої та внутрішньої. Перша – є
очевидною та неприхованою – та, що зверху. Її можна
побачити, прочитати. Друга – прихована – внутрішня –
що хотів сказати автор, передаючи якесь речення,
вислів, картинку, малюнок, фото тощо. Обидві вони
надають важливу інформацію про події та явища, котрі
відбулись з учасниками або сучасниками яких були
герої підручника. Кожен зовнішній вияв є не лише
таким, але й має глибинні внутрішні характеристики.
Він виявлявся в одязі, взутті, зачісці, виразі обличчя.
Якщо характеризувати дівчаток (учениць), то у них,
як правило, була висока коротка зачіска, майже як у
хлопчиків або – заплетене у кіски волосся, з бантиками
чи стрічками. Одяг – світлий, можливо із морськими
мотивами. Якщо вони зображені в домашньому оточенні,
то були у спідницях, сорочках, кофтах, з розпущеним
волоссям. На ногах – шкарпетки, босоніжки, туфлі,
валянки (в залежності від пори року). Хлопчики –
у сорочці, галстуку, шортах до колін або штанях,
шкарпетках, кашкеті. Якщо це вдома, то його «одягали»
більш простіше: у шорти чи штани, сорочку, «взували»
у тапки або черевики. Жінок зображували у темній
спідниці та світлій сорочці, можливо і у вишиванці (де
простежувалося збереження української самобутності)
або костюмі (якщо учитель), із зібраним волоссям, чоло
було відкрите, на голові – хустка [5, c. 2, 9–11].
Оточуючий інтер’єр був досить скоромним. Зокрема,
на с.12 зображена дівчинка, яка сиділа на дерев’яній
веранді за столом у слинявчику їла кашу, поруч стояли
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глечик і чашка, тарілка з пиріжком. Стіл накритий
скатертиною. Дітей знайомили із призначенням та
самим процесом вироблення домашнього начиння (з
глини і що саме – посуд, іграшки) [5, c. 12, 38]. Якщо
це квартира міста, то автор зображував у ній відчинене
вікно, на столі – порізаний батон, чашка, ніж, тарілка,
стільці довкола стола, занавіски закріплені, на вікні
сиділа кішка, а дитина її годувала. Якщо діти були на
вулиці, то обов’язково – чимось зайняті [5, c. 18].
У житті населення УРСР були й державні свята
відповідного ідеологічного спрямування, що відобра
жали щасливе будення радянського народу. Прикладом
цього стало «жовтневе свято» (і однойменний вірш),
яке «супроводжувалось» кульками, парадом за участю
задоволених дорослих і дітей, одягнених у національні
костюми, які танцювали під гопак:
На Жовтневе свято.
Журавлі вгорі летять.
Здрастуй, люба осінь!
Ми виходим на парад,
прапорці виносим.
Раз, два, ліва, права,
в ногу, жовтенята!
Ми в колонах ідемо
на Жовтневе свято.
Ви, журавлики, летіть
високо над світом.
Ви привіт наш понесіть
закордонним дітям.
В нас у кожного букет,
всі ми з прапорцями.
Рідний Сталіна портрет
майорить над нами.
Вийде Сталін на парад,
буде нас вітати.
Він для всіх, для всіх дітей
Наче рідний тато [5, c. 74–75].
У підручнику знайшло відображення «турботи
держави за долю дітей». Недивно, що Сталін тримав на
руках дівчинку з квітами і це супроводжувалось віршем
«Про всіх».
Про всіх.
Всі ми весело зростаєм,
наче квітоньки в росі.
Всіх нас дуже любить Сталін,
і його ми любим всі.
І як він, такий веселий,
у Кремлі приймав гостей,
він узяв на руки Галю,
а згадав про всіх дітей [5, c. 93].
Візуалізація матеріалу пов’язана і з внутрішніми
чинниками, що обумовлювали її. Одним із них
залишалось військово–патріотичне виховання, мілі
таризація, ідеологізація будення, у тому числі і
шкільного. Так, у «Букварі» бачимо хлопчика, який
тягнув іграшковий паровоз з червоною зіркою на
капоті. Він грався у обгородженому дворі, де росли
кущі, дерева [5, c. 6]. Тобто, діяльність його була, з
одного боку, убезпечена, з іншого – контрольована та
керована. Схожою ситуацією є й зображення порядку
у школі та вдома. Так, учитель вів дітей із роздягальні,
усі вишикувались по двоє без галасу, одягнені, з
портфелями йшли додому [5, c. 62].
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У підручнику демонструвалися досягнення країни.
Вони є дещо прихованими. Так зображували чоловіка,
який читав газету; до нього підійшов хлопчик і дав йому
яблуко. Можна пояснити це просвітництвом населення,
показом його освітнього рівня. У підручнику можна
помітити гендерний підхід до висвітлення матеріалу, де
простежується чітка позиція: є праця жінок і чоловіків.
Проте освіченим тут більше виявлявся чоловік. А
де мама? Дівчинка? – Вони їли, грались, купалися,
працювали, доглядали за тваринами, напуваючи їх
водою тощо. З іншого боку, можна зазначити і про
прищеплення почуття щедрості та вдячності дітей
своїм батькам. Останні також думали й про дотримання
санітарно–гігієнічних умінь та навичок дітей: треба
мити руки, фрукти, овочі. Поясненням цього також
може слугувати і реальний стан речей тогочасного
суспільства, яке дійсно страждало на різні інфекційні
захворювання, у тому числі і «хвороби немитих рук»
[5, c. 16]. Вище зазначене підтверджувалося і грою
дітей. Так, хлопець стріляв із самодільного лука, що
свідчило про залучення дітей до вироблення речей
власними руками, доступність матеріалу, відповідну
орієнтованість, самозахист та оборону [5, c. 22]. Ще
одним таким прикладом було знайомство зі зброєю, її
використанням [5, c. 31]. Хлопчики були зорієнтовані
на чоловічу працю, техніку. Так, вони ремонтували у
майстерні техніку, дорослі – йшли на завод під гудок; на
полі – сівалки, комбайни [5, c. 40].
У післявоєнний період діти та їх близькі
зіштовхувались із різними проблемами, які часто
призводили до погіршення стану здоров’я. Тому деяких
дітей відправляли у відповідні медичні заклади, зокрема
у санаторії, де, згідно із «Буквара», була гарна природа
(ліс, річка). Там можна було зібрати ягоди, гриби,
половити комах, подихати свіжим повітрям, загартувати
організм, пограти у народні ігри, але обов’язково – під
наглядом дорослих. І головне – внизу прописом було
написано: «Виростали діти неписьменні, голі. Тепер
вони ситі і всі вчаться в школі». Проте, насправді –
не «всі», оскільки протягом першого післявоєнного
десятиріччя це питання не було вирішене через низку
причин [5, c. 80].
Все ж, основним завданням школярів було навчання.
Після теплого літа, коли діти мали відпочити, набратись
сил, приходила осіння пора, яка кликала їх за парти
[5, c. 3]. У класах хлопчики сиділи з дівчатками за
нахиленими партами з підставкою для ніг. Діти уважно
слухали учителя (жінку, що пояснювалось браком
чоловіків–педагогів після війни) і дивились на дошку.
На партах стояли чорнильниці, школярі писали пером.
Педагог ходила поміж парт і спостерігала за виконанням
завдання, при цьому кладучи руку на плечі дітей.
Заслугою цього стала «турбота держави». Недивно, що
у підручнику автор дякувала їй однойменним віршем
«Вдячність державі»:
Нашу школу, парту, книгу –
все це нам дала держава.
Берегти майно громадське –
це твоя найперша справа.
Приведи усе в порядок,
щоб були готові зрання:
олівець, перо і зошит,
все, що треба для навчання [5, c. 6].
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Щоб усе було гаразд, необхідно було рівнятись
на певний ідеал, яким виступав Володимир Ленін.
Перед школярами було його зображення в дитячі роки
і розповідь про нього: «Володя був жвавий, веселий
хлопчик. Любив погратись, побігати. У Леніна була
сестра Оля. Влітку вони вдвох бігали по садку. Взимку
вони спускались на санчатах з гори. У п’ять років
Володя вже вмів читати. У школі він учився відмінно.
Старанно готував уроки. Коли хто з товаришів чого не
знав, Володя охоче йому допомагав. Усі товариші дуже
любили Володю» [5, c. 92].
Не дивлячись на основну мету навчання, ігрова
діяльність дітей залишалась. Вона, як правило,
відбувалась на свіжому повітрі. Так, діти у лісі збирали
гриби, заглядали під кущі, купалися, засмагали,
сидячи на березі. Менші діти будували гараж із піску,
огородження із паличок [5, c. 4]. Деякі – ловили
метеликів із сачком, доглядали молодших. Діти грали й
на галявині, водили хоровод, наздоганяли один одного
[5, c. 20]. Вони грали і у футбол не лише на природі [5,
c. 32], а й на фоні красивого майданчика біля школи [5,
c. 2]. У ній вбачали таку собі «школу майбутнього», бо у
цей період лише почали відбудовувати в УРСР майновий
фонд шкіл.
Школярі учили і забавлянки, соціально–побутові
казки [5, c. 72], заклики до нового урожаю, обжинкові
пісні та інші жанри фольклору [5, c. 66]. У «Букварі»
надрукували і твори українських радянських пись
менників, які цікаві й сучасним дітям, зокрема –
Н. Забіли про Ясочку [5, c. 81]. Містився і переклад
творів російських письменників: О. Пушкіна (уривок
із «Казки про царя Салтана»), К. Чуковського
«Плутаниця».
Твори
українських
письменників
дореволюційної доби також вивчали учні. Прикладом
цього залишалась творчість Т. Шевченка і, відповідно, –
колоритні ілюстрації до них [5, c. 82–85].
Зображені іграшки носили виховний характер,
перш за все – ознайомлювали із простими речами
(що пояснювалось невибагливістю та відсутністю
певних орієнтирів), які діти могли собі зробити і
їх застосовувати у грі та повсякденній діяльності.
Дидактичне спрямування їх підтверджувалося практич
ністю, прищепленням самостійності, дотриманням
санітарно–гігієнічних норм [5, c. 69]. Будення дітей
пов’язане і з дорослими та дітьми. Обов’язково старші
зображувались турботливими про менших (катали їх у
колясці, забавляли). Їх виховували в дусі колективізму,
підтримки, взаємодопомоги. На сторінках підручника
вони усміхнені, задоволені, у чистоті, затишку, без будь–
яких ознак війни та руїни [5, c. 85].
У другій половині 1940–х – першій половині 1950–х
років демографічна ситуація бажала бути кращою. Це
пояснювалось людськими втратами. Типовою картиною
у населених пунктах, особливо селі, була жіноча частина
населення різного віку, діти, старі чоловіки. Саме на
жінок важким тягарем покладались усі турботи про
дорослих та дітей. Недивно, що автор «Буквара» й про
це згадує на своїх сторінках [5, c. 4–5]. Жінка – і вдома,
і з дітьми, і на городі, і у дворі, і у сараї [5, c. 9–15].
Праця чоловіків носила більше технізований характер.
Вони – на полі, на заводі, у гаражі. Тому, поряд із ними
автор використовує слова типу «машина», «трактор»,
«шина», «гудок» [5, c. 32–37].
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Не дивлячись на вік осіб, вони усі зайняті і
допомагають, турбуються один про одного. Якщо батько
працював на вирубці дерев, то про нього турбувались
дружина, дитина – приносили йому їсти. Водночас,
молодше покоління спостерігало за працею дорослих,
бачило виснажливе будення, цінувала працю і долучалась
з часом до неї (оповідання «Сім’я у лісі») [5, c. 11], пасло
домашню птицю та худобу [5, c. 36], сапало на городі
чи в полі, доглядало за садом, косило траву, вантажило,
возило сіно, рибалило. А оповідання про десять робіт
ників надовго увійшло в дитячу літературу [5, c. 70–71].
На палітрах підручника діти бачили й традиційний
колорит українців, їхні заняття та знаряддя. Хату, біля
якої тин у квітах, її опис [5, c. 24], лави; зображення
дерев (вишень, груш, яблунь, верби), кущів (калини,
аґрусу, порічок, гороху, огірків) [5, c. 4], тварин
(вола, корів), птиці (гусей, качок, курей), які здавна
«оточували» українців [5, c. 33]. Зрозуміло, що як
давнім так і тогочасним основним заняттям українців
залишалось сільське господарство. Тому, учнів
знайомили і з цим [5, c. 25]. Підтвердженням стало
зображення жінок та чоловіків на полі, які збирали
збіжжя на копи [5, c. 34], власне – сільськогосподарська
продукція (зерно, хліб, овес, жито, сало, варення)
[5, c. 13], знаряддя і техніка (вози, сапи, косарки,
молотарки), посуд (казан, ложка, діжка) [5, c. 25–32].
Окрім цього, допоміжними залишались рибальство,
збиральництво [5, c. 67], бортництво, гончарство,
ткацтво, про що бачимо із знарядь праці, дієслів, які
зустрічаються в текстах на кшталт: «рубали», «косили»,
«молотили», «ловили», «писали» [5, c. 45].
Дітей оточував і супроводжував й тваринний
світ: дикий та одомашнений. Зображені на малюнках
оса [5, c. 7], яка сиділа на ромашці, конюшина,
красиві і соковиті суниці, вишні, малина, ховрах [5,
c. 19]. За дітьми і дорослими спостерігали птахи
різних природних зон України: орли, шуліки (які й
бешкетували, крадучи домашніх птахів) [5, c. 36],
сови (які уособлювали мудрість), дятли (боролись зі
шкідниками дерев), зозулі, ворони [5, c. 21]. У повітрі
ширяли й комахи: бджоли, мухи, оси, метелики [5,
c. 8]. У річках й озерах [5, c. 23] водилося багато риби:
линів, карасів, сомів, коробів [5, c. 8]; серед плазунів на
сторінках підручника зустрічаємо вужів, ящірок, змій,
гадюк [5, c. 45]. Дітей учили доглядати за тваринами:
вони давали їм води, зерна (рогатій худобі, птахам)
[5, c. 42], молока (котам, їжакам, які й боролись із
гризунами), деяких, навіть приручали [5, c. 51]. Тобто,
дидактичне та виховне спрямування було очевидним,
адже дітей знайомили із багатством природних надр,
учили цінувати й берегти природу [5, c. 43].
Текстова частина «Букваря» мала ідеологічний
зміст. На його сторінках бачимо портрети Сталіна
і Леніна, поруч із якими написані слова: «друзі»,
«школа». Автор зазначає, що вони «дали нам рідну
школу». Взагалі – ширший доступ до навчання
«пролетарсько–селянським» представникам, «боролись
із неписьменністю». «Тепер у школі легко і весело».
Очевидна лише зовнішня ознака отримання освіти. «Там
наша рідна мова». Яка – не вказана. І головний лозунг –
«Усі до школи, до науки!» [5, c. 41–43].
Далі автор протиставляє будення дореволюційного
періоду і радянського, що було притаманне радянському
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історіописанню. Так, на малюнку за жінками, які на полі
збирають збіжжя, слідкують пани на конях із плітками.
Підтвердженням цього стало оповідання: «На ланах
у панів». Наводимо його зміст: «Раніш лани були в
панів. У бідних землі було мало. У них було дуже мало
хліба. За хліб робили на панів. Робити тоді було важко.
Робили багато. Машин не було, лише серп та коса.
Тепер усе наше». Так автор зобразив погане минуле –
панщину, а теперішнє – вільне і самодостатнє [5, c. 46].
Повоєнне минуле стало, у деякій мірі, продовженням
колективізації із «суцільним» використанням «модерної»
техніки: тракторів, молотарок та комбайнів. Такою
була характеристика становища колгоспів: «Усі лани
колгоспні. На ланах багато машин. Робота там ударна.
Усі колгоспи заможні» [5, c. 47]. І це 1946 рік!
Схоже становище було й на промислових
підприємствах: до революції робітники на заводі
пихали вагонетки, носили важкі ящики, а пани стояли
і спостерігали з паперами у руках, одягнені у костюми:
«Робили від ранку до темноти. Заводів тоді було
мало. Машин робити не вміли. Пани жили багато.
Робітники жили дуже бідно» [5, c. 48]. А зараз: «Панів
у нас нема. Тепер заводи державні. Багато у нас нових
заводів… Робимо ударно. Держава наша тепер дужа
і багата… Народів багато. Народи дружні» [5, c. 49].
У підручнику знайшло відображення і «надбання»
радянської індустріалізації з величними спорудами
заводів, електростанцій і життям, що вирувало навкруги,
підтвердженням цього став вірш «Наше будівництво»:
Де степи лише були,
там заводи загули.
Де Дніпро один гуляв,
їде вільно пароплав.
Де ліпилися хатинки,
там стоять нові будинки [5, c. 78].
Тематика покорення світу, боротьби людини із
природою стала ще одним лейтмотивом шкільного
підручника, зокрема – освоєння Півночі, де майоріли
прапори СРСР, летіли літаки, плавали льодоходи і
усіх радо вітали жителі й науковці, котрі там жили і
проводили дослідження. Вони стояли на березі і вдень і
вночі і вдивлялися у далечінь, тримаючи в руках ліхтарі.
Автор підручника хотіла, очевидно, продемонструвати
учням та їх батькам про різні умови життя, досягнення
радянської науки. Щодо першого – показати контраст
в умовах Півночі та Української РСР: клімату, умов
перебування на морозі. Але, навіть, у таких умовах
люди «працювали з усмішкою на вустах». Власне,
досягнення – не можливі без важкої і виснажливої
праці [5, c. 79]. Далі автор прагнула донести, що лише
у складі СРСР Українська РСР досягла таких висот
і відома своїми гарними містами, географічними
об’єктами [5, c. 88].
Окремо у книзі зверталася увага і на роль перемоги
радянської армії у Другій світовій війні (у «Букварі» –
Великій вітчизняній), про що йдеться у вірші «Ми
перемогли»:
Знову сонце. Знову день…
Ворог знищений на пень.
Йшов на нас фашистський гад –
не вернувся він назад.
Думав ворог панувати –
довелось йому конати [5, c. 89].
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Переломним моментом цього стала Сталінградська
битва. «Обороною Сталінграда керував Микита
Сергійович Хрущов» – зазначала автор. Тобто, міфо
логізація реальності та історії, ідеологізація, донесення
неправдивої інформації довго ще залишались на палітрах
підручників, періодики, художньої літератури, на яких
виховували дітей та формували у них світогляд [5, c. 96].
Тему про «ворогів народу» автор також не обминула. Так
«С. М. Кірова убили вороги народу. Сергій Миронович
був помічник і близький друг Сталіна. Він боровся за
радісне життя трудящих і їх дітей» [5, c. 90–91].
Отже, «Буквар» залишався дійсно «першим підруч
ником» для школярів. У ньому знайшло відображення
реалії радянського будення. Оскільки автор був сучас
ником тих подій, то він показав зовнішні та внутрішні
його ознаки, зосереджуючи на позитивних рисах. Все
ж, теми природи, сім’ї, господарської діяльності теж
висвітлювались на палітрах підручника. Перспективою
дослідження є вивчення еволюції «Буквара» у другій
половині минулого століття.
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Echoes of Soviet commonplace in the pages of «Primer»
1946 years edition
Textbooks remained an important element in the education of people. No
exception was and ABC for the first grade of elementary school 1946 edition. Its
author – L. P. Depolovych – published these books repeatedly. The book consistsed
of several parts –where children not only learned the elements of capital letters and
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ideological orientation of the educational process is reflected in the textbook also.
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Спроби українсько–польського порозуміння
в роки Другої світової війни
Проблемні питання пов’язані із польсько–українськими взаємостосунками
в роки Другої світової війни актуальні сьогодні. Не обґрунтоване рішення
польського Сейму щодо визнання вбивств польського населення на Волині
геноцидом загострило напругу між нашими народами. Сучасна політична
ситуація вимагає об’єднати зусилля та змінити акценти. Слід популяризувати
факти взаємодопомоги, спроб примирення, шукати компроміс та спільно
приймати виважені рішення. Запропонована наукова розвідка присвячена
спробам порозуміння між українським (ОУН–УПА) та польським
націоналістичним підпіллям (АК) в роки Другої світової війни. Автор
намагається визначити причини, що стали на заваді конструктивного діалогу
та наслідки до чого це призвело.
Ключові слова: Польща, Україна, ОУН, Крайовий провід, Армія Крайова.

Поширення націоналістичної та комуністичної
ідеології серед населення Західної України, підтримка
самостійницьких гасел українцями напередодні війни
спонукало польський уряд до проведення радикальних
заходів. На Волині ширились пацифікаційні акції,
що часто супроводжувались вбивствами місцевого
населення. Українців виселяли з прикордонної смуги,
почались масові звільнення із поштових служб, установ
зв’язку, арешти національно свідомої інтелігенції. У
період 1938–1939 рр. головнокомандувачем Війська
Польського маршалом Е. Ридз–Смігли і міністром
військових справ генералом Т. Каспшицьким було
підготовлено плани депортації українського населення
з території південно–східних територій в глиб Польщі.
Реалізація цих проектів стала неможливою оскільки
почалася Друга світова війна. Поразку Польщі українці
сприйняли як початок власного державного життя в
складі радянської України і намагались усунути поляків
від адміністративних посад і політичного життя.
Розгортання репресій, націоналізація та початок
колективізації стимулювали антирадянські настрої
населення і робили теоретично можливим об’єднання
зусиль українського визвольного руху та створеного
польського підпілля. Останнє ставило собі за мету
відродження незалежності, захист самостійності та
неподільності Польської держави у довоєнних кор
донах. Реалізація цього завдання покладалась на
різноманітні підпільні організації провідну роль серед
яких відігравав Союз збройної боротьби Армії Крайової
(СЗБ–АК), організації, сформованій у листопаді 1939 р.
під керівництвом уряду Польщі в екзилі. На Волині
діяла експозитура Головного командування СЗБ–АК
під кодовою назвою «Волинь–Схід» яка мала власні
розвідувальні осередки в Ковелі, Рівному, Здолбунові,
Костополі і Луцьку [1, с. 142–145].
Територіальна структура СЗБ–АК охоплювала
області, округи, підокруги, інспекторати, обводи, райони
і осередки, що значною мірою співпадало з довоєнним
адміністративним поділом [2, с. 173; 3, с. 139–140].
Перші спроби до об’єднання зусиль з українськими
націоналістами були зроблені польською стороною в
особі так званого Комітету міністрів у справах краю
(діяв нелегально і виконував функцію координуючого
центру для польського підпілля, керувався вказівками
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Лондонського уряду) який на засіданні 28 листопада
1939 р. прийняв резолюцію щодо українського питання.
Вона не відображала офіційну позицію еміграційного
уряду, а лише була пропозицією в якому напрямку
може рухатися переговорний процес. Цей документ був
засекреченим і використовувався лише для внутрішнього
користування польським підпіллям. Основними тезами
для порозуміння мали стати наступні: буде створена
українська держава в межах кордонів, узгоджених з
польським урядом, яка існуватиме на засадах рівності
з Польською Республікою в єдиній федерації, на
території цих утворень буде забезпечено широкі
культурно–автономні права нацменшинам. Потрапивши
на затвердження до прем’єра уряду В. Сікорського,
ця інструкція була відхилена, а офіційна позиція
озвучена в декларації від 18 грудня 1939 р. Загалом
вона проголошувала боротьбу Польщі «за повернення
втрачених східних кресів» [4, с. 101; 5, с. 34].
Командуванням АК була розроблена тактика
визвольної боротьби. Вона передбачала три етапи,
залежно від ситуації на фронтах і у самій окупованій
країні, а саме: підпільна боротьба, період перед повстан
ням та загальне повстання. Найбільші організаційні
зусилля були спрямовані на підготовку сил та засобів
до збройного повстання. Цій меті підпорядковувалися
основні форми роботи. Повстання мало не лише
визволити країну, але й забезпечити її територіальну
неподільність (очевидно малась на увазі військова
допомога Англії та Франції адже малочисельне і погано
організоване польське підпілля не могло самотужки
забезпечити перемогу в боротьбі проти Німеччини та
СРСР).
В цей період сподівання польського уряду були
пов’язані із Англією та Францією. Радянський Союз
вважався таким же окупантом, як і Німеччина, але
поразка Франції спонукала до перегляду польсько–
радянських відносин.
Ці зміни знайшли відображення в інструкції
прем’єр–міністра В. Сікорського, надісланої в липні
1940 р. у Варшаву до генерала С. Ровецького – коман
дувача польським підпіллям. В ній зазначалося, що
ставлення до Радянського Союзу повинно визначатися
військово–політичною ситуацією в Європі. У разі ство
рення широкої антигітлерівської коаліції слід перегля
нути власні гасла про ворога польського народу – Росію
та відкласти територіальні суперечки з нею. В той же
час пропонувалось таємне зближення з українськими
націоналістами, але всі заяви та ініціативи пропону
валося залишати без надання будь–яких політичних
гарантій. Визначалося, що лише уряд має право прий
мати рішення щодо українського питання [6, с. 226].
Таким чином, польське підпілля було позбавлене
можливості проявляти ініціативу під час переговорів
з українськими самостійницькими організаціями.
Небажання визнати право на самовизначення населення
і категоричне заперечення входження Галичини та
Волині до складу незалежної Української держави у
майбутньому стали основною причиною ухилення від
переговорного процесу з боку ОУН та еміграційних
політичних інституцій.
В українській політичній думці «польське питан
ня» розглядалося з точки зору ставлення польської
сторони до створення Української держави та
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приналежності до неї західних земель; припинення
польсько–українського протистояння та нормалізації
взаємин; створення спільного фронту двох народів
у боротьбі проти окупантів – Німеччини та СРСР.
Домінуючою виявилась позиція ОУН–б сформульована
на Другому надзвичайному Великому зборі у Кракові:
«ОУН поборює акцію тих польських угруповань,
що змагаються за відновлення польської окупації
українських земель. Ліквідація антиукраїнських акцій
з боку поляків є передумовою нормування взаємин між
українською і польською націями» [7, с. 32–40].
Важливу роль у налагодженні українсько–польських
взаємостосунків відіграв митрополит Української греко–
католицької церкви А. Шептицький. Він неодноразово
звертався до вірних з проханням припинити насильства
і виступав в ролі посередника під час підготовки та
проведення переговорів. Відомо, що весною і літом
1940 р. у присутності А. Шептицького і представника
Союзу збройної боротьби В. Пєховської відбулося дві
зустрічі, на яких сторони намагалися узгодити власні
позиції, обговорювали питання, як пом’якшити гостроту
українсько–польських взаємин [8, с. 238].
У власних спогадах З. Матла підкреслював, що
митрополит відстоював позиції української сторони,
хоча й засуджував радикалізм бандерівців. Пропонував
об’єднати зусилля перед лицем спільного ворога [9,
с. 1454–1455]. Переговори не привели до конкретних
результатів. Досягти компромісу заважала непоступлива
позиція польської сторони у питаннях статусу Галичини
та Волині, а також орієнтація ОУН на допомогу
Німеччини у вирішенні українського питання.
Початок німецько–радянської війни докорінно змінив
ситуацію. Спроби відродити національну державність
Актом 30 червня 1941 р. у Львові та реакція офіційного
Берліну на такі дії спонукали ОУН–б до пошуку
нових союзників. Відновилися спроби українсько–
польського порозуміння. На одній із таких зустрічей
між С. Ровецьким та членом ліквідованого німцями
українського уряду В. Горбовим в серпні 1941 р.
останній заявив, що українські націоналісти ніколи не
відмовляться від західноукраїнських земель на користь
Польщі. Наголошував на моральній неготовності поляків
піти на поступки в цьому питанні та зробив висновок
про єдино можливий шлях розв’язання питання –
збройну боротьбу [3, с. 38; 10, с. 37].
Після завершення роботи I конференції (вересень
1941 р.) ОУН–б доручила журналісту, колишньому
головному редактору газети «Нове село» (1936–
1939 рр.) у Львові, одному з мітрингівців Б. Левицькому
провести у Варшаві переговори з представниками
польських підпільних організацій. Як випливає зі звіту
про польсько–українські взаємовідносини, надісла
ного 11 листопада 1941 р. генералом С. Ровецьким
(«Гротом») В. Сікорському, офіційний представник
бандерівців прибув аби підготувати умови для пере
говорів, які привели б до вироблення спільної політики
щодо німців. Від імені організації Б. Левицький
обіцяв вплинути на антипольські настрої українського
населення, якщо буде припинена антиукраїнська
кампанія. Він запропонував полякам на майбутніх
переговорах виходити з того, що Україна повинна стати
незалежною, а проблема польсько–українського кордону
обговорювалася б після війни [8, с. 240].
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Б. Левицький висловив переконання, що Англія
буде основним чинником у вирішенні питання
відродження польської та української державності та
їх територіального розмежування. У зв’язку із цим
засуджувалась позиція проводу ОУН–м та керівництва
інших українських партій, які орієнтувались на
підтримку Німеччини в цьому питанні [11, с. 141–145].
Така позиція української сторони дала можливість
С. Ровецькому стверджувати, що єдиною політичною
силою, з якою можливе порозуміння на ґрунті «Великої
України», є «безкомпромісна незалежна молодь»
(бандерівці), які стали на шлях антинімецької боротьби і
готові домовлятись з польським урядом [11, с. 145].
Переговорний процес 1941 р. не дав бажаних
результатів. Важкий період переходу на антинімецькі
позиції потребував нових політичних концепцій,
розвитку стратегії та тактики боротьби українського
національно–визвольного руху. У квітні 1942 р.
відбулась II конференція ОУН–б яка спробувала
дати відповіді на ці питання та окреслила політичну
позицію організації до німецької окупаційної влади та
більшовизму. Озвучена вона була у постанові наступ
ним чином: «Московсько–більшовицькій міжнародній
концепції інтернаціоналізму й німецькій концепції
т. зв. «нової Європи» ми протиставляємо міжнародну
концепцію справедливої національно–політично–госпо
дарської перебудови Європи на засаді вільних націо
нальних держав під гаслом «Свобода народам і людині»
[12, с. 62–63].
Стосовно українсько–польських взаємовідносин
позиція ОУН–б лишалася незмінною: лише визнання
принципу існування суверенних держав та україн
ський статус Галичини, Волині, Холмщини та
Підляшшя відкривали перспективу до продовження
конструктивного переговорного процесу.
Поновлення контактів відбулось за допомогою
митрополита А. Шептицького. Зустрічі відбулися
у Львові весною і влітку 1942 р., а також зимою у
Варшаві. Найчастіше ОУН–б представляли Є. Врецьона,
З. Матла, М. Степняк, В. Охрімович [13, с. 287–292].
В якості попередньої умови українсько–польської
співпраці а також її гарантії бандерівці вимагали від
лондонського еміграційного уряду публічної заяви про
визнання права українців на незалежну державу в межах
української етнографічної території. Ця заява повинна
бути підтверджена союзниками Польщі.
Серед основних спільних стратегічних завдань
на жовтневих переговорах визначалась необхідність
спільних дій на антинімецькому фронті. Відзначалось,
що питання спільного кордону не повинно ставати
на заваді співпраці і може бути вирішене після війни.
ОУН–б пропонувала розширити територію Польщі за
рахунок німецьких земель, зокрема Сілезії. Основний
принцип повоєнного устрою повинен був базуватися на
етнічній приналежності територій: чисельна перевага
етнічних груп визначатиме межі кордонів країн.
Внаслідок непоступливості з обох сторін переговори
були перервані, хоча ОУН–б погодилась укласти угоду
про військову і пропагандистську співпрацю проти
Німеччини та СРСР.
Українсько–польські переговори 1940–1942 рр.
зазнали невдачі і тому відбувалась подальша ескалація
відносин, з’явилися перші тривожні сигнали про
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вбивства мирного населення, наростання збройного
протистояння [8, с. 243].
Осередки польських військових формувань існували
у вигляді місцевої сільської самооборони і парти
занських відділів. Вони слугували опорними пунктами
та базою для майбутнього збройного повстання
під час якого повинна була відродитись польська
державність. Це підтверджується планом підписаним
у вересні 1942 р. генералом С. Ровецьким «Гротом».
В цьому документі серед головних ворогів визвольного
руху – Німеччини та СРСР визначались і українці.
Наголошувалося, що боротьба з останніми носитиме
безкомпромісний характер, як це було вже у 1918 р.
[14, с. 331–334].
Отже, укріплені польські села не могли контро
люватися українським самостійницьким рухом та
становили для нього загрозу. Створення польської
охоронної поліції в райцентрах та поліцейських
пляцувок на селі, які використовувалися окупаційною
владою для проведення каральних акцій проти україн
ського населення, слугувало розпаленню міжнаціо
нальної ворожнечі.
Із збільшенням чисельності УПА стала очевидною
можливість і необхідність поширити власний вплив
на всю територію Волині, не допустити формування
польських підрозділів, а отже, конфлікт був неминучим.
Відсутність можливості політичних домовленостей та
порозуміння з лондонським урядом підказувала ОУН–б
єдино можливий, на їхню думку, силовий варіант
вирішення проблеми.
В період січня–лютого 1943 р. значно активізувались
спроби польського підпілля зі створення військових
формувань. Було організовано VIII Волинський
округ Батальйонів хлопських, загони Селянської
самооборони. Почали діяти районні інспекторати АК:
Ковель («Кузня», «Громада»; Дубно («Домрова»); Рівне
(«Бровар»); Луцьк («Луна», «Основа»), а також само
стійний відділ АК «Став», діяльність якого поширю
валася на Сарненський повіт [1, с. 172–173; 15, с. 33].
Фатальну роль у наростанні конфлікту відіграла
непоступлива позиція обох сторін, антипольські та
антиукраїнські настрої населення, економічна та
політична вигідність деполонізації чи деукраїнізації
західноукраїнських земель (для всіх зацікавлених
сторін), позиція польових командирів (з обох боків),
які схилялися до необхідності превентивних ударів та
відплатних акцій. Спроби зупинити взаємне знищення
хоча і були, але носили епізодичний і нещирий
характер. Поступово ситуація вийшла з–під контролю.
Вбивства почали носити жорстокий і масовий характер,
а основними учасниками та жертвами нападів стало
мирне населення.
Напередодні проведення III ВЗ ОУН в липні 1943 р.
була поширена відозва проводу до польського населення
в якій наголошувалось на необхідності спільної
боротьби проти Німеччини та СРСР, а також містились
звинувачення у небажанні визнати право українського
народу на власну державність. Цей документ з’явився
після чергових невдалих переговорів, що відбувались
в період 7–10 липня 1943 р. з ініціативи Волинського
окружного делегата уряду Польщі. Дослідники
Є. Туровський та В. Сємашко стверджують, що прибулі
польські представники Кшиштоф Маркевич («Чорт») –
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представник Волинського округу АК, Зиґмунд Румель
(«Поремба») – представник Окружного делегата уряду
Польщі і провідник Вітольд Добровольський були вбиті
в селі Кустичі під Ковелем [15, с. 58; 16, с. 58].
Мабуть у відповідь, в підпільній польській газеті
Крайова політична репрезентація 30 липня 1943 р.
надрукувала «Відозву до українського народу».
В ній галичани та волиняни звинувачувалися у
коллабораціонізмі з окупантами, вбивствах поляків.
Недвозначно звучав заклик до спільної боротьби
проти ворогів під гаслом «За вашу і нашу свободу!».
Далі зауважувалося: «Розуміємо і цінуємо прагнення
українського народу до створення незалежної України.
Однак засвідчуємо, що не відмовимося від східних
земель Речі Посполитої. Ці землі повинні нарешті
стати територією братського співжиття обох народів».
Завершувалася відозва обітницею забути всі завдані
кривди,
надати
широку
національно–культурну
автономію українцям у відродженій Речі Посполитій [17,
с. 55–56; 18, с. 119].
Публікація
цього
документу
підштовхнула
керівництво ОУН–б і УПА до висновку, що порозуміння
неможливе. Позиція Лондонського уряду визначалась
як імперіалістична, засуджувалися його домовленості з
Радянським Союзом, співпраця поляків з окупаційною
владою. Разом з тим визнавалась можливість спільної
боротьби з польським підпіллям в разі визнання
українського статусу за Галичиною та Волинню [12,
с. 117–118].
Антипольські акції викликали протест частини
бандерівських лідерів. Свідченням цього є позиція
мітрингівців, які в 1942 р. вийшли з ОУН–б і утворили
власну
політичну
організацію
незалежницько–
соціалістичного характеру – Українську народно–
демократичну партію, зв’язану з бульбівцями. Їхня
програма засуджувала вбивства польського мирного
населення
та
відстоювала
український
статус
західноукраїнських земель. Пропонувалося припинити
погроми, досягти домовленостей з АК та виробити
спільну позицію ОУН–б і командування УПА в цих
питаннях. Подальше загострення ситуації звело нанівець
ці плани [8, с. 246–247].
В жовтні 1943 р. було опубліковано «Комунікат»
ЦП ОУН–б в якому, не дивлячись на засудження
актів взаємних масових вбивств, містились погрози
польському населенню проведенням відплатних акцій
в разі актів терору по відношенню до українців. Вже
в листопаді 1943 р. у відозві політичного керівництва
бандерівців до поляків їм пропонувалось залишити
українські землі та переселитися за р. Буг [17, с. 363].
В період швидкого наближення Східного фронту
з’являється наказ проводу ОУН–Б №1/43 датований
27 жовтня 1943 р., у якому йшлося про категоричну
заборону всіх антипольських дій. Його поява свідчить
про певну еволюцію у відношенні ОУН–б до польського
питання
та
спроби
припинити
кровопролиття,
внормувати взаємовідносини. Позитивного результату
не вдалося досягнути. Чергова хвиля насильства
прокотилась волинськими землями [19, с. 37].
Невдалі спроби порозумітися у 1943 р. призвели до
подальшої ескалації польсько–українського конфлікту в
1944 р. січень–березень 1944 р. став часом формування
27 Волинської піхотної дивізії АК. Район її базування
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охоплював західну частину Волині, де активно діяла
УПА. Тому оперативна необхідність вимагала знищення
опорних пунктів та загонів повстанців. Це визначило
наступальний характер бойових дій польської дивізії.
16 січня 1944 р. полковник К. Бомбінський видав наказ
розпочати наступ на бази УПА, що розміщувалися на
схід від Володимира–Волинського в селах Могильне,
Гнійне, на території комплексу Свинарських лісів і на
південь від Любомля, а також на території Мосурських
лісів. Польських вояків заохочували до жорстокості
та помсти. В результаті 150 боїв між АК, відділами
самооборони та УПА періоду 1943–1944 рр. під
контролем 27–ї дивізії АК опинились 4 райони (за
винятком міст): від р. Стохід, а частково і р. Стир на
сході до р. Буг на заході, від шосе Луцьк–Володимир–
Волинський на півдні до залізничної лінії Ковель–
Дорохуськ на півночі [6, с. 271–273].
Успіхи
польського
руху
турбували
провід
українських націоналістів. Було вирішено відновити
переговори, які закінчилися 10 березня 1944 р.
підписанням спільного протоколу. Польську делегацію
представляли члени Союзу збройної боротьби і делегат
польського уряду, а українську – члени ОУН–б,
які мали повноваження від командування УПА.
Угода передбачала існування самостійних держав,
дотримання принципу взаємоповаги, територіальної
цілісності, засуджувала українсько–польське проти
стояння та передбачала вживання заходів для
забезпечення мирного співіснування обох народів.
Важливе значення мали спроби узгодити тактику та
стратегію спільної національно–визвольної боротьби.
Основними розбіжностями стало відношення до СРСР.
Керівництво АК схилялося до думки, що Польща є
союзником Червоної армії (з тактичних міркувань).
Командування УПА навпаки вбачало в ній головного
ворога. Поширювалась думка, що польському підпіллю
притаманна імперіалістична ідеологія, а метою їхньої
боротьби є поневолення українського народу в союзі з
СРСР. Таким чином, підписаний протокол не відображав
настроїв керівництва і не був реалізований у підписанні
політичного договору [8, с. 248].
Українсько–польські переговори тривали ще в
травні та червні 1944 р. Основним питанням стало
досягнення перемир’я між АК та УПА. Передбачалося,
що український представник (імовірно Василь Мудрий
колишній віце–маршал польського Сейму) прибуде до
Лондона на зустріч з польським еміграційним урядом.
Цьому рішенню сприяв перегляд ідейно–програмних
засад ОУН–б наприкінці війни, нова геополітична
ситуація (вступ Червоної армії в Польщу, встановлення
комуністичного режиму та нового радянсько–польського
кордону). Та, на жаль, і ця спроба не мала позитивного
результату [10, с. 250].
Отже, характер українсько–польських взаємо
відносин визначався не лише збройним протистоянням
сторін, але і спробами залагодити конфлікт. Підтверд
женням цьому є переговорний процес, який з перервами
тягнувся від 1939 р. по 1944 р. Деструктивна позиція
польського еміграційного уряду, польський шовінізм та
український радикалізм привели до популяризації думки
про необхідність силового вирішення питання. Важливу
роль у поглибленні конфлікту відігравали Німеччина
та СРСР, які мали власні геополітичні плани в цьому
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регіоні і всіляко заохочували взаємне українсько–
польське винищення. Результатом конфлікту стали
багатотисячні жертви з обох сторін та послаблення
українського та польського визвольного руху.
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Attempts Ukrainian–Polish agreement during
the Second World War
Problematic issues related to the Polish–Ukrainian relationship during the
Second World War valid today. Not informed decision on recognition of the Polish
Sejm about murders Polish population in Volhynia genocide exacerbated tensions
between the two nations. The current political situation requires unite efforts
and change accents. It should promote mutual evidence, attempts conciliation,
compromise and cooperation to make informed decisions. The proposed scientific
exploration dedicated to understanding between Ukrainian attempts (UPA) and
Polish nationalist underground (AK) during the Second World War. The author tries
to identify the reasons that prevented the constructive dialogue and the consequences
of what it led to.
Keywords: Poland, Ukraine, the OUN leadership Regional, National Army.
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«Карикатурні війни» в освітянській пресі УРСР
доби «відлиги» (1953–1964 роки) (Ч.4)
Ілюструються акценти, що їх розставляла для освітян УРСР профільна
преса періоду десталінізації (1953–1964 рр.) у сфері міжнародної політики
крізь специфічну форму впливу на свідомість – карикатури. Застосування
методу контент–аналізу дозволило проілюструвати тлумачення викладачами
та студентами вишів світового порядку та оцінки подій на міжнародній арені;
виявити змістове участі освітян у «холодній війні». Розвідка написана у межах
науково–дослідної роботи кафедри культурології ПНПУ імені В. Г. Короленка
«Регіональні виміри повсякденної культури України XVIII–XX століть».
Ключові слова: повсякдення, міжнародна політика, карикатура, вища
педагогічна школа, десталінізація.
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У липні 1958 р. анти–НАТОвська тема карикатур
знайшла продовження у роботі вінницького студента
А. Гуцола під назвою «Джім» [1]. На ній художник
зобразив класну кімнату англійської школи. На стіні
висіла карта Великої Британії. Перед нею, спиною до
споглядача, склавши обидві руки за спиною з указкою
в них, стояв школяр у сорочці в клітинку з коротким
рукавом та шортах. Він з подивом скоса дивився на
зніяковілого учителя у чорному костюмі з краваткою
та «класичних» в уявленні радянського карикатуриста
штанях у смужечку. На обличчі викладача можна було
прочитати і розпач, і розуміння: брови зійшлися, на лобі
з’явилися зморшки, кутки рота опустилися донизу, що й
на обвислих щоках стали помітні складки. Карикатура
проілюструвала словесно. Педагог ніби запитав
учня: «Джім, чому ти говориш, що Великобританія –
півострів?». На що учень відповів: «Звичайно,
півострів! Адже половина нашого острова зайнята
американськими військовими базами…». Зацікавленість
просуванням американських збройних сил у 1975 р.
пояснював полковник В. Степанов. Він вважав, що
американський уряд виключно в агресивних цілях
проти країн соціалістичної співдружності з огляду на
вигідне військово–географічне положення Британських
островів, що примикають до європейського континенту,
створив там мережу військових баз, складів ядерної
зброї і звичайного озброєння, а також штаби, вузли
зв’язку, розвідувальні центри та інші військові об’єкти.
На середину 1970–х років радянські з приблизним
контингентом у близько 20 тис. військовослужбовців
США [2]. Нажаль, на карті, наведеній на карикатурі, не
видно позначок, що б могли бути співставленні з містами
чи географічними об’єктами, які були військовими. З–
поміж інших, можна назвати 21 базу Королівських ВПС,
що були віддані в оренду Військово–повітряним силам
США у добу «відлиги». Серед них, зокрема, RAF Upper
Heyford, RAF Fairford, RAF Lakenheath, RAF Alconbury
та інші [3]. Однак, на цьому військова присутність США
на Британських островах у 1950–х не обмежувалася.
Так, у Голі Лок (Holy Loch) розташовувалися балістичні
ракети підводних човнів США. З 1961 року тут же
розташовувався ександрон субмарин SUBRON 14,
перекинутий у 1958 р. [4]. Недалеко було споруджено
склад ядерної зброї в містечку Глен–Дуглас в Шотландії.
Він був призначений для постачання ядерними боєпри
пасами американських атомних ракетних підводних
човнів, які базувалися на Голі–Лок [5].
Не залишалася поза увагою і міжнародна ситуація
на Далекому Сході. У вересні 1958 р. Едуард Руппельт
занурився до цієї теми у своїй карикатурі «Об скелю»
[6]. Епіграфом до малюнка були слова «з газет»:
«США повинні припинити небезпечну гру з вогнем
на Далекому Сході». Художник намагався заявити
свою позицію з приводу другої Тайванської кризи,
яка поступово розгоралася з липня 1958 р. У серпні
артилерія КНР обстріляла острів Кінмен, який перебував
під юрисдикцією Тайваня, хоча й територіально був
ближчим до континентального Китаю. США підтримали
уряд Гоміндану. Вже до вересня президент Ейзенхауер у
своїх промовах додав войовничого тону, стверджуючи,
що він був «упевнений», що КНР мала намір перейти
до вторгнення на Тайвань. Він навіть уподібнював
комуністичний Китай до нацистської Німеччини [7,
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с. 44–45]. Багато у чому він не помилився, бо вже
у вересні Китайська Народна Республіка зробила
заяву про розширення своїх територіальних вод на
12 морських миль. Це включало в себе і острів Тайвань.
Ба більше – комуністи «заборонили» вхід іноземних
кораблям у нові межі територіальних вод без згоди
уряду. Надалі пішла війна декларацій: упродовж
першого місяця осені Хрущов двічі направляв послання
президенту Д. Ейзенхауеру з приводу Тайванської кризи,
наголошуючи, що СРСР розцінить напад на КНР як
напад на себе. Схожий документ був спрямований і до
уряду Японії, у якому М. Хрущов застеріг країну від
дачі згоди використання військовими силами США
японської території у можливій війні з КНР [8].
Карикатура Е. Руппельта в цілому відображала
позицію уряду Країни Рад. На ній було зображено
китайське узбережжя (саме тоді кабінет Ейзенхауера
дозволив уряду Тайваню атакувати материк, але зробив
досить безглузде застереження: зробити це так, аби при
цьому не втягти США у війну за Пекін та весь Китай
[7, с. 44]). На малюнку по морському піску упевнено
стукав величезний кулак – вірогідно, перст «всього
прогресивного людства». Бо за ним стояли як мінімум
9 стягів на древках. Ідентифікувати можна було лише
два з них – прапор КНР та прапор СРСР по зіркам та
серпу з молотом. Від удару десниці до берега так і не
зміг пришвартуватися військовий корабель. Він уперся
кормою, погнув борт, зламав три гармати. По башті із
зображенням американського долара пішла тріщина.
Судно ішло на дно. З усіх найпримітніших військових
американських кораблів, у Другій Тайванській кризі
брали участь два. Один із них – важкий ударний авіа
носець «Лексінгтон» (USS Lexington (CV–16). Після
капітального ремонту, 14 липня 1958 р. команда корабля
отримала наказ взяла на борт 21 авіагрупу у Сан–
Франциско і відправилась, щоб посилити 7–й флот
у Тайвань, прибувши у пункт призначення 7 серпня
[9]. Проте, зображений на карикатурі човен найменше
нагадує авіаносець. Інше судно – це ескадрений
міноносець типу «Флетчер» USS Marshall (DD–676).
Проте, за конструкцією, його озброєння складалося
з п’яти універсальних 127 мм / 38 гармат, а не трьох,
замальованих карикатуристом. Та й корабель не
зазнав нападів, а натомість ще довгі роки був бойовою
одиницею 7–го флоту США в західній частині Тихого
океану [10].
На карикатурі, з борту корабля по інерції від удару
злітав вверх одягнений у подертий адміральський
кітель американець – скоріше за все, сам Президент
Дуайт Ейзенхауер. З рук у нього випадав смолоскип –
символ розпалювача війни, традиційний атрибут усіх
«противників миру» в його радянській інтерпретації.
Цього разу смолоскип мав антропоморфні риси. Замість
полум’я можна було розгледіти голову президента
Тайваню Чан Кайші. Проте, він був зображений
переляканим, з двозубим відкритим у страхові ротом та
у подиві піднятими бровами. На час виходу карикатури
сторони не планували заключати миру. Проте, за
якийсь час 44–денний конфлікт розв’язався з великими
людськими і технічними втратами, бо вперше в історії
було використано ракети типу «повітря–повітря».
У жовтні 1958 р. на сторінках «Радянської
освіти» виходить одна з непересічних карикатур. Її
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неординарність пояснюється декількома причинами.
По–перше, вона була з числа «соціальних» – стосувалася
не стільки питань світового військового панування,
скільки боротьби ідеологій в гуманітарній сфері.
По–друге, вона не належала до тих, що торкалися
«гарячих» політичних тем, а вертала читача у минуле.
По–третє, вона була ілюстрацією літературного твору
«Найчорніші» – сатиричного вірша, пера випускника
Вінницького ДПІ, у майбутньому відомого поета–
пісняра Василя Юхимовича [11]. Нажаль, встановити
ім’я автора малюнка на даний момент не є можливим.
До карикатури був епіграф, традиційно позначений як «З
газет»: «У місті Літл–Рок губернатор Арканзасу расист
Фобус закрив школи, хоч Верховний Суд США прийняв
постанову про спільне навчання і негрів».
Карикатура присвячена подіям однорічної давнини
в американському місті Літл–Рок у 1957 р. Тоді в США
розгорівся один із найвідоміших міжнаціональних
скандалів, викликаний необхідністю вводити в дію по
всій країні рішення Верховного Суду країни у справі
«Олівер Браун та ін. проти Ради освіти Топіки», яке
визнало антиконституційним розділення дітей у школах
відповідно до кольору шкіри [12]. Губернатор штату
Арканзас Орвал Фабіус розпорядився не пускати
темношкірих дітей до закладу. Після 19 днів блокади
і втручання президента США, 9 дітей, відомих як
«Дев’ятка з Літл–Рок», були допущені до навчання під
конвоєм.
На малюнку радянського карикатуриста були
зображені двоє негритянських дітей, хлопчик та
дівчинка, з портфеликами під лівою рукою, прямували
до школи. Але приміщення навчального закладу їм
заступив чоловік у капелюхові. Він стояв у повний
зріст широко розставивши ноги, у жилетці з трубкою
в зубах та темними окулярами. Однією рукою він
тримався за борт жилетки, іншою – чи то запрошував
дітей до будівлі, чи то забороняв вхід. Рух був доволі
неоднозначним, якщо врахувати, що за плечами у
нього стояли ще три карикатурних образи. Серед
них був расист з Ку–Клус–Клану у білому наряді зі
схрещеними на грудях руками; перед ним визирав
хуліган у кепці з дубинкою в правиці. А з іншого
боку трохи не навприсядки майже цілився у дітей
з револьвера кримінальний авторитет у костюмі з
краваткою та зализаним волоссям. Сама школа на диво
для радянського карикатуриста не була змальована
як розвалений сарай. Проте, художник допустив
граматичну помилку, полишаючи надпис над дверима,
неправильно написавши слово «ШКОЛА» англійською:
«SCOOL» замість «SCHOOL». Помітна і географічна
помилка. Події, критиковані поетом, відбувалися у
місті Літл–Рок, проте на задньому тлі карикатурист
зобразив Статую Свободи та хмарочоси Нью Йорка.
Очевидно, для більшої асоціативності із США.
Можна приспустити, що особа на першому плані –
критикований губернатор Арканзасу Фобус, який
наказав Національній гвардії оточити школу і не пускати
у неї чорношкірих учнів. Проте, жодна риса обличчя
та одягу не відповідають політику. Можна припустити,
що чоловік на першому плані навпаки заступає дорогу
расистам і пропускає дітей до школи. За таких обставин
ним може виявитися чи то мер міста Літл–Рок Вудро
Вілсон Манн, який закликав федеральний уряд на
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допомогу у розв’язанні кризи [13], чи сам президент
Дуайт Ейзенхауер, який направив до міста 1200 солдатів
101–ї повітряно–десантної дивізії з Форт–Кемпбелла,
штату Кентуккі для супроводу дітей до навчального
закладу [14, с. 723]. І хоча є фотознімки президента у
схожій шляпі, проте він палив сигарети та сигари, аж
ніяк не трубку. Тому, скоріше за все, образ американця –
збірний образ буржуазного расиста.
Перейдемо до аналізу вірша колишнього студента–
освітянина. Він мав грати на емоціях радянського
громадянина, який віриш, що має найгідніші умови
життя у світі. Ще «сонцем Сталінської Конституції»
діти Країни Рад здобули право на навчання, чого
бракувало темношкірій Америці: «Вони бредуть,
чорняві Джіми й Полі, / І не втирають чистих світлих
сліз: / Для них забиті навхрест вікна в школі. / Для
них життя, як джунглі – темний ліс». Вибір імен до
історичного факту потребує уточнення. Серед тих,
хто у 1957 р. під конвоєм армії пішов до школи, були
Телма Матершед, Мінніджін Браун, Елізабет Екфорд,
Глорія Рей; Джефферсон Томас, Мелба Патілло, Терренс
Робертс, Карлотта Уоллз, Дейзі Бейтс та Ернст Грін
[15]. Зауважимо, що імена діячів у Літл–Рок – Джіми
й Полі – автором вірша Василем Юхимовичем були
підібрані хаотично, виключно заради рими та ритму
вірша. Бо серед учасників «Дев’ятки з Літл–Рок» не
було жодного носія подібного імені.
Критика поета була звернута не лише на расову
політику як таку. Читач мав повірити, що в США
верховенство права – всього лише гасло, а не реальність,
на відміну від СРСР: «Хоч суд Верховний видав
постанову, / Щоб спільно вчились діти різних рас, / Та
негри – за дверима школи знову. / Расисти не впускають
їх у клас. / Верховний Суд – не голос правди Штатів. /
Літл Рок його писання зневажа. / Та доки ж неграм
виходу чекати / Із–за куліс свободи й прав у США?».
Вінничанин критикує реальних політичних діячів:
«Один закрив науку в Арканзасі. / А другий школи в
Джорджії закрив. / Мовляв, не можуть дихать в тому
ж класі / Синки панів і чорних бідунів. / Гадає підлий
губернатор Фобус, / що де торкнеться пальцем негреня, /
Там почорніє круглий глобус, / Рекламна цятка Штатів
полиня». Закриття шкіл в Літл–Рок дійсно пов’язане з
іменем губернатора Арканзасу Фобуса. Проте, з’ясувати
ім’я «другого» з Джорджії важко. У цьому штаті ще
з 1928 р. було закріплено у Коді штату положення про
окреме навчання для білих і кольорових дітей, а вчителі,
які були помічені у порушенні цього правила, мали б
бути піддані покаранню. У 1933 р. це положення було
підкріплене, а у 1945 р. підтверджене необхідністю
існування окремих шкільних приміщень. У 1957 р. влада
штату визначала злочином існування несегрегованих
шкіл і заборонила будь–яке державне фінансування
таких закладів [16]. З огляду на останні ремарки,
можливо, ним поставав губернатор штату Джорджія
демократ Марвін Гріффін, за урядування якого і були
прийнятий останній расовий закон. Тим паче, він був
затятим расистом і заявляв, що буде продовжувати
дотримуватися сергергації у школах Джорджії після
прийняття рішення Верховним Судом по справі Олівера
Брауна 1954 р. що б там не було. Хоча, дослівно все
виглядало більш категорично: «come hell or high water» –
«чи потом, чи пекло зійде [на Землю…]» [17].
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Наостанок В. Юхимович вдався до прийому
протиставлення, коли навіть адміністративні будівлі
ідеологічного ворога ставали козирем у грі: «А все тому
смаглявим неграм Томам / У США до шкіл перетинають
путь, / Що у столиці Штатів Білім домом / Дім чорних
діл і відступів зовуть. / Не заступити білий світ дитині, /
Яка б вона на вигляд не була. / Расисти / найчорніші
в світі тіні. / Ганьба найгірша – чорні їх діла» [11].
Карикатура на расову тематику була одинокою ластівкою
у річищі геополітичних шаржів. Проте, від цього вона
лише виграла.
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Трансформація Збройних сил України
в період становлення та розвитку
української незалежності
(1991–2007 рр.)
Висвітлюється історичний процес трансформації Збройних сил
України визначеного періоду та її вплив на сьогодення, у зв’язку із новітніми
загрозами національній безпеці держави. Зокрема, розглядаються питання
формування законодавчої бази будівництва Збройних сил України, зменшення
їх чисельності, трансформація видів, родів військ та функції у демократичній
державі.
Ключові слова: трансформація Збройних сил України, національна безпека,
реформування.
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Сьогодні, в контексті розвитку історичних подій, які
відбуваються в Україні, а саме ведення неоголошеної
війни Росії проти суверенної України, всебічно і активно
почала досліджуватись історія українських Збройних
сил періоду української незалежності 1991–2017 рр.
І це зрозуміло. Суспільство дійшло розуміння, що
таке регулярні Збройні сили держави (як державний
інститут та найважливіша складова воєнної організації
держави), та яке важливе, доленосне для існування
держави завдання на них покладаються. Після здобуття
Україною незалежності на території нашої держави
було розташоване 726 тисячне угрупування колишніх
радянських військ, але це не були Збройні сили України
[1]. Це були військові підрозділи колишньої радянської
армії. Відтак, перед Україною постало питання, як із
залишків радянської армії сформувати національні
регулярні Збройні сили. Саме дослідженню цього
процесу й присвячена наукова стаття.
Дана стаття має на меті розкрити особливості
становлення українського війська у визначений період та
його вплив на сучасний стан ЗСУ. У статті автор ставить
перед собою наступні завдання: зробити історичний
аналіз процесу трансформації військових частин і
підрозділів колишньої радянської армії в регулярні
Збройні сили України, визначивши основні ключові
позиції, досягнення та прорахунки.
Дослідженню історії трансформації частин і підроз
ділів колишньої радянської армії, що дислокувались на
території України до серпня 1991 р. в регулярні Збройні
сили нашої держави присвячені окремі наукові праці.
Більшість публікацій, розміщувались у періодичних
виданнях того періоду. Публікації у періодичних
виданнях носять публіцистичний характер та не
мають належного рівня розробки проблеми. Сьогодні,
опублікована обмежена кількість наукових праць, в яких
проблема формування та трансформації Збройних сил
України досліджується ґрунтовно [1–3; 8]. Більшість
публікацій щодо цієї проблеми продовжує мати
інформативний, публіцистичний характер.
Що ж являло собою військове угрупування
колишньої радянської армії на теренах України після
розпаду СРСР наприкінці 1991 року?
Військове угруповання Збройних сил колишнього
СРСР на території України наприкінці 1991 року нара
ховувало понад 726 тисяч людей. На території України
були розташовані 3 військові округи, 4 повітряні і по
одній армії ППО й ракетних військ стратегічного при
значення, Чорноморський флот, багато інших частин і
з’єднань [1]. За даними інституту стратегічних дослід
жень на озброєнні цих частин було: 6500 танків (Т–54/55,
Т–64, Т–72, Т–80); біля 1100 бойових машин піхоти
та БТР; близько 2800 одиниць артилерійських систем;
500 мінометів; 132 ракети Р–300 та 72 ракети «Точка»;
1100 бойових літаків, зокрема: 2 дивізії бомбардуваль
ників – 30 ТУ–160, 30 ТУ–22, 40 СУ–27; дві дивізії
винищувачів–бомбардувальників, дві дивізії винищувачів;
три полки розвідувальної авіації; авіаційний полк РЕБ;
4 авіаційні центри. Окрема, армія Протиповітряної
оборони мала 240 стартових позицій С–75, С–125, С–200,
С–300 та сім винищувальних полків. Стратегічні ядерні
сили мали 176 міжконтинентальних балістичних ракет [2].
Передувала процесу будівництва національних
Збройних сил законодавча діяльність Верховної Ради
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України. Одне з найважливіших завдань було прийняття
законів, щодо військової сфери та державної безпеки [4].
Одним із перших законодавчих актів Верховної Ради
України з військових питань була постанова Верховної
Ради України «Про військові формування на Україні»,
якою Верховна Рада постановила:
1. Підпорядкувати всі військові формування, дис
локовані на території республіки, Верховній Раді
України.
2. Утворити Міністерство оборони України.
Урядові України приступити до створення Збройних
сил України [3, с. 98].
Таким чином, на державному рівні законодав
чим актом було офіційно проголошено про початок
будівництва власних Збройних сил, які підпорядко
вувались Верховній Раді України.
Розглядаючи питання трансформації Збройних сил,
доцільно визначити, який зміст закладено у термін
«Збройні сили». В Законі України «Про оборону
України» в статті 13 було записано Збройні Сили
України – це військова державна структура, яка призна
чена для збройного захисту суверенітету, незалежності,
територіальної цілісності та неподільності України від
нападу ззовні [5].
Важливе місце у забезпеченні процесу національної
безпеки держави і будівництва Збройних сил України
належало прийняттю першої Воєнної доктрини держави
[3, с. 106–109].
У цьому документі було чітко поставлено основне
завдання, яке зводилось до пріоритетності щодо
відвернення війни. Це, безумовно, можна віднести до
позитивних сторін першої Воєнної доктрини України.
Хоча в ній були й недоліки. Зокрема, як значний
недолік першої Воєнної доктрини, можна вважати її
занадто «пацифістську основу», недосконалу розробку й
обґрунтування складових частин.
Суттєві стратегічні помилки та недоліки які
призвели до анексії Криму та війни на сході України,
проаналізовані та усунуті у прийнятій новій Воєнній
доктрині України 2015 року [10].
Прийняття Концепції (основ державної політики
до 2005 року) національної безпеки України дозволило
чітко зорієнтуватися у пріоритетах та загрозах націо
нальній безпеці, основних напрямах державної політики
та системі забезпечення національної безпеки країни,
що у свою чергу дозволило конкретизувати роль і місце
Збройних сил у забезпеченні національної безпеки
держави [6].
Майже одночасно з розробкою і затвердженням
Концепції (основ державної політики) національної
безпеки України йшла робота над створенням ще
одного важливого документа в галузі військової сфери і
державної безпеки – Державної програми будівництва та
розвитку Збройних сил України до 2005 року. Вона була
затверджена Указом Президента України від 20 січня
1997 року [6] і визначала закономірності, принципи
і вимоги до будівництва Збройних сил відповідно
до воєнно–політичної обстановки на Європейському
континенті; перспективи оснащення Збройних сил
сучасними зразками озброєння та військової техніки;
порядок
здійснення
цивільного
контролю
над
військовою сферою відповідно до загальноприйнятих
норм існування демократичного суспільства.
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Важливим документом у галузі трансформації
Збройних сил і національної безпеки України став
Стратегічний оборонний бюлетень України на період
до 2015 року. В цьому документі були визначені
обриси майбутніх Збройних сил, їх видів, пріоритети
кадрової політики, система всебічного забезпечення та
інфраструктура, динаміка чисельності особового складу,
удосконалення порядку комплектування ЗCУ, фінансове
забезпечення тощо [7].
Відповідно до цього документу до 2015 р. чисель
ність Сухопутних військ мирного часу повинна була
складати близько 40–43 тис. осіб, включаючи 38–39 тис.
військовослужбовців. На озброєнні Сухопутні війська
повинні мати 700–800 танків, 1600–1700 бойових
броньованих машин, 600–700 одиниць артилерії та
100 вертольотів.
Чисельність Повітряних сил близько 20–23 тис. осіб,
у тому числі 18–20 тис. військовослужбовців. На
озброєнні Повітряні сили повинні були мати: близько
120 бойових літаків, 50–60 транспортних і спеціальних
учбових літаків, 15 зенітних ракетних комплексів.
Щодо Військово–морських сил, то до кінця 2015 р.,
з їх складу буде виведено 24 бойові кораблі та катери,
подальше утримання яких визнане недоцільним. Замість
них до бойового складу передбачається введення
12 нових кораблів і катерів, а також модернізація п’яти
кораблів. Після реформування морської авіації у її складі
залишиться 10 літаків і 20 вертольотів [7].
Важливою складовою трансформаційних процесів
в Збройних силах України було питання оптимі
зації чисельності особового складу і переходу до
комплектування Збройних сил особовим складом за
контрактом та відмовою від загального військового
обов’язку. Тому після здобуття Україною незалежності,
активно розпочався процес скорочення чисельності
Збройних сил. Це відбувалось доволі складно, адже
на перших етапах (1991–1997 рр.) не було науково
обґрунтовано необхідну для України чисельність
Збройних сил. Неодноразово змінювані у різноманітних
державних документах цифри щодо їх чисельності у
цей період не мали під собою серйозного наукового
обґрунтування. Лише у 2002–2004 рр. удалося обґрун
тувати необхідну для України чисельність Збройних
сил. При цьому вже були враховані всі складові: від
регіональних і європейських факторів, можливих
терористичних загроз до економічних можливостей
держави. Наприкінці 2015 р. чисельність Збройних
сил України повинна була становити 90–100 тис. осіб
(70–75 тис. військовослужбовців і 20–25 тис. цивільного
персоналу) [6].
Важливою складовою трансформації Збройних сил
цього періоду стало перспективне рішення про перехід
з 2015 р. до комплектування Збройних сил України
особовим складом виключно за контрактом.
Наприкінці 2005 р. чисельність військовослужбовців
контрактної служби становила близько 30% загальної
чисельності сержантів і солдат. До 2010 р. планувалося
переведення складу прапорщиків і мічманів до категорії
сержантського і старшинського складу. Також до
кінця 2010 р. планувалося завершити комплектування
військовослужбовцями контрактної служби усіх штатних
військових посад, які визначають бойову здатність
військових частин, а загальну укомплектованість ЗCУ
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військовослужбовцями контрактної служби довести до
50% [7].
Сьогодні у 2017 році ще залишається змішана сис
тема комплектування Збройних сил особовим складом,
тобто багато запланованого не було реально здійснено.
Що стосується оптимізації співвідношення між
чисельністю молодших і старших офіцерів то тут виник
дисбаланс. Це питання необхідно було вирішувати.
Багато старших офіцерів, які мали право на пенсію були
звільнені з лав Збройних сил. Окрім того були внесені
корективи у штати військових частин і підрозділів, де
знижувались військові звання відповідно до конкретних
посад [7].
Особливе місце в процесі трансформації Збройних
сил України посідала оптимізація їх функцій. Зрозуміло,
що в усі часи основною функцією Збройних сил був
захист держави від зовнішньої агресії. Ці функції
ділилися на зовнішні, внутрішні, основні, неосновні,
загальні та специфічні [4–7].
Отже, протягом 1991–2007 рр. активно йшов процес
трансформації Збройних сил України відповідно до
новітніх загроз національній безпеці держави. Відбулася
значна структурна перебудова видів Збройних сил,
зменшення їх чисельності, розпочато процес переходу
до комплектування Збройних сил особовим складом
на контрактній основі тощо. Це було пов’язано з
необхідністю оптимізації армійської структури, пошуком
найбільш оптимального варіанта щодо кількості
видів Збройних сил та родів військ, пристосуванням
поставлених перед армією завдань до нової міжнародної
ситуації з врахуванням загроз національній безпеці
держави та її економічних і фінансових можливостей.
Таким
чином,аналізуючи
процес
трансформації
Збройних сил України визначеного періоду, зважаючи
на всі успіхи, недоліки та прорахунки, у зв’язку із
новітніми загрозами національній безпеці держави,
були, деталізовані та визначені сучасні функції цієї
державної інституції та нові концептуальні підходи
до створення сучасних модернових збройних сил, які
відповідатимуть сучасним реаліям [9; 10; 11]. Сьогодні,
в умовах ведення неоголошеної війни проти України,
на національну армію Конституцією і законами України
покладені відповідальні зовнішні, внутрішні і спеціальні
функції, сукупність яких і визначає роль Збройних сил у
державі та в українському суспільстві.
Список використаних джерел
1. Вачаєв В. Завдання виконуються, незважаючи на великі
труднощі // Народна армія. – 1995. – 29 квіт.
2. Прудка Н. Розбудова Збройних сил України // Вісті
комбатанта. – 1994. – №3. – С.49.
3. Папікян А. Л. Збройні сили України двадцятого століття /
Папікян А. Л. – Львів: ВІ НУ «Львівська політехніка», 1999.
4. Про військові формування на Україні: Постанова Верховної
Ради України // Голос України. – 1991. – 27 серп.; Про концепцію
оборони та будівництва Збройних сил України: Постанова
Верховної Ради України // Законодавчі акти України з питань
військової сфери і державної безпеки. – К., 1992. – С.7; Концепція
оборони та будівництва Збройних сил України // Законодавчі
акти України з питань військової сфери і державної безпеки. –
К., 1992. – С.8–13; Закон України «Про Збройні сили України» //
Законодавчі акти України з питань військової сфери і державної
безпеки. – К., 1992. – С.27–30.
5. Закон України «Про оборону України» // Голос України. –
1991. – 25 груд.
6. Концепція (основи державної політики) національної
безпеки України // Народна армія. – 1997. – 26 лют.; Державна

101

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 119

програма реформування та розвитку Збройних сил України на
період до 2005 року // Народна армія. – 2000. – 13 жовт.
7. Стратегічний оборонний бюлетень України на період до
2015 року (стислий огляд і коментар) // Освітні аспекти реалізації
цільового плану Україна – НАТО 2004 в структурах сектору
безпеки держави. Матеріали та документи міжнародного семінару
14–15 грудня 2004 р. – Одеса, 2004. – С.4.
8. Смолянюк В. Військова могутність України: теоретико–
методологічні засади формування і розвитку (політологічний
аналіз досвіду 1990–х років): [Монографія] / Смолянюк В. – К.;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. – 448 с.
9. Стратегія національної безпеки України // http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/287/2015
10. Воєнна доктрина України // http://www.president.gov.ua/
documents/5552015–19443
11. Стратегічний оборонний бюлетень України // http://www.
president.gov.ua/documents/2402016–20137
12. Політологія: навчальний посібник / М. П. Гетьманчук,
В. К. Грищук, Я. Б. Турчин та ін. – К.: Знання, 2011. – 415 с.

References
1. Vachajev V. Zavdannja vykonujut’sja, nezvazhajuchy na velyki
trudnoshhi // Narodna armija. – 1995. – 29 kvit.
2. Prudka N. Rozbudova Zbrojnyh syl Ukrai’ny // Visti
kombatanta. – 1994. – №3. – S.49.
3. Papikjan A. L. Zbrojni syly Ukrai’ny dvadcjatogo stolittja /
Papikjan A. L. – L’viv: VI NU «L’vivs’ka politehnika», 1999.
4. Pro vijs’kovi formuvannja na Ukrai’ni: Postanova Verhovnoi’
Rady Ukrai’ny // Golos Ukrai’ny. – 1991. – 27 serp.; Pro koncepciju
oborony ta budivnyctva Zbrojnyh syl Ukrai’ny: Postanova Verhovnoi’
Rady Ukrai’ny // Zakonodavchi akty Ukrai’ny z pytan’ vijs’kovoi’
sfery i derzhavnoi’ bezpeky. – K., 1992. – S.7; Koncepcija oborony
ta budivnyctva Zbrojnyh syl Ukrai’ny // Zakonodavchi akty Ukrai’ny
z pytan’ vijs’kovoi’ sfery i derzhavnoi’ bezpeky. – K., 1992. –
S.8–13; Zakon Ukrai’ny «Pro Zbrojni syly Ukrai’ny» // Zakonodavchi
akty Ukrai’ny z pytan’ vijs’kovoi’ sfery i derzhavnoi’ bezpeky. – K.,
1992. – S.27–30.
5. Zakon Ukrai’ny «Pro oboronu Ukrai’ny» // Golos Ukrai’ny. –
1991. – 25 grud.
6. Koncepcija (osnovy derzhavnoi’ polityky) nacional’noi’
bezpeky Ukrai’ny // Narodna armija. – 1997. – 26 ljut.; Derzhavna
programa reformuvannja ta rozvytku Zbrojnyh syl Ukrai’ny na period
do 2005 roku // Narodna armija. – 2000. – 13 zhovt.
7. Strategichnyj oboronnyj bjuleten’ Ukrai’ny na period do
2015 roku (styslyj ogljad i komentar) // Osvitni aspekty realizacii’
cil’ovogo planu Ukrai’na – NATO 2004 v strukturah sektoru bezpeky
derzhavy. Materialy ta dokumenty mizhnarodnogo seminaru 14–
15 grudnja 2004 r. – Odesa, 2004. – S.4.
8. Smoljanjuk V. Vijs’kova mogutnist’ Ukrai’ny: teoretyko–
metodologichni zasady formuvannja i rozvytku (politologichnyj analiz
dosvidu 1990–h rokiv): [Monografija] / Smoljanjuk V. – K.; Irpin’:
VTF «Perun», 2000. – 448 s.
9. Strategija nacional’noi’ bezpeky Ukrai’ny // http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/287/2015
10. Vojenna doktryna Ukrai’ny // http://www.president.gov.ua/
documents/5552015–19443
11. Strategichnyj oboronnyj bjuleten’ Ukrai’ny // http://www.
president.gov.ua/documents/2402016–20137
12. Politologija: navchal’nyj posibnyk / M. P. Get’manchuk,
V. K. Gryshhuk, Ja. B. Turchyn ta in. – K.: Znannja, 2011. – 415 s.
Golik M. M., Ph.D., Associate Professor, Department
of Human Sciences, National Academy of Land Forces named
after Hetman Sahaidachny (Ukraine, Lviv), mycolca@gmail.com
Transformation of the Armed Forces of Ukraine during
the formation and development of Ukrainian independence
(1991–2007)
The article highlights the historical process of transformation of the Armed
Forces of Ukraine specified period and its impact on the present, because of the latest
threats to national security. In particular, the questions of formation of legal base of
the Armed Forces of Ukraine, reducing their numbers, the transformation of species,
arms and function in a democratic state.
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Формування нового образу
Богдана Хмельницького у Матеріалах
республіканських історичних читань
«Українська козацька держава:
витоки та шляхи історичного розвитку»
Проаналізовано суспільно–політичний та військовий образ Б. Хмель
ницького, який постав у Матеріалах республіканських історичних читань
«Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку».
Історіографічне значення досліджуваного наукового збірника полягає в тому,
що його матеріали стали однією з відправних точок у розробці новітньої
національної історіографічної концепції революційних подій середини XVII ст.
Закцентовано увагу, зокрема, на переосмисленні місця й ролі керівника
Національно–визвольної війни середини XVII ст. в історії українського народу.
Ключові слова: Богдан Хмельницький, гетьман, Українська козацька
держава, історіографія, збірник наукових праць.

Нині у суспільній свідомості українців образ
Б. Хмельницького безпосередньо пов’язаний із Україн
ською козацькою державою середини XVII ст., що
є заслугою багатьох вітчизняних істориків останніх
десятиліть. Але довгий час постать Б. Хмельницького
була лише символом соціальної боротьби проти
шляхетської Польщі та «добровільного» возз’єднання
України з Росією. Революційне переосмислення
нав’язаного комуністичною ідеологією стереотипу
великого гетьмана розпочалося наприкінці 1980–х –
початку 1990–х років. Про відродження національної
історіографії, переосмислення її методології та фактори
зміни образу Б. Хмельницького на межі 1980–90–х років
XX ст. йдеться у досліджуваних публікаціях [1; 2].
Метою пропонованої статті є узагальнення рис
образу Б. Хмельницького, окресленого у Матеріалах рес
публіканських історичних читань «Українська козацька
держава: витоки та шляхи історичного розвитку».
У перше десятиліття після проголошення неза
лежності України однією з форм організації наукової
роботи, способів трансформації суспільної свідомості
щодо подій середини XVII ст. та постаті Б. Хмель
ницького стало проведення Всеукраїнських історичних
читань «Українська козацька держава: витоки та шляхи
історичного розвитку». Значний історіографічний
інтерес викликають Республіканські історичні читання,
проведені напередодні проголошення державного
суверенітету України на базі Черкаського державного
педагогічного інституту у квітні 1991 року. У науковому
заході взяли участь близько сорока вітчизняних учених,
фахові висновки яких стали базовими для нової
концепції історичної освіти та хрестоматійними при
написанні новітніх підручників з історії України.
У збірнику наукових статей, виданому за резуль
татами фахового обговорювання, чіткою історіогра
фічною новизною стало уніфіковане застосування
синонімічного ряду «Українська козацька держава»,
«Козацька держава», «Національна держава», «Україн
ська держава», «українська середньовічна держав
ність», «Українська феодальна держава», «Українська
козацька республіка», «Гетьманщина». На сторінках
наукового
збірника
широко
використані
праці
донедавна заборонених чи напівофіційних істориків
М. Грушевського, І. Крип’якевича, О. Апанович,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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В. Голобуцького, С. Томашівського, Н. Полонської–Васи
ленко, М. Максимовича, В. Липинського, Д. Яворниць
кого, О. Скальковського, Д. Дорошенка, Л. Окиншевича,
О. Оглоблина.
У статті «Україна і Росія в другій половині XVII–
XVIII ст.: самобутність та інтеграція» В. А. Смолій
вказав на ознаки держави, які мала Гетьманщина –
республіканську політичну систему, особливий терито
ріальний поділ, судову владу, організацію війська,
самостійну зовнішню політику, фінансову систему
тощо. За науковими умовиводами В. А. Смолія
щодо української державності середини XVII ст.
простежується постать фундатора Української козацької
держави, трагічний вибір якого спричинив зникнення
цієї держави. Історик називає Б. Хмельницького
сильною особистістю, з якою мав рахуватися царсь
кий уряд, хоча у своїх відносинах з гетьманом
він став на шлях інкорпорації України до складу
Російської держави. Описуючи складні стосунки
гетьмана з царським урядом, В. А. Смолій показав,
що Хмельницький не боявся йти на конфронтацію
з царизмом [3, с. 6]. Він не став маріонеткою у
політичних планах московських вельмож.
В. А. Смолій зазначив, що Україна увійшла до
складу Росії на правах широкої політичної автономії.
«Березневі статті» визнавали існування Української
козацької держави, у них простежується політична,
економічна і воєнна самостійність України. Проте,
зазначив вчений, у складі монархічної, абсолютистської
Російської держави Україна з її республіканською,
демократичною формою правління не мала перспективи
для свого розвитку [3, с. 6].
На думку В. С. Степанкова, Українська держава, що
утворилася на території Брацлавського, Київського та
Чернігівського воєводств, була неспроможна власними
силами здобути незалежність. Б. Хмельницький пішов
на укладання Переяславського договору з Росією,
щоб спільними зусиллями розгромити Річ Посполиту,
паралізувати ворожі наміри Кримського ханства і
домогтися возз’єднання усіх українських земель у межах
Української козацької республіки [3, с. 6].
О. Б. Головко назвав Гетьманат апогеєм української
середньовічної державності, віднісши його фундатора
до найвидатніших особистостей української історії.
На думку О. Б. Головка, важливою проблемою
молодої державності України була відсутність в
умовах середньовічних християнських уявлень власної
легітимної монархічної династії, здатної об’єднати
українське середньовічне суспільство на створення
власної держави [5, с. 23].
Проблему спадковості влади в Українській козацькій
державі означив й І. В. Верба, який показав, що бажання
Хмельницького зробити посаду гетьмана спадковою
для своїх синів було не його забаганкою, а нагальною
необхідністю рівноправного політичного існування
Української держави в умовах існуючих сусідніх
монархій. І. В. Верба зазначив, що Хмельницький
впродовж війни з Польщею здобув собі такий
авторитет, що влада його була фактично непорушною.
За таких умов в руках гетьмана була зосереджена вся
повнота влади, як щодо вирішення внутрішніх справ
держави, так і зовнішньої її політики, яку він проводив
самостійно і незалежно. На переконання історика,
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гетьман й сам розумів своє виключне становище.
Зокрема, у розмові з російськими послами у 1649 році
він відзначив, що «волею Божою послідному в
чоловіціх мені звелено над Військом Запорозьким
і над Білою Руссю у війні цій начальником бути і
над ляхи і над Литвою перемогу мати», а польським
послам Хмельницький заявив, що став єдиновладцем і
самодержцем Русі [6, с. 80].
Перспективною
для
подальших
досліджень
стала тема статті О. В. Русіної, що акцентована на
континуітеті української середньовічної державності.
Авторка аргументовано довела, що створена Хмель
ницьким козацька держава є не що інше, як логічне
продовження державотворчих традицій Київської
Русі, Галицько–Волинської держави, Київської землі
литовського періоду [7, с. 27].
Те, що Б. Хмельницький при розбудові держави
використав попередній державотворчий досвід, доводить
й М. П. Сас. Характеризуючи діяльність П. Сагай
дачного, дослідник відзначає, що протягом першої
чверті XVII ст. спостерігається безпрецедентний ріст
політико–адміністративного впливу Запорозької Січі на
Подніпров’я. Саме названий регіон українських земель
набував значення територіального, політичного, частково
економічного й ідеологічного плацдарму козацької
держави, що народжувалася [8, с. 39].
А. О. Губрик назвав Українську державу середини
XVII ст. послідовницею Запорозької Січі [9, с. 85].
В. І. Яременко певен, що Українська козацька держава,
яка створювалась майже на «голому місці» внаслідок
тривалого занепаду державницьких традицій, попов
нила скарбницю світового політичного досвіду [10,
с. 117]. В. М. Гром та В. І. Цибульський відзначили
організаторську і військово–політичну діяльність
Б. Хмельницького у створенні Української козацької
держави, але зазначили, що гетьман зазнав у ході
війни значної еволюції свого світогляду, змінювались
його плани, не відразу виникла і програма державного
будівництва [11, с. 122]. В. С. Степанков вказав, що саме
політичний курс Б. Хмельницького, який передбачав
звільнення від іноземного поневолення і створення
незалежної національної держави в етнографічних
межах України, відіграв провідну роль у формуванні
політичної самосвідомості майбутніх гетьманів України,
зокрема, П. Дорошенка [3, с. 28].
Публікація І. С. Стороженка розкрила образ
Б. Хмельницького як талановитого воєначальника.
Реконструюючи перші перемоги козацького війська,
І. С. Стороженко з’ясував, що битва на Жовтих Водах
розпочалася як зустрічна битва, битва під Корсунем –
як битва з ворогом, який від неї ухилявся, а битва під
Пилявцями – як взірець повної деморалізації ворога.
Історик довів, що в основі задуму Жовтоводської битви
було розгромити ворога по частинах, Корсунської –
перекрити йому шлях до відступу, а Пилявецької –
створити психологічну кризу у його війську. У під
готовці і проведенні Пилявецької битви яскраво
проявилась концепція виснажливої війни, яку обрав
Б. Хмельницький, як основний засіб боротьби з ворогом.
Реставрація перших битв показала, що перемоги
Б. Хмельницького були забезпечені тактичною перевагою
української армії над польською за рахунок поєднання
козацької піхоти з татарською кіннотою [12, с. 73].
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Н. М. Божко, Л. В. Цубов, В. Д. Яремчук зробили
порівняльний історіографічний аналіз наслідків облоги
Львова та походу козацького війська на Галичину.
Дослідники сформулювали та намагалися розкрити
й до сьогодні спірне питання: чому, незважаючи
на сприятливі умови, – розгром польських військ,
піднесення стихійного народного руху – Хмельницький
вже тоді не довів справу до визволення українського
народу? Дослідники обґрунтували тезу, що на той час
Хмельницький не міг поступити інакше, не маючи
реальної сили, щоб утворити незалежну державу [13,
с. 47].
В аналізованій збірці наукових праць виразно
простежується й інший образ польської політичної
еліти. До 1990–х років історіографічний образ
польської знаті представлявся, великою мірою,
образом, сформованим у радянському історично–
пропагандистському фільмі «Богдан Хмельницький»
режисера І. Савченка. В ньому істеричне керівництво
Речі Посполитої приймає політичні рішення, керуючись
не логікою подій та здоровим глуздом, а стихією
власних егоїстичних чи меркантильних почуттів.
У даному збірнику вітчизняні історики, руйнуючи
радянські художні та історіографічні стереотипи,
сформували якісно новий політичний образ тодішньої
польської правлячої еліти. Науковці неупереджено
засвідчили, що Б. Хмельницький розпочав боротьбу
проти розумного, досвідченого, вірного своїм держав
ним та становим ідеалам супротивника.
П. В. Пиріг, оцінюючи внесок Б. Хмельницького
у розбудову Козацької держави, підкреслив, що на
території України, яка звільнювалась у ході війни 1648–
1654 років з під влади шляхетської Речі Посполитої,
відбувався процес складання української державності,
формувався новий апарат. Важливою складовою
частиною цього апарату являвся новий адміністративно–
військовий поділ території краю [14, с. 65].
М. С. Сигидин, досліджуючи адміністративний
устрій подільських земель у період війни, зазначив,
що перші згадки про запровадження Б. Хмельницьким
на визволених українських територіях органів козаць
кого управління датуються кінцем 1648 року, де
Б. Хмельницький призначав полковників, сотників і
отаманів, які виконували, окрім військових, і адміні
стративні функції. М. С. Сигидин навів слова
Б. Хмельницького, сказані польським комісарам у
лютому 1649 року, які свідчать, що територія Поділля
входила в плани державного будівництва Б. Хмель
ницького: «За кордон на війну не піду, на турків і татар
шаблі не підніму, досить маю на Україні, на Поділлі й
Волині» [15, с. 58].
Цікавою й вперше оприлюдненою стала інформація
про родинні зв’язки гетьмана, його відношення до
близької рідні та своїх дітей. І. В. Верба показав,
що при здійсненні власних задумів Хмельницький
опирався на своїх родичів, для яких він проводив
активну протекціоністську політику. Так, племінник
гетьмана Павло Яненко–Хмельницький став київським
полковником. Невідомий на ім’я брат Б. Хмельницького
був полковником в Сосниці. Шуринами Хмельницького
були ніжинський полковник Іван Золотаренко та свяще
ник Федір Радкевич, який став духовником гетьмана.
Племінник Хмельницького Прокіп Бережецький став
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генеральним суддею. Третя дружина Б. Хмельницького
Ганна мала в Чигирині навіть свій двір; її штат
складався із знатних жінок. Вона сама видавала
універсали. Її універсал Густинському монастиреві
22 липня 1655 року підписаний «Гетьманова Анна
Богданова Хмельницька», а поруч – печатка та родовий
герб «Абданк» [6, с. 81]. І. В. Верба стверджує, що
свого сина Тимоша гетьман змалку почав готувати
до вищих козацьких посад: брав його у воєнні
походи, наказував бути присутнім на аудієнціях
іноземних послів. Щоб надати синові особливої ваги,
Хмельницький у 1652 році одружив його з Розандою,
дочкою молдавського господаря Василя Лупула, тим
самим породичавшись з монархічною династією. З
усього було видно, зазначає І. В. Верба, що Тимоша
Хмельницький готував у свої спадкоємці. Але смерть
сина у 1653 році порушила плани гетьмана. Проте,
відчуваючи наближення смерті, Б. Хмельницький провів
обрання свого наступника – молодшого сина Юрія,
слабовольного та хворобливого юнака. Генеральна Рада
його обрала, але вчинила це, зазначає історик, виключно
під впливом Б. Хмельницького [6, с. 82].
Передача гетьманської булави спадково, без виборів
була новим явищем в історії Гетьманщини і викликала
опозицію, що значно ослабило Гетьманщину й стало
однією з причин великої Руїни.
П. А. Горішний опублікував результати археоло
гічних досліджень в Чигирині й Суботові, що значно
розширили уявлення про повсякденне життя та
доповнили образ Б. Хмельницького. Так, досліджуючи
оборонні споруди Суботівського замчища, де жив
Б. Хмельницький, було знайдено рештки великої
кам’яної споруди – ймовірно, зазначає П. А. Горішний,
палацу Б. Хмельницького. Тут відкрито велику
напівземлянку з обгорілими дерев’яними конструкціями,
знайдений розвал печі з великою кількістю орнамен
тованих кахлів з рельєфним геометричним та рослин
ним орнаментом. Знайдено окремі фрагменти кахлів
із зображенням козака на коні. П. А. Горішний,
посилаючись на письмові свідчення, доводить, що
такими кахлями була оздоблена піч у світлиці Б. Хмель
ницького [16, с. 114].
Окремі праці вищезазначеного збірника присвя
чені питанням історіографії Української козацької
держави XIX – початку XX ст. Зокрема, В. М. Гром та
В. І. Цибульський узагальнили образ Б. Хмельницького
у праці Д. Дорошенка «Нарис історії України», що
вперше вийшла у Варшаві у 1932 році. Історики
довели, що Д. Дорошенко показав еволюцію світо
гляду Б. Хмельницького від стихійного виразника
народного невдоволення свавіллям польської влади
до
усвідомлення
ним
необхідності
створення
Української держави [11, с. 122]. Д. Дорошенко, як
представник державницького напряму в українській
історіографії, зазначав, що при всій критиці до
постаті Б. Хмельницького треба визнати, що саме він
поєднав перервану ще у середні віки нитку української
державності. Створена ним Українська козацька держава
знову впровадила український народ у сім’ю само
стійних народів із власним національним життям [11,
с. 123].
Прихована
раніше
історіографічна
спадщина
проблем української державності та державотворчий
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образ Б. Хмельницького висвітлені у публікаціях
В. М. Матях [17], Я. О. Федорук [18], С. Г. Водотики,
Л. А. Севенюк [19].
Отже, республіканські історичні читання «Україн
ська козацька держава: витоки та шляхи історичного
розвитку» стали однією з відправних точок у розробці
новітньої національної історіографічної концепції
революційних подій середини XVII ст. й створенні
нового суспільно–політичного та військового образу
Б. Хмельницького.
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The formation of new emage of Bohdan Khmelnytsky
in the materials of republican historical readins «The Ukrainian
Cossack state: sources and ways of historical development»
The proposed article analyzed socio–political and military image of Bohdan
Khmelnytsky, who had appeared in the Materials of republican historical readings:
«The Ukrainian Cossack state: sources and ways of historical development». The
historiographical value of the research of the collection is that its materials have
become one of the main points in developing the new national historiographical
concept of revolutionary events of the middle of XVII. It is accented on the
reconsideration of place and role of the head of the National liberation war of the
middle of XVII in the history of Ukrainian people.
Keywords: Bohdan Khmelnytsky, hetman, Ukrainian Cossack state,
historiography, collection of scientific works.
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Пошуки шляхів збереження
історичної пам’яті в освіті
Проаналізовано основні аспекти збереження історичної пам’яті в освіті.
Вказані основні проблеми та перспективи цього питання.
Ключові слова: освіта, інтернет, історія України, культура України,
інформаційні сервіси.

Сьогодні Україна переживає своєрідний «бум»
зацікавлення історичним минулим, витоками держав
ності та етнічною самобутністю нашого народу. Це все
є рисами відродження національної самоідентифікації.
Інформаційні установи активно долучаються до цих
процесів – багато з них є носіями унікальної інформації.
Ця інформація повинна бути переформатована в
зрозумілий і зручний формат, оскільки вкрай важливим
є рівень «інформаційного сервісу». «Саме сервіс
передбачає максимальну зручність користувача послуг.
Інформаційні послуги тепер повинні бути побудовані
не на внутрішньому замкнутому алгоритмі, а мовою
зрозумілою людині – споживачеві послуг. Інакше він
не буде користуватися цими послугами, що в умовах
капіталізму негайно призводить до банкрутства і
зникнення з інформаційного поля тих, хто недостатньо
освоїв сервісні принципи» [1, с. 261].
Проблема адаптації різних джерел стоїть доволі
гостро – документи минулого часто не мали чіткої
структури каталогізації, а якщо й мали – багатьом
сучасним користувачам вона не зрозуміла. З цією
проблемою зіткнулася молода дослідниця З. Свердлик
при вивченні минувшини Києва: «Попри те, що
ми навели найбільш типові приклади принципів
формування документів у справи в канцелярії думи
та управи міста Києва, не можливо наразі чітко
визначити найбільш застосовуваний принцип віднесення
документів до конкретної справи. Адже, як свідчать
архівні справи органів міського управління міста Києва
кінця ХІХ – початку ХХ ст., є чимало справ, під час
формування яких одночасно могли поєднуватися кілька
принципів» [3, с. 33].
Подібні проблеми непокоять фахівців і вони
намагаються зробити роботу з інформаційними джере
лами більш досконалою. Україна зараз активно оновлює
технічне та методичне оснащення інформаційних
установ та використання цього доробку в освіті. Звісно,
що недостатнє фінансування гальмує кардинальний
прорив. Але вже не стоїть вибору «робити, чи ні».
Якщо сьогодні українці не спроможуться створити
якісне цифрове середовище, то завтра наша минувшина
опиниться на межі знищення.
Форпостом в багатьох процесах збереження
історичної пам’яті стали навчальні заклади. Тут важливо
зазначити, що «культурологічна підготовка … допоможе
майбутньому педагогу ефективно адаптуватися до життя
та продуктивної праці у соціумі, реалізовуючи свої
особистісні, громадянські та професійні покликання
й обов’язки [2, с. 56]. Педагоги вже використовують
в межах електронного навчання відповідний наробок
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інформаційних установ. Ця співпраця важлива як з
позицій технологічного оновлення та вдосконалення
освіти, так і з точки зору прищеплення любові до рідної
землі, вихованню шанобливого ставлення до історичної
минувшини.
В рамках вищої освіти має відбуватися поступовий
перехід від споживання до створення інформаційного
продукту. Бакалаври старших курсів і магістри (під
керівництвом досвідчених викладачів) здатні створювати
прості інформаційні елементи інформаційного простору
(рівень Вікіпедії). Ця робота передбачає створення
інтерактивного динамічного цифрового середовища, що
цілком відповідає вимогам ХХІ століття.
Для учнів і студентів звичайні паперові джерела
інформації з кожним роком втрачають актуальність –
мобільна інформації споживається за допомогою
цифрового простору. Педагоги часто виявляють
агресивне ставлення до подібного стану речей. Це
зумовлено несприйняттям новітніх реалій (тут можна
в рівній мірі казати про неспроможність їх сприйняти
та про небажання це робити), острахом перед зміною
способу подачі матеріалу. Це зумовлено й тим, що зі
зміною способу подачі матеріалу часто змінюється й
парадигма мислення – навички керування велосипедом
лише віддалено можуть допомогти в опануванні
автомобіля. Так само і з інформацією – космічна
швидкість її розповсюдження, колосальні її вертикальні
та горизонтальні пласти, небачена свобода відкрили нові
обрії для освіти. І студіююча молодь часто перетинає
нові рубежі швидше своїх вчителів!
Саме молоді визначають прийнятну для себе
траєкторію освіти, в тому числі історичної. Історія
для молоді вже не просто накопичення фактажу з
чіткими ярликами – це живий організм, що живе
власним життям. Історична пам’ять позбавилася
ідеологічної опіки, вона перетворилася на палаючу
свічку, що живиться ресурсом людських сердець. Лише
те зберігається в народній уяві, що знаходить живий
відклик у свідомості людей.
Молодь сама приймає рішення, сама формує
власну думку. Історичний фактаж для більшості –
лише технічний бар’єр ЗНО, який необхідно подолати
для здобуття вищої освіти по деяким спеціальностям.
Завчені цифри і персоналії моментально вивітрюються
з голів молоді, оскільки «виконали свою функцію». І
педагогам вишів доводиться дивуватися парадоксальній
ситуації – абітурієнт здав ЗНО з історії України на 170–
180 балів а, ставши студентом, не в змозі пригадати 3–5
українських гетьманів.
Тому актуалізувати історичну інформацію необхідно
доступними сучасними засобами. Це призводить до
низки негативних наслідків – розмивається акаде
мічність, втрачається здебільшого глибина матеріалу,
«розшаровується» ідейна складова. Особливо гірко
спостерігати, як «в цифрі» оживають грубі підробки та
зухвалі агітки минулого. Учнівство не може розрізнити
в матеріалах відмерлий «класовий підхід», продовжує
«класову боротьбу» вже в ХХІ столітті. Фактично,
молодь просто транслює відмерлі матеріали. Це
стосується й радянського осмислення минулого – навіть
студенти греко–католики таврують уніатів штампами
комуністичної пропаганди, оскільки, готуючись з питан
ня «Берестейська унія», просто скачали з Інтернету
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відцифровану інформацію з книжок 50–70–х рр. ХХ сто
ліття. Вони не замислюються в сутність написаного,
сліпо довіряють «тексту з Інтернету».
Подібні проблеми почасти викликані браком
матеріалу сучасних українських дослідників. Деякі
пласти нашої історії залишаються слабко дослідженими.
Навіть якщо сучасний та ґрунтовний матеріал є, то
він часто «втопає» у сотнях тисяч сторінок мотлоху.
Модерація ролевантності здійснюється без участі
відповідних фахівців, швидше вона просто відтворює
технічну кількість звернень до тої чи іншої сторінки.
Ми продовжуємо досліджувати ці проблеми [4–6]
та втілювати їх результати в реальну роботу [7]. Тільки
системна робота може гідно протидіяти деструктивним
процесам в сучасному освітянському середовищу.
Сподіваємося, що українцям вдасться зберегти та
помножити цифрові доробки. «Україна повинна сьогодні
розробити власні … державні проекти і розробити
інтеграцію особистого вкладу кожного українця в роз
виток країни. Інакше хвилі забуття і піски часу невбла
ганно зітруть цілі пласти історичної пам’яті» [1, с. 264].
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Народний спів України:
від витоків до сучасності
В історичному контексті розповідається про розвиток народного співу
України від найдавніших часів до сучасності. Народний спів визначено як
особливий вид вокального мистецтва, що заснований на традиції фольклорного
виконавства та має ряд специфічних ознак. Проаналізовано різні періоди
розвитку народного співу України від язичництва, християнства, козацької доби
до сучасності. Досліджено діяльність окремих виконавців української пісні –
солістів, гуртів та хорів, навчальних закладів та сучасних колективів.
Ключові слова: народний спів, традиція, фольклор, виконавці української
пісні.

Народний спів України, як культура, що передається
з уст в уста, має глибокі корені і активно розвивається в
сучасному просторі. На основі народної пісні, народної
співочої традиції виникали і розвивались всі академічні
професійні вокальні школи. З побутової традиційної
форми, набуваючи нових рис та вдосконалюючись,
народний спів поступово еволюціонував у професійне
мистецтво. Метою статті є співставлення історичних
періодів становлення та розвитку народного співу
України, дослідження витоків та аналіз сучасних
напрямків.
Дослідницькі праці С. Грици, А. Іваницького,
К. Квітки, Ф. Колесси, Д. Ревуцького [1; 2; 4; 7; 11] та
інших науковців знайомлять зі специфікою народного
виконавства, видатними постатями українських співців
різних часів.
У добу язичництва були закладені першооснови
народного співу України, що відображали життя
і вірування народу, а тому відзначались ігровим
синкретизмом, використанням вигуків, емоційних
інтонацій та імпровізаційного розспіву, що залежало від
місця побутування та функцій фольклору. Відповідно
до становлення народнопісенних жанрів формувались
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характерні ознаки «ранньофольклорного стилю»,
серед яких: строгість і простота ритмо–інтонаційної
структури; вузькоамбітусний діапазон наспіву; чергу
вання сольного заспіву та хорового приспіву (гуртовий
спів); архаїчний ладовий колорит; діалогічний принцип
виконання тощо [10, c. 8]. Народний спів давніх часів
супроводжував культову, релігійну та календарну
обрядовість, а також міг поєднуватись з ударними
інструментами, особливо при виконанні трудових та
обрядових пісень.
З прийняттям християнства (від 988 р.) змінюється
тематика фольклору, а також специфіка виконавської
манери. У повсякденному побуті набувають поширення
народні пісні духовного змісту: молитви, плачі,
релігійно–обрядові (колядки, щедрівки, пасхальні
тощо), що зумовлюють взаємопроникнення народного і
церковного співу. Відомо, що саме у цей час відбулося
становлення хорового співу без супроводу, традицій
гуртового і сольного співу [1].
Доба Середньовіччя знайомить нас з носіями
народної музики в Україні – мандрівними музикан
тами
–
лірниками
та
кобзарями.
Першими
презентаторами українського епосу були співці Київської
Русі Боян, Мануйло, Митуса, чиї імена згадуються в
Київському, Волинському літописах та в «Слові о полку
Ігоревім», що датуються XIІ–ХІІІ ст. Відтак, важливим
етапом у становленні українського народного співу
є поява кобзарства та лірництва в козацьку добу. Ці
особливі народно–виконавські стилі виокремили цілу
систему співацьких прийомів: ретардація (пригадування
тексту), імпровізаційність у відтворенні мотив–формул,
епічність, «спадання» голосу з висхідними стрибками,
речитативність, «голосільного» верхнього мотиву, зачину
з викрику тощо [11, с. 27].
Ґрунтовні дослідження фольклористів минулих
століть та наших сучасників переконують, що саме
з козацької доби народний спів став професійним
мистецтвом, оскільки почали з’являтися нові форми
передачі народнопісенної традиції. Від вчителя до
учня відбувалось навчання особливостям традиційного
епічного співу з обов’язковим збереженням стилістики
народних пісень та додаванням власної імпровізації.
М. Драгоманов зазначав, що в період розквіту
кобзарства за часів козаччини «виринає питання
про спеціалізацію, функції співаків, котре мусило
наступити в звісну добу епічної творчості» [3, c. 291].
Професіоналізація кобзарства, що активізувалась у
козацьку добу, виникла на основі створення братських
цехів у ХVІ–ХVІІ ст. Навчання епічному виконавству
здійснювалось при кобзарських цехах, в кобзарсько–
лірницьких школах. Учні мали оволодіти необхідним
традиційним репертуаром дум, певних жанрів пісень,
щоб отримати право на самостійну практику. У
репертуарі та виконавській манері учнів відчувався
зв’язок з принципами співу та гри майстра.
Аналізуючи
репертуар
українських
кобзарів–
лірників, С. Грица виокремлює такі групи: козацькі
думи, псальми, пісні; духовні твори; сатиричні пісні,
пародії та моралістичні пісні, історичні хроніки–балади;
інструментально–танцювальні козачки, тропаки, польки,
коломийки та інші. Поєднання інструментально–
вокальної, виконавсько–просвітницької та професійно–
викладацької діяльності творців–виконавців епосу
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зумовило активність процесу професіоналізації народ
ного співу в межах музичних цехів, січових співацьких
шкіл, братств та становлення основних кобзарських
шкіл України, що продовжують діяти і дотепер. Кожна
кобзарська школа (Чернігівська, Полтавська, Зіньківська)
має особливості традиційного виконавства, характерні
принципи гри та співу [2].
Паралельно зі становленням кобзарсько–лірницької
традиції на Україні розвивалось фольклорне виконавство
у повсякденному побуті в сольній та колективній
формах народного співу. Зокрема, колективна форма
представлена гуртовим співом, характерними ознаками
якого є: пряма залежність від специфіки діалекту
краю; використання різних тембрів голосів та способів
звукоутворення; поділ на унісонний та багатоголосний
спів; колективний характер та імпровізаційність
виконання; наявність лідера–виводчика, заспівувача
[10, c. 9]. Для сольного народного виконавства харак
терними є індивідуальні манери з використанням
діалектних особливостей, місцевої говірки та вокальних
засобів на власний розсуд співака. У цьому контексті
ми розглядаємо народний спів, як особливий вид
вокального мистецтва, що заснований на традиції
фольклорного виконавства та має такі ознаки: етнічна
і національна самобутність, взаємозв’язок з мовним
діалектом, специфічна система виконавських засобів та
прийомів, локально–регіональна своєрідність мовно–
пісенних діалектів, тембральні особливості народних
голосів [8, с. 13].
А. Іваницький відмічає про появу у ХVІІІ ст. нового
стилю народного сольного виконавства – пісенно–
романсового, що визначався взаємодією «сільської
виконавської традиції та новітньої міської музичної
культури» [4, c. 50]. Відомо, що виконавцями народного
романсу та творів літературного походження були
відомі представники культурної еліти того часу, як:
М. Заньковецька, Т. Шевченко, М. Кропивницький,
І. Карпенко–Карий та інші. Виконавська стилістика
романсового стилю ввібрала в себе кращі прийоми
народного співу (мелодичний розспів слів, плавне
голосоведення, імпровізаційність тощо), а згодом
вплинула на розвиток народнопісенного виконавства і
формування манери співу послідовників стилю.
Розвиток народнопісенного виконавства України
XVIII–XІX ст. характеризується появою і діяльністю
перших співочих капел, музичних шкіл, а також
становленням українського народного хорового вико
навства. Розвиток народного співу України зазначеного
періоду відбулась на основі творчої діяльності дири
гентів П. Демуцького, О. Кошиця, Г. Верьовки,
Є. Кухарця, А. Авдієвського, які стали провідниками
фольклору і продовжувачами традицій хорового
виконавства.
Народний спів у ХХ ст. розвивався в мистецьких
колективах, які відтворювали традиційну співочу
манеру на фольклорному репертуарі: Український
народний хор імені Г. Верьовки, Черкаський народний
хор, Житомирський ансамбль пісні і танцю «Льонок»,
Волинський народний хор та інші. Відзначимо, що
перший народний хор в Україні було створено у 1892 р.
видатним композитором П. Демуцьким в с. Охматів
на Черкащині. У 1919 р. О. Кошицем було засновано
Українську республіканську капелу, яка репрезентувала
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український фольклор та обробки народних пісень по
всьому світу.
Зі становленням професійного народного хорового
виконавства України пов’язаний початок основних
напрямків роботи над постановкою голосів у народній
манері співу. Набираючи співаків зі сіл і міст України,
керівники художніх колективів навчали їх співочій
культурі під час хорових репетицій та у спеціальних
вокальних студіях. Одним з таких навчальних закладів
народного співу стала студія при Українському
народному хорі (нині – Національному Академічному
Заслуженому українському народному хорі імені
Г. Верьовки), створена за ініціативою Г. Верьовки та
Е. Скрипчинської в 1962 році. Протягом двох років
навчання в студії учні набували музичної грамоти,
теоретичних знань та практичних навичок колективного
і сольного співу; здійснювалась активна робота по
відродженню обрядів щедрування, колядування тощо.
Знавець народного мистецтва Г. Верьовка набирав у
хор співаків з різних куточків України, які презентували
місцевий фольклор та співочу манеру.
Важливо відмітити, що з 1982 року при Україн
ському народному хорі імені Г. Верьовки створено
фольклорну групу, яка займається пошуково–дослідною
діяльністю, збиранням народних пісень у різних
областях України. Так, на зразках автентичної музики
виховується дитячий фольклорний ансамбль «Цвітень»,
керівником якого є М. Пилипчак.
Народний спів України ХХ–ХХІ ст. розглядається
з позицій аналізу творчості представників сольного та
колективного виконавства та має такі сучасні тенден
ції розвитку: індивідуальність артистичного образу,
пошук інтерпретаційних варіантів виконання твору,
дотримання регіонального принципу в репертуарі
та виконавській манері, стилізація фольклору; вико
ристання діалектних особливостей та специфічних
вокальних засобів. Зокрема, збереженням і відтворенням
регіональних співочих стилів сьогодні займаються
фольклорні колективи, що діють в різних областях
України. Народний спів Слобожанщини досліджує та
презентує харківський ансамбль «Муравський шлях»,
фольклор Рівненського Полісся в традиційній манері
виконує колектив «Джерело», ансамбль «Кралиця»
записує та виконує пісні Київщини, Чернігівщини
тощо [12].
Вивчення досвіду організації системи професійної
підготовки виконавців народної пісні дає змогу
констатувати, що на початку ХХІ ст. в Україні
впроваджуються різні засоби, методи вивчення та
відтворення народної виконавської манери. Відповідно
до поділу народного співу на «автентичний» та
«народно–академічний» існують різні навчальні про
грами за окремими спеціальностями «музичний
фольклор» (використовується автентична, діалектна
манера співу) та «народний спів» (в народно–
академічній манері) при вищих навчальних закладах
України [6, с. 15–16]. На сучасному етапі в музичних,
культурно–просвітницьких та училищах культури і
мистецтв України виконавці народної пісні навчаються
за спеціальністю «народна творчість: народне пісенне
мистецтво». Специфіка манери співу, якій навчають в
даних закладах, конкретно не визначена і залежить від
методичних принципів окремих викладачів вокалу.
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До сьогодні немає єдиної думки, загальноприйнятої
методики постановки народного голосу. Саме тому
підхід до викладання народного співу в кожному
вокальному класі індивідуальний і залежить від
особистого розуміння педагогом специфіки народного
виконавства. З власного досвіду наведемо приклад
професійної підготовки солістів у класі Народної
артистки України, професора Київського національного
університету культури і мистецтв Н. Матвієнко.
Особливістю навчальної методики є орієнтування на
індивідуальний підхід, що забезпечує виховання голосу
в природі його діалекту. Педагог з уважністю підходить
до кожного студента, намагаючись допомогти пізнати
його неповторність, красу тембру і внутрішнє «я»,
свою мистецьку роль. Практичне ілюстрування власним
голосом, показ правильного звукоутворення, співацької
опори, дихання та інші методи використовуються для
пояснення специфіки народного звуку. Варто зазначити,
що педагогічна діяльність Н. Матвієнко має глибокий
українознавчий зміст, оскільки практичні заняття
поєднуються з бесідами, розповідями про обряди та
звичаї, з якими пов’язана та чи інша пісня.
Викладач народного співу Рівненського державного
гуманітарного університету Р. Цапун в авторських
методичних рекомендаціях до фольклорного збірника
наголошує на важливих моментах практичної діяльності
виконавців народної пісні, а саме: забезпеченість
етнографічними матеріалами щодо народних обрядів
та пісень; володіння знаннями нотної грамоти; вміння
відтворювати характерні вокальні прийоми власним
голосом, зокрема, «імпровізувати на автентичній
основі» [9, c. 6].
Навчитись народного співу в Україні сьогодні
можна в кількох вищих навчальних закладах. Кафедра
фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва
Київського національного університету культури та
мистецтв (далі – КНУКІМ) існує з 1972 року i нині
здійснює підготовку фахівців з вищою освітою в галузі
народного музичного мистецтва за спеціалізаціями
«хорове диригування», «народний спів», «музичний
фольклор». Кафедра музичного фольклору Рівненського
державного гуманітарного університету, створена у
1979 році, на сьогоднішній день має секції пісенної та
інструментальної народної музики, основне завдання
яких – вивчення музичного фольклору Рівненщини,
Волинської області та Галичини [5]. Кафедра народного
співу та музичного фольклору Харківської державної
академії культури з 1991 року працює в напрямку
збереження та відтворення фондів фольклорного
надбання Слобожанщини, виховання фольклористів –
науковців та співаків. У Національному педагогічному
університеті імені М. Драгоманова кафедрою теорії
та методики постановки голосу Інституту мистецтв
здійснюється вокальна підготовка майбутніх учителів
музики в різних співацьких манерах, зокрема, народній.
Викладачами та студентами кафедри постійно
проводяться виступи, лекції–концерти в концертних
залах факультету, університету, загальноосвітніх школах
та інших навчальних закладах столиці й інших міст
України.
Слід відмітити, що розвиток народного співу в
Україні завжди був пов’язаний з життям народу і
залежав від історичних, політичних та культурних подій.
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У сучасному просторі України народний спів як явище
не втрачає своє вагоме значення і продовжує активно
розвиватись.
Розглянемо кілька практичних прикладів, що
говорять про нинішній стан народного співу в Україні.
Поруч з видатними представниками українського
народного співу, як солістами – М. Миколайчук,
Н. Матвієнко, Т. Компаніченко чи національними
хоровими колективами та ансамблями, сьогодні
продовжують свою діяльність різноманітні гурти
від фольклорного напрямку до етно–поп–року. У
наближеній до автентичної народній манері співають
молодіжні гурти «Дримба да дзиґа», «Даха–Браха»,
«The Doox»; народно–академічного стилю виконавства
притримуються гурти «Червоні маки», «Джерело»
тощо. І ті, і інші створюють інтерпретації кращих
фольклорних зразків, а також виконують авторську
музику в народному стилі. Можна написати окрему
статтю про телепроект «Фольк–мюзик», започаткова
ний О. Пекун, який щотижня знайомить Україну
з її народними перлинами та відкриває нові імена
представників народного співу – від аматорських
фольклорних колективів до професійних артистів
естради.
Проте, в умовах сучасної ситуації України зупи
нимось на аналізі мистецького проекту «Народна
філармонія», оскільки він пов’язаний з безпосередньою
участю автора статті та близько 100 творчих
особистостей – носіїв української пісні. Саме
народний спів, як традиція єдності української нації,
стала рушійною силою цього масштабного туру з
концертами по всій Україні. Від квітня 2014 року і
донині об’єднання «Центр української пісні «Народна
філармонія» провело понад 350 мистецьких акцій в усіх
областях України, окрім окупованого Криму, так і за
кордоном, пропагуючи народну пісню та здійснюючи
благодійно–просвітницьку діяльність. У заходах, що
проходили в підтримку українських воїнів на полігонах,
в госпіталях, концертних залах та безпосередньо
поблизу зони бойових дій на Донбасі, взяли участь
сучасні виконавці народної пісні Т. Школьна,
В.Ковальська, Р. Лоцман, гурти «Хорея козацька»,
«Дніпро», «Тарута», дитячий театр пісні «Ладоньки» та
ін. Народні пісні, музика і танці у виконанні колективу
«Народної
філармонії»
неодноразово
надихали
не лише українських захисників, а переселенців і
мирне населення різних куточків України. Так, з
метою вшанування пам’яті видатного кіномитця і
виконавця українського фольклору в червні 2016 р.
відбувся Всеукраїнський фестиваль–конкурс імені
І. Миколайчука, ініційований ГО «Народна філармонія».
Під час фестивалю на Буковині близько 150 учасників–
співаків з усієї України мали змогу вивчити традиційні
пісні карпатського краю, спілкуючись з носіями
місцевого фольклору та беручи участь у фольк–
відеолабораторії «Миколайчук–Фесту». А вже за місяць
кращі виконавці разом з кінорежисерами провели
більше 20 заходів для жителів та військових Донецької і
Луганської області [13].
Особливістю творчих проектів даного об’єднання
є те, що всі учасники є представниками народного
співу незалежно від віку та професійних здобутків. Тут,
як і в народній традиції, зберігається і втілюється в
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практику принцип усного навчання та передачі досвіду
від старших і досвідченіших до молодих перспективних.
Наприклад, виконавиця українського фольклору, солістка
ансамблю «Веселі музики» Т. Школьна залучає до
концертно–фестивальної діяльності своїх вихованців
з кафедри фольклору КНУКІМ, а Народна артистка
України В. Ковальська – солістка відомого тріо «Золоті
ключі», яка нині веде вокальний гурток в Київському
військовому ліцеї імені І. Богуна, обов’язково запрошує
до мистецьких програм «Народної філармонії»
ліцеїстів – майбутніх військових. Молоді голоси
України – студенти НПУ імені М. Драгоманова (клас
Засл. арт. України Р. Лоцман) та КНУКІМ (клас Засл.
діяча мист. України І. Кириліної), солісти Зразкового
театру пісні «Ладоньки» (кер. – канд. пед. наук
С. Садовенко) та інші яскраві представники народного
співу сучасної України лише за останні півроку
здійснили більше 40 концертів української пісні в
рамках мандрівного фестивалю «Молода душа України»,
що проходив за підтримки Міноборони в навчальних
закладах України.
Аналізуючи репертуар сучасних колективів, які
працюють в напрямку розвитку народного співу в
Україні, можна відмітити про тенденцію у виборі
оптимістичних, життєствердних та переможних інто
націй і тем. Сьогодні, в час військового конфлікту на
Сході України, як ніколи актуалізуються козацькі та
повстанські пісні [7, с. 183–188]. Їх співають не тільки
артисти зі сцени, а й діти в школах, а в побуті і на
службі самі воїни, що свідчить про повернення співочих
традицій в життя українців. І в цьому проростає зерно
нашої самосвідомості, національної самоідентифікації,
єдності народу і майбутнє його культури.
Отже, аналізуючи розвиток народного співу в
Україні в різні історичні періоди, можна назвати такі
фактори, що вплинули на особливості української
співочої традиції: притаманні язичництву способи
емоційного вираження в співі – вигуки типу «Гей»,
«Гу» тощо; особливості церковного співу канти
ленного характеру, духовно–молитовної інтонації
(християнство); епічний стиль лірницько–кобзарського
виконавства з характерними прийомами речитативності,
імпровізаційності, голосіння тощо (козацька доба);
правила і принципи академічного співу (класичний
період становлення вокального мистецтва); розга
луження народного співу: автентичний, народно–
академічний, первинний та вторинний тощо (сучасний
період); сучасна інтерпретація фольклору та новаторство
мистецьких проектів, що спрямовані на розвиток
народного співу і культури України вцілому.
Список використаних джерел
1. Грица С. Й. Трансмісія фольклорної традиції: Етно
музикологічні розвідки / С. Й. Грица. – Київ – Тернопіль:
«Астон», 2002. – 236 с.
2. Грица С. Й. Фольклор у просторі та часі. Вибрані статті /
С. Й. Грица. – Тернопіль: «АСТОН», 2000. – 228 с.
3. Драгоманов М. Творці козацьких дум / М. П. Драгоманов //
«Житє і слово» – 1894. – Т.І. – С.291.
4. Іваницький А. І. Українська народна музична творчість:
Посібник для вищ. та серед. учб. закладів / А. І. Іваницький. – К.:
Муз. Україна, 1990. – 336 с.: нот. – Резюме англ. мовою.
5. Кафедрі музичного фольклору – 30 років: нарис з історії
(1979–2009 рр.) / Упор. Р. І. Дзвінка. – 2–ге вид., розшир. та доп. –
Рівне, 2009. – 148 с.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

6. Квітка К. Професіональні народні співці і музиканти
на Україні (Програма для досліду їх діяльності і побуту) /
К. Квітка. – К. 1924.
7. Культура козацької доби. Матеріали Всеукраїнської
науково–практичної конференції (м. Канів,12 жовтня 2015 року) /
Відп. ред. В. П. Тихомир. – Канів: Родень, 2015.
8. Лоцман Р. О. Методика навчання народного співу майбутніх
учителів музики в процесі вокальної підготовки / Автореф. дис.
канд. пед. наук: 13.00.02 / Наук. кер. Є. М. Проворова; НПУ імені
М. П. Драгоманова / Р.О. Лоцман. – 2013. – 19 с.
9. Народні обряди з репертуару гурту «Джерело»: Навчально–
методичний посібник / Редактор–упорядник Р. Цапун. – Рівне:
«Перспектива», 2003. – 124 с., нот., іл.
10. Скопцова О. М. Становлення та особливості розвитку
народного хорового виконавства в Україні / кінець ХІХ–
ХХ століття / Автореф. дис. канд. мистецтвозн.: (17.00.01) /
Наук. кер.: О. О. Рубаха; Київс. ун–т. культури та мистецтв /
О. М. Скопцова. – К., 2005. – 20 с.
11. Ревуцький Д. Українські народні думи та пісні історичні /
Д. Ревуцький. – Львів: Видавн. товариства «ЧАС», 1919.
12. Сольний спів. Програма практикуму / Уклад.
Осипенко В. В., Харитонова В. Ф. – Харків: ХДАК, 2003. – 31 с.
13. Ел. ресурс: www.fph.org.ua

References
1. Hrytsa S. Y. Transmisiya fol’klornoyi tradytsiyi: Etno
muzykolohichni rozvidky / S. Y. Hrytsa. – Kyyiv – Ternopil’:
«Aston», 2002. – 236 s.
2. Hrytsa S. Y. Fol’klor u prostori ta chasi. Vybrani statti /
S. Y. Hrytsa. – Ternopil’: «ASTON», 2000. – 228 s.
3. Drahomanov M. Tvortsi kozats’kykh dum / M. P. Draho
manov // «Zhytye i slovo» – 1894. – T.I. – S.291.
4. Ivanyts’kyy A. I. Ukrayins’ka narodna muzychna tvorchist’:
Posibnyk dlya vyshch. ta sered. uchb. zakladiv / A. I. Ivanyts’kyy. –
K.: Muz. Ukrayina, 1990. – 336 s.: not. – Rezyume anhl. movoyu.
5. Kafedri muzychnoho fol’kloru – 30 rokiv: narys z istoriyi
(1979–2009 rr.) / Upor. R. I. Dzvinka. – 2–he vyd., rozshyr. ta dop. –
Rivne, 2009. – 148 s.
6. Kvitka K. Profesional’ni narodni spivtsi i muzykanty na
Ukrayini (Prohrama dlya doslidu yikh diyal’nosti i pobutu) /
K. Kvitka. – K., 1924.
7. Kul’tura kozats’koyi doby. Materialy Vseukrayins’koyi
naukovo–praktychnoyi konferentsiyi (m. Kaniv,12 zhovtnya
2015 roku) / Vidp. red. V. P. Tykhomyr. – Kaniv: Roden’, 2015.
8. Lotsman R. O. Metodyka navchannya narodnoho spivu
maybutnikh uchyteliv muzyky v protsesi vokal’noyi pidhotovky /
Avtoref. dys. kand. ped. nauk: 13.00.02 / Nauk. ker. Ye. M. Provorova;
NPU imeni M. P. Drahomanova / R. O. Lotsman. – 2013. – 19 s.
9. Narodni obryady z repertuaru hurtu «Dzherelo»: Navchal’no–
metodychnyy posibnyk / Redaktor–uporyadnyk R. Tsapun. – Rivne:
«Perspektyva», 2003. – 124 s., not., il.
10. Skoptsova O. M. Stanovlennya ta osoblyvosti rozvytku
narodnoho khorovoho vykonavstva v Ukrayini / kinets’ ХIХ–
ХХ stolittya / Avtoref. dys. kand. mystetstvozn.: (17.00.01) /
Nauk. ker.: O. O. Rubakha; Kyyivs. un–t. kul’tury ta mystetstv /
O. M. Skoptsova. – K., 2005. – 20 s.
11. Revuts’kyy D. Ukrayins’ki narodni dumy ta pisni istorychni /
D. Revuts’kyy. – L’viv: Vydavn. tovarystva «ChAS», 1919.
12. Sol’nyy spiv. Prohrama praktykumu / Uklad. Osypenko V. V.,
Kharytonova V. F. – Kharkiv: KhDAK, 2003. – 31 s.
13. El. resurs: www.fph.org.ua
Lotsman R. O., Ph.D., professor of theory and methodology
of setting rates, NEA Art Institute of National Pedagogical
Dragomanov University (Ukraine, Kyiv), rusyalotsman@ukr.net
Ukrainian folk singing: from the ancient times to nowadays
The article is dedicated to the problem of development of Ukrainian folk
singing from ancient times to nowadays. Folk singing has been defined as a
specific kind of vocal art, which is based on folklore performance tradition and has
own characteristics. Different periods of development of Ukrainian folk singing
were analyzed: from paganism, Christianity, the Cossack era to the present times.
The article reveals activities of Ukrainian singers, ensambles, hoirs and modern
groups.
Keywords: folk singing, tradition, folklore, Ukrainian singers.
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Перська кампанія
імператора Юліана в 363 р.
Показано один з напрямків зовнішньої політики імператора Юліана.
З’ясовано основні причини конфлікту між Персією та Римською імперією.
Описано процес підготовки до походу. Охарактеризовано основні події війни
римлян з персами. Встановлено, що основним завданням Юліана було повернення
завойованих Шапуром II римських територій. Доведено, що запізнення
допоміжних загонів армії стало причиною відмови від облоги Ктесифону, а
раптова смерть імператора призвела до поразки римлян.
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В середині IV ст. загострилися відносини між
Римською імперією і Персією. Основною причиною
ворожих стосунків були спірні прикордонні території.
Перси тривожили ці території постійними набігами, але
не розгортали масштабної кампанії. Протягом 50–60 рр.
перський цар – Шапур II заволодів фортецею Сингара,
містами Безабда та Аміда. З боку римського імператора
Констанція II ця боротьба мала захисний характер.
Через міжусобні війни імператор не міг організувати
наступу. Його спадкоємець – імператор Юліан діяв
рішучіше. Він не прийняв миру на перських умовах,
за яким мав поступитися перській стороні значною
кількістю територій Месопотамії і розпочав наступ.
У сучасній історіографії дана проблема висвітлена
у ряді досліджень. Основні аспекти даної проблеми
розкрив Д. Хант [6, p. 44–77]. Географію проблеми
перської кампанії Юліана висвітлила К. Максимюк
[7, p. 55]. Причині затримки частини війська під
керівництвом Прокопія і Себастіана, а також географії
цього питання, свою увагу приділив Р. Ібатуллін [2,
с. 182–185]. В. Дмітрієв дослідив висвітлення Амміаном
Марцелліном становища Персії, її військової сили і
довів, що Ормізд міг бути одним із джерел історика
[1, с. 35]. Християнські історики виділяють перський
похід Юліана як спосіб наслідування Александра
Македонського. У язичницьких авторів також присутні
такі порівняння, проте вони використовувалися з
метою вихваляння пам’яті правителя. Спростовують
твердження про наслідування імператором Юліаном
Александра Македонського такі дослідники, як: Ліллі
Маршалл [8, p. 82], Р. Рідлі [10, p. 326], Р. Сіґер [11,
p. 263, 266], Р. Сміт [12, p. 100].
Мета статті – з’ясувати вагомість аргументів
сучасних дослідників на користь того, що перська
кампанія Юліана була спричинена частими набігами
персів на прикордонні території Римської імперії і
носила оборонний характер.
Молодий виходець з філософських шкіл проявив
себе, найперше, як вдалий військовий, чудовий адмі
ністратор, а релігійні погляди були орієнтиром у його
діяльності. А. Махлаюк впевнений, що вирішальним
фактором при виборі відповідної моделі поведінки були
знання почерпнуті з книг, від героїв, яких він намагався
наслідувати, навіть часом стилізуючи свої дії і «імідж»
полководця під старовинні зразки [3, с. 34].
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3 листопада 361 року помер імператор Констанцій II,
залишивши наступником свого двоюрідного брата
Юліана. Римська імперія вела війну з Персією, і Юліан
мусив продовжити перську кампанію, яку проводив
його попередник. Амміан Марцеллін висвітлив перську
кампанію Юліана, тривалістю в три місяці, на сторінках
трьох книг із вісімнадцяти збережених [1, с. 70].
Царем Персії, з яким вели римляни боротьбу був –
Шапур II (309–379). Він був представником династії
Сасанідів, сином Ормізда II. Після вступу на престол
імператора, перський цар Шапур II відправив до нього
посольство з пропозицією переговорів. Проте Юліан
відкинув такий варіант і вирішив піти на Персію війною
(Lib. Or. 18, 164 – 166). Готуючись до походу, Юліан
витратив багато коштів. Щодо чисельності всієї армії
підготовленої в похід, то Зосім нараховує шістдесяти
п’яти тисячну армію (Zos. III, 13, 1), інші джерела не
повідомляють загальної кількості. Було збудовано багато
кораблів. Амміан подає таку чисельність флоту, яким
командували трибун Констанціан і коміт Луцілліан:
одну тисячу вантажних кораблів, п’ятдесят військових
кораблів і п’ятдесят тимчасових мостів (Amm. Marc.
23, 3, 4 – 9). Зосім нараховує шістсот дерев’яних суден,
п’ятсот з обшивкою зі шкіри і п’ятдесят військових
кораблів (Zos. III, 13, 2).
В процесі підготовки до перської кампанії Юліану
пропонували допомогу різні народи. Прийняв він її
лише від царя Арменії – Арсака (Amm. Marc. 23, 2, 2).
Відмова від допомоги інших народів свідчить про те,
що експедиція була задумана як відповідь на перську
агресію проти Римської імперії [11, p. 263]. На початку
весни – 5 березня Юліан вирушив з Антіохії, віддавши
наказ про похід. Усім військам було наказано проходити
через Євфрат. Вони прибули в Ієраполіс (суч. Памуккале)
(Amm. Marc. 23, 2, 2 – 3, 6). Звідти Юліан пройшов
Месопотамію, Ассирію і по тимчасовому мосту перетнув
з військом Євфрат, прямуючи через міста Батни і Карри
(Amm. Marc. 23, 2, 7; 23, 3, 1).
Зосім описує, що Юліан опинився перед вибором
подальшого шляху в Персію, оскільки він міг йти через
Нісібіс або Кіркісію (Zos. III, 12, 3). Амміан також
згадує ці два шляхи, але нічого не пише про вибір,
який мав зробити імператор (Amm. Marc. 24, 1, 2).
Планування експедиції з самого початку передбачало
рух по Євфрату, тобто через Кіркісію, а не по Тигру,
оскільки мав бути постійний зв’язок між армією і
супроводжуючим її флотом [10, p. 318].
В Каррах імператор вимушений був розділити
військо, оскільки розвідка повідомила, що кінні загони
ворога напали поблизу кордону і вкрали здобич.
Він відправив частину армії, а саме тридцять тисяч
чоловік під командуванням Прокопія, і відрядив з ними
коміта Себастіана (Amm. Marc. 23, 3, 4 – 5). Зосім тут
нараховує вісімнадцять тисяч чоловік (Zos. III, 12, 5), а
Лібаній – двадцятитисячну армію (Lib. Or. 18, 214). За
наказом Юліана вони не повинні були перетинати Тигр,
по можливості, з’єднатися з військом царя Арсака і
пройти через Кордоену, Моксоену, Хіліоком, Мідію і
приєднатися знову до імператора ще в Ассирії. Лібаній
і Зосім головним завданням залишеного війська виділять
охорону Месопотамії.
Ормізд, син Ормізда II (302–309 рр.), зведений брат
Шапура II, брав участь у перському поході Юліана.
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Він втік з Персії до Костянтина в 324 р. Ормізд разом
з Арінфеєм командували лівим крилом з кінними
загонами (Amm. Marc. 24, 1, 2). В. Дмітрієв припускає,
що Амміан міг безпосередньо контактувати з Орміздом,
і останній був одним з джерел, які збагачували його
відомостями про місцевості і народи на території
Персії. Таку ймовірність дослідник підкреслює тим,
що вони обидва були при штабі Юліана, і Амміан міг
скористатися можливістю почути інформацію з перших
уст [1, с. 35]. Оскільки Амміан Марцеллін у значній
частині своєї розповіді зосереджує увагу на військових
кампаніях і конфліктах між Персією і Римською
імперією, то його історія містить цінну інформацію про
перські кордони і внутрішню її територію. У зв’язку з
цим праця історика показує, що Персія приділяла значну
увагу захисту спірних кордонів в Месопотамії, так як і
Римська імперія. Це висвітлено при захопленні Юліаном
перських військових укріплень [9, p. 19–20].
Наступним пунктом на шляху армії Юліана було
місто Каллінікум (суч. Ар–Ракка), куди вони прибули
27 березня. Тут імператору здалися сарацинські
племена. З основним військом тут зустрівся флот. Разом
з допоміжними загонами сарацинів армія на початку
квітня прибула у фортецю Кіркісію (Circesium). Дальше
на шляху, в місто Зайта, армія переправлялася через
ліву притоку Євфрату – Хабур. Після цієї переправи з
армією з’єдналася ще одна частина флоту із запасами.
В Зайті Юліан здійснив жертвоприношення на могилі
Гордіана III (225–244 рр.), який також воював проти
Персії (Zos. III, 14, 2).
Не збавляючи темпу, Юліан вступив на територію
Ассирії. Римляни не були знайомі з місцевістю, аби
запобігти раптовому нападу або засідці, тут армія вже
йшла в бойовому порядку: спереду був розташований
загін легкої кінноти, який нараховував півтори тисячі
чоловік. Маршрут був прокладений і через покинуте
місто Дура–Европос, а через чотири дні армія прийшла
до фортеці Анафа. Імператору вдалося захопити її, після
чого укріплення було спалене (Amm. Marc. 24, 1). Йдучи
по Євфрату, армія проминула розташовані на островах
ріки фортеці Тілуту, Ахайахалу і покинуті міста
Бараксмальху, Діакіру та Озогардану. В останньому
відбулася сутичка між римською армією і персами
22 квітня, в якій римляни перемогли. Перси зробили ще
одну невдалу спробу напасти, коли армія перепливала
ріку поблизу міста Пірісабори. Це місто римляни
взяли в облогу і через декілька днів оборони дві тисячі
п’ятсот персів здалися імператору. Після поразки
місто було пограбоване і спалене (Amm. Marc. 24, 2)
(Zos. III, 17 – 18). Наступним містом, яке взяв Юліан,
було Майозамальха. Заволодів він ним з неабиякими
труднощами. Армія римлян взяла місто в облогу, але
численні штурми не увінчалися успіхом. Імператор
наказав прокласти підземний хід, через який згодом
в місто проник загін воїнів. Таким чином, вдалося
захопити поселення. Воїни, які проникли в місто
першими, були нагороджені імператором облоговими
вінками (corona obsidionalis) (Amm. Marc. 24, 4, 10 – 24)
(Zos. III, 20 – 22).
По дорозі на південь армія Юліана захопила і
спалила ще одну фортецю персів (Amm. Marc. 24, 5, 11),
після чого підійшла до каналу Наармальха, створеного
імператором Траяном, який також вів війну з Персією.
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Цей канал з’єднував Євфрат з Тигром (Amm. Marc.
24, 6, 1 – 2) (Zos. III, 24, 2). Останнім часом він був
перегороджений персами кам’яною дамбою. Імператор,
бажаючи перевести флот в русло Тигра, дав наказ
розчистити цей канал, внаслідок чого флот переправився
і армія підійшла до фортеці Коха, де солдати мали
змогу відпочити протягом двох днів (Amm. Marc.24, 5,
3). 26 травня неподалік від Ктесифону, столиці Персії,
зіткнулися дві ворожі армії. Юліан розділив свій
флот на три ескадри і одну із них під командуванням
коміта Віктора відправив з ціллю захоплення ворожого
берегу Тигру, коли наступила ніч. Ця ескадра
потерпала поразку, тому імператор відіслав ще дві на
допомогу, і сам переправився з військом на місце бою
(Amm. Marc.24, 6, 4 – 6). Ось як Амміан Марцеллін
характеризує імператора в бою, намагаючись виділити
його як хорошого полководця: «Тим, хто відступав,
Юліан поспішав дати підкріплення, а тих, хто відставав,
намагався підбадьорити як соратник і командир» (Amm.
Marc. 24, 6, 11). Амміан називає командирів перського
війська – Сурена, Пігран і Нарсей. Перси не змогли
дати відсіч і відступали. Римська армія продовжувала
атакувати їх аж до стін Ктесифону. Амміан налічує
полеглих дві з половиною тисячі персів і сімдесят
римлян у тому бою. Після сутички Юліан за традицією
нагородив найсміливіших морськими (corona navalis),
громадянськими (corona civica) та табірними вінками
(corona castrensis) (Amm. Marc. 24, 6, 15).
Наступним логічним кроком в цій послідовності дій,
напевно, мала бути облога столиці. Проте імператор
скликав військову раду, на якій вищі чини висловилися
за утримання від таких дій, оскільки столиця персів
сильно укріплена, недоступна і на допомогу персам
може прийти їхній правитель з військом. Римляни
обмежилися грабунком територій поблизу міста (Amm.
Marc. 24, 7, 1). Ускладнило ситуацію те, що не прийшла
на допомогу армія під командуванням Прокопія і
Себастіана. Пізньоантичні автори не вказують причини
неявки допоміжних загонів. Р. Ібатуллін розрахував,
що лише одні переходи армії, не враховуючи ні облог,
ні боїв, ні переговорів з місцевими правителями, ні
відпочинку армії, повинні були тривати 57 діб. У
такому разі армія прибула б на допомогу в середині
травня, а Юліан чекав їх на початку червня. За планом
Юліана відводилося не більше місяця на всі дії, окрім
переходів. Армії Прокопія і Себастіана на два дні
переходу відводилося не більше одного дня затримки
через труднопрохідну і добре укріплену місцевість,
тоді як Юліану, який був добре знайомим з маршрутом
по Євфрату, на один день руху припадав один день
затримки. Автор підсумовує, що військове командування
неправильно розрахувало терміни операції, оскільки
не мало уявлення про довжину і складність маршруту
Кордуена – Моксоена – Хіліоком. Ця армія лише в
середині серпня змогла прийти неподалік міста Нісібіс
[2, с. 184–185].
Проте Юліан вирішив рухатися далі Персією. Аби
направитися без затримок від ріки Тигру на південь,
в глиб території противника, імператор вирішує
знищити флот, на обслуговування якого було виділено
аж двадцять тисяч солдатів. Вирішено було залишити
лише дванадцять кораблів, які можна було перевезти
на підводах, якщо вони знадобляться для спорудження
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мостів, решту – було спалено (Zos. III, 26, 3). Амміан
стверджує, що в процесі продовження походу імператор
пожалкував про таке рішення (Amm. Marc. 24, 7, 3 –
4, 6). Є дві версії цієї події. Перша, яку знаходимо в
християнських істориків, говорить, що це було зроблено
за порадою підступних перських перебіжчиків, а
друга версія, яку надають Лібаній і Зосім, полягає у
стратегічному обґрунтуванні такого рішення. Вивчення
Юліаном попередніх кампаній проти Персії і наявність
в нього Ормізда виключає потребу в допомозі перських
перебіжчиків [10, p. 322]. Оскільки було прийняте
рішення просуватися вглиб Персії, то потреби у флоті
не було. Кораблі спалили, щоб вони не дісталися ворогу.
За Лібанієм, якби для подальшого просування армії був
потрібний флот, то треба було б виділити додаткову
кількість людей з армії, оскільки дуже стрімка течія
Тигру зносила кораблі назад. А це б дало більше шансів
персам на перемогу (Lib. Or. 18, 262 – 263).
Перси
намагалися
перешкодити
просуванню
римської армії. Численні набіги і спеціально влаштовані
підпали врожаїв послаблювали військо і його мотивацію,
зокрема (Amm. Marc. 24, 7, 7) 16 червня була знову
скликана військова рада, на якій вирішили йти на північ.
Орієнтиром виступала провінція Римської імперії –
Кордуена (Amm. Marc. 24, 8, 2 – 4). Це рішення,
можливо, було прийняте в Ноорді [5, p. XV]. Цього ж
дня армія на чолі з імператором вирушила з місця, де
був розбитий табір. По дорозі вони були збентежені
виглядом диму чи смерчу і вирішили не рухатися далі,
внаслідок чого розбили табір на березі ріки Діяла (Amm.
Marc. 24, 8, 5 – 7).
Зранку наступного дня, 17 червня [5, p. XV],
римляни побачили перед собою перську армію. Тоді у
сутичці римляни перемогли. Наступним поселенням,
в яке прибула римська армія, була Гукумбра, де вона
провела 18 і 19 червня [5, p. XV] (Amm. Marc. 25,
1, 4). 20 червня римляни вирушили далі і під час
переміщення перси напали на ар’єргард. Цю атаку
римській армії вдалося відбити. Після битви імператор
позбавив військового звання чотирьох трибунів кінних
загонів через звинувачення в боягузтві (Amm. Marc. 25,
1, 5 – 9). Ймовірно, ще 20 червня [5, p. XV] римляни
пройшли близько тринадцяти кілометрів і досягли міста
Акцети. Там армія з ще неповністю спалених персами
земель запаслася харчами і провела ніч (Zos. III, 28,
1) (Amm. Marc. 25, 1, 10). Наступного дня, 21 червня,
військо покинуло місто і рухалося в напрямку Маранга.
22 червня римляни зіткнулися з значними військовими
силами персів, серед яких Амміан виділяє начальника
кінноти Мерена, двох синів Шапура II і багато знаті
(Amm. Marc. 25, 1, 10). У цьому масштабному бою
римська піхота з великими зусиллями пробила тісний
фронт персів, внаслідок чого вони зазнали більших
втрат, ніж римляни, і змушені були відступити (Amm.
Marc. 25, 1, 16 – 19). Після битви було укладено
перемир’я терміном на три дні.
Армія Юліана страждала від нестачі харчів.
Імператор наказав роздати солдатам власні невишукані
запаси, які були приготовлені для імператорського
столу, а також провіант комітів і трибунів (Amm. Marc.
25, 2, 1 – 2). На протязі трьох днів армія повільним
темпом дійшла до міста Туммара (Zos. III, 28, 3).
26 червня римляни вирушили далі на північ. Перси
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весь час спостерігали за переміщенням свого ворога з
обох сторін і здійснювали засідки. Імператору Юліану
повідомили про те, що перси напали на ар’єргард. Він
вирушив на допомогу і забув про панцер. Одночасно
перси напали і на передовий загін римлян. Юліан
повертався, аби допомогти солдатам. Перський загін
катафрактаріїв напав на центральні римські центурії.
Будучи без панцира, Юліан кинувся в перші ряди, де
йшов бій, і отримав поранення кавалерійським списом.
Була поранена нижня частина печінки. У таборі
йому надали медичну допомогу, але рана виявилася
смертельною (Amm. Marc. 25, 3, 2 – 7). Після смерті
тіло Юліана відвезли в Тарс, оскільки через конфлікт з
антіохійцями імператор не планував повертатися в це
місто на зимівлю (Amm. Marc. 23, 2, 4 – 5). З приводу
вбивці Юліана не має однієї думки. Без перебільшень
зазначає К. Пак: «незважаючи на те, що смерть Юліана
була безглузда і, як видно, багато в чому стала наслідком
його власної поспішності, його поведінка, як імператора
і полководця гідна поваги і захоплення» [4, с. 187].
Амміан називає місто, де загинув імператор,
Фрігією (Amm. Marc. 25, 3, 9), що була розташована в
окрузі сучасної Самарри [5, p. XVI]. Армію римлян
сильно ослабив ще той факт, що в битві, в якій загинув
імператор Юліан загинуло багато представників з
військового командування. Після смерті Юліана,
27 липня 363 року, був вибраний новий імператор –
Іовіан. Він заключив невигідний для римської сторони
договір на тридцять років.
Християнський історик Сократ Схоластик приписує
імператору наслідування Александра Македонського
у його поході (Socr. HE, III, 21). Проте маємо сучасні
дослідження, де подібні твердження спростовують. Цей
похід не був спрямований на розширення територій, а на
припинення вторгнень і повернення міст, які Шапур II
приєднав до Персії в період правління Костянтина і
Констанція II [8, p. 82]. Юліан планував повернутися
того ж року і провести зиму 363–364 рр. в Тарсі і
доручив підготувати для того все необхідне. Звідси
і випливають висновки, що кампанія мала тривати
один сезон [10, p. 326; 11, p. 263]. Це не виключає
можливість подальшого повернення в Персію, але це
і не означає, що кампанія 363 року була задумана, як
така, що буде тримати Юліана на кордоні протягом
багатьох років і приведе його в Індію. Практична мета
імператора полягала у змушенні Шапура II прийняти
мир на римських умовах або, можливо, навіть в
усуненні його з престолу на користь Ормізда. Мета
Юліана була амбітною, але не ошуканою мрією про
«Нового Александра» [12, p. 100]. Р. Сіґер переконаний,
що ні Лібаній, ні імператор не могли всерйоз
розраховувати на повне завоювання Персії. Такі мрії
могли висвітлюватися лише в панегірику, особливо в
посмертному [11, p. 266].
Висновки. Отже, перська кампанія Юліана в 363 р.
була вирішальним етапом протистояння між двома
могутніми імперіями у IV ст. Юліан ставив собі за
мету покінчити з грабіжними набігами персів на
території Римської імперії. Зібравши велику армію і
флот, імператор захопив багато укріплень і міст персів,
не зазнавши великих втрат. Ця кампанія мала тривати
один сезон, і Юліан не переслідував мети значного
розширення територій, а лише хотів повернути міста, над
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якими встановив контроль Шапур II. Однією з основних
причин невдачі кампанії був неправильний розрахунок
військовим командуванням Юліана термінів операції,
на яку було відправлено значну частину війська під
командуванням Прокопія і Себастіана. Двадцятитисячне
військо не змогло прийти на допомогу імператору,
внаслідок чого Юліан відмовився від облоги Ктесифону.
Список використаних джерел
1. Дмитриев В. А. Аммиан Марцеллин и персы (Восточная
цивилизация в восприятии римского историка IV в. н.э.): Дис. ...
канд. ист. наук: 07.00.03: Великий Новгород, 2003. – 281 c.
2. Ибатуллин Р. У. Из истории персидской кампании Юлиана
(рейд Себастиана и Прокопия) // ANTIQVITAS AETERNA.
Поволжский ан–тиковедческий журнал. Вып.2: Война, армия и
военное дело в античном мире. – Саратов: Изд–во Сарат. ун–та,
2007. – С.182–185.
3. Махлаюк А. В. Император Юлиан как полководец: рито
рическая модель и практика военного лидерства // Актуальные
проблемы исторической науки и творческое наследие
С. И. Архангельского: XIII чтения памяти члена–корреспондента
АН СССР С. И. Архангельского. – Н. Новгород, 2003. – С.30–35.
4. Пак Е. А. Политическая деятельность и литературное
творчество императора Юлиана Отступника: дис. … канд. ист.
наук. 07.00.03: защищенная 04.06.2015 / Пак Екатерина Ана
тольевна; Санкт–Петербургский Государственный университет. –
СПб., 2014. – 187 с.
5. Boeft J. den. Philological and historical commentary on
Ammianus Marcellinus XXV. – Leiden: Brill, 2005. – xxv, 415 p.
6. Hunt D. Julian // CAH2. – Cambridge: Cambridge University
Press, 1998. – Vol. XIII. – P.44–77.
7. Maksymiuk K. Geography of Roman–Iranian wars. Military
operations of Rome and Sasanian Iran. Siedlce, 2015. – P.143.
8. Marshall L. Companison to the Gods, Friend to the Empire:
the Experiences and Education of the Emperor Julian and How It
Influenced His Reign 361 – 363 Ad. Master of Arts (History), August
2014. – 108 p.
9. Morley C. Beyond the Digression: Ammianus Marcellinus on
the Persians // Journal of Ancient History and Archaeology. – 2016. –
№3.4 – P.10–25.
10. Ridley R. T. Notes on Julian’s Persian Expedition (363) //
Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. – 1973. – №2. – Vol.22. –
P.317–330.
11. Seager R. Perceptions of Eastern Frontier Policy in
Ammianus, Libanius, and Julian (337–363) // The Classical Quarterly.
1997. – №1. – Vol.47. – P.253–268.
12. Smith R. The Casting of Julian the Apostate «in the Likeness»
of Alexander the Great: a Topos in Antique Historiography and its
Modern Echoes. Histos 5, 2011. – P.44–106.

References
1. Dmitriev V. A. Ammian Marcellin i persy (Vostochnaja
civilizacija v vosprijatii rimskogo istorika IV v. n.je.): Dis. ... kand. ist.
nauk: 07.00.03: Velikij Novgorod, 2003. – 281 s.
2. Ibatullin R. U. Iz istorii persidskoj kampanii Juliana (rejd
Sebastiana i Prokopija) // ANTIQVITAS AETERNA. Povolzhskij
an–tikovedcheskij zhurnal. Vyp.2: Vojna, armija i voennoe delo v
antichnom mire. – Saratov: Izd–vo Sarat. un–ta, 2007. – S.182–185.
3. Mahlajuk A. V. Imperator Julian kak polkovodec: ritoricheskaja
model’ i praktika voennogo liderstva // Aktual’nye problemy
istoricheskoj nauki i tvorcheskoe nasledie S. I. Arhangel’skogo:
XIII chtenija pamjati chlena–korrespondenta AN SSSR S. I. Arhan
gel’skogo. – N. Novgorod, 2003. – S.30–35.
4. Pak E. A. Politicheskaja dejatel’nost’ i literaturnoe tvorchestvo
imperatora Juliana Otstupnika: dis. … kand. ist. nauk. 07.00.03:
zashhishhennaja 04.06.2015 / Pak Ekaterina Anatol’evna; Sankt–
Peterburgskij Gosudarstvennyj universitet. – SPb., 2014. – 187 s.
5. Boeft J. den. Philological and historical commentary on
Ammianus Marcellinus XXV. – Leiden: Brill, 2005. – xxv, 415 p.
6. Hunt D. Julian // CAH2. – Cambridge: Cambridge University
Press, 1998. – Vol. XIII. – P.44–77.
7. Maksymiuk K. Geography of Roman–Iranian wars. Military
operations of Rome and Sasanian Iran. Siedlce, 2015. – P.143.
8. Marshall L. Companison to the Gods, Friend to the Empire:
the Experiences and Education of the Emperor Julian and How It

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Influenced His Reign 361 – 363 Ad. Master of Arts (History), August
2014. – 108 p.
9. Morley C. Beyond the Digression: Ammianus Marcellinus on
the Persians // Journal of Ancient History and Archaeology. – 2016. –
№3.4 – P.10–25.
10. Ridley R. T. Notes on Julian’s Persian Expedition (363) //
Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. – 1973. – №2. – Vol.22. –
P.317–330.
11. Seager R. Perceptions of Eastern Frontier Policy in
Ammianus, Libanius, and Julian (337–363) // The Classical Quarterly.
1997. – №1. – Vol.47. – P.253–268.
12. Smith R. The Casting of Julian the Apostate «in the Likeness»
of Alexander the Great: a Topos in Antique Historiography and its
Modern Echoes. Histos 5, 2011. – P.44–106.
Markovych M. M., graduate of the department of world history,
Drohobych State Pedagogical University Franko
(Ukraine, Drohobych), markovych.mariia@yandex.ru
The Emperor Julian’s Persian campaign in AD 363
The article shows one of the directions of Emperor Julian’s foreign policy. The
basic causes of the conflict between Persia and the Roman Empire are detected. The
process of preparation for the campaign is described. The major developments of the
war are described. It is explored that the main Julian’s task was to return Roman
territory conquered by Shapur II. It is proved that the delay of auxiliaries caused
refusal to siege of Ctesiphon and sudden death of the Emperor caused the defeat of
the Romans.
Keywords: Persia, Roman Empire, Emperor Julian, Shapur II, Ctesiphon,
Mesopotamia.
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Особливості сімейних традицій вікінгів
Розглянуто вплив епохи вікінгів на розвиток країн Західної Європи.
Вивчено значення родинних зв’язків та дружби серед вікінгів. Досліджено
головні аспекти для укладання шлюбу у вікінгів. Проаналізовано критерії,
за якими батьки обирали наречених для своїх дітей. В статті подається
інформація щодо виховання дітей в тогочасних умовах. Порівнюються права,
які мали законні та незаконно народжені діти. В статті розглянуто процедуру
усиновлення. Вивчено традиційні обряди для закріплення дружби.
Ключові слова: вікінги, родинні зв’язки, шлюб, виховання дітей, дружба,
традиції.

Епохою вікінгів для Західної Європи в історичній
науці прийнято вважати період з VIII по XI століття.
Це досить довгий проміжок часу, протягом якого
скандинавські війни невпинно наносили удари по
Європі. Безсумнівно, цей період історії справив великий
вплив на подальший розвиток європейських країн.
Взаємодія з вікінгами не могло не впливати і на життя
людей, що населяли Європу в той час. Тому вкрай
важливо знати, яким чином настільки войовничий народ
організовував свій побут. Як він жив поза полем бою. І
як їх спосіб життя відбивався в їх релігійних поглядах.
У норманів існувала своя власна, самобутня культура,
міфологія і язичницька релігія. Відомі й численні
торговельні зв’язки скандинавів з країнами Європи
та навіть Сходу, які підтверджуються археологічними
даними. Тобто не можна судити про скандинавів
раннього середньовіччя, тільки як про піратів і
розглядати їх, як підкорювачів європейського населення.
Необхідно більш конкретно розглянути їх іншу сторону
життя не пов’язану з військовою справою, адже цей
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народ відігравав велику роль в історії Європи раннього
середньовіччя і, безсумнівно, вплинув на розвиток країн
Західної Європи.
Родинні зв’язки були для вікінгів надзвичайно
важливі. Люди пишалися своїми предками, мали високе
почуття обов’язку по відношенню до рідних. Родина
була згуртованою групою, її члени підтримували один
одного у всіх важких ситуаціях і мстилися за завдані
родичам образи. У них було сильне загальне почуття
честі: образа одного з них ставало образою всього роду.
Крім того, існувала загальна відповідальність: якщо
одна людина несправедливо вбила іншу, то платити за
це штраф повинен був не тільки сам вбивця, але і його
близькі родичі.
Однак у той самий час авторитет сім’ї не
придушував незалежність людини до тих пір, поки це
не зачіпало честь родини. Сини були вільні у виборі
способу життя. Дівчат не видавали заміж проти їх
бажання. Хоча і тоді шлюб був предметом угоди
між чоловіками обох сімей. Сім’я підтримувала та
допомагала, проте вона ніколи не була всемогутнім
авторитетом, перед владою якого окрема людина
повинна була відійти на задній план.
Необхідно розглянути важливі аспекти для укла
дання шлюбу у вікінгів. У першу чергу шлюб вважався
елементом дорослішання. Чоловік після одруження
мав повне право покинути дім батька. Місцеві звичаї
визначали, що одружений син будував новий будинок
поряд з будинком батька або переміщався на кілька миль
від нього.
Однак для жінки шлюб був важливішим, ніж для
чоловіків. Чоловік міг вести холостяцький спосіб життя,
задовольняючи потребу в потомстві за допомогою
наложниць. В той же час жінка, яка не вийшла заміж,
була приречена стати вічною робітницею в будинку
батька чи свого брата.
Ще однією причиною для укладання шлюбу є
необхідність в законних спадкоємцях. Незаконно
народжені, в суспільстві вікінгів, втрачали частину свого
статусу, і досягти чогось таким людям було складніше.
Так само статус можна було втратити уклавши шлюб з
невільною людиною.
Третя причина була суто практичної. Для успішного
ведення господарства необхідні були чоловік та жінка.
Впоратись з веденням побуту поодинці в той час було
важко і був присутній чіткий розподіл праці. Хоча
іноді можна зустріти випадки коли жінка займалась
чоловічою справою. Чоловік ніколи не брався за жіночі
заняття.
Зазвичай партнера для шлюбу обирали батьки
нареченого або нареченої. Основними критеріями
вибору була знатність і багатство, при цьому необхідно
було обрати людину приблизно рівну за статусом і
станом в суспільстві. Одружуватись було прийнято в
досить юному віці. У чоловіків – приблизно 19–25 років,
у дівчат – 16–18 років. Хоча в сагах зустрічаються і
більш ранні шлюби: у дівчат в 14 років, у чоловіків в
17 років. Різниця у віці між чоловіком і жінкою могла
варіюватись. Літній чоловік міг одружитись на молодій
дівчині. Вдова, яка вже має дітей могла вийти заміж за
молодого хлопця. При виборі нареченої дуже важливу
роль грала її репутація і репутація її родини в цілому.
Після того як вибір був зроблений, юнак сватався до
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нареченої. Він відправляв до неї своїх близьких друзів,
які повинні були хвалити нареченого. Далі відбувалась
перша зустріч. На неї було прийнято всіляко вбиратись,
адже було дуже важливо справити перше враження і
сподобатись один одному. Для того, щоб вступати в
шлюб чоловік повинен був бути в змозі утримувати
майбутню сім’ю. Якщо все проходило добре і справа
йшла до весілля, то в деяких сагах зустрічається таке
явище як викуп нареченої. І так, якщо шлюб вже був
запланований, то в силу вступала традиційна низка
процедур яка робила шлюб законним [3, c. 134–137].
Жінки мали досить високий статус. Вони могли
володіти землею і керувати власністю. У них був
повний авторитет у справах господарства, і нерідко їм
доводилося самостійно керувати фермою, поки чоловіки
були відсутні.
У багатих чоловіків було багато наложниць. Законна
дружина відрізнялася від наложниць тим, що чоловік
платив за неї викуп. Як правило, вона також отримувала
від батька придане і подарунок від чоловіка в день
весілля. Якщо шлюб кінчався розлученням, чоловік
зобов’язаний був виплатити придане. Дружина зберігала
своє ім’я та ім’я свого батька (по батькові) і ніколи не
розривала зв’язків зі своїми родичами. Якщо між ними
та її чоловіком розгорався конфлікт, то вона могла
встати на будь–яку сторону, залежно від того, на чиєму
боці була правда.
Розлучення було нескладною процедурою і не
залишало жодного негативного наслідку на тому, хто
виступив його ініціатором. Для того, щоб розлучитись
необхідно було оголосити перед свідками причину свого
невдоволення партнером і повідомити про бажання
розлучитися.
Новонароджену дитину треба було спочатку
показати батькові. Якщо дитина була хворобливою або
потворною, батько міг веліти викинути його і залишити
помирати. Бідність нерідко примушувала людей топити
своїх дітей. Господарі також могли наказати викинути
дитини, яка була народжена серед рабів. Однак якщо
дитину залишали в живих, то його кропили водою та
потім батько обирав таке ім’я, яке буде приносити успіх,
або ім’я, яке носив недавно померлий родич, часто
дядько чи дідусь дитини.
Багато було незаконних дітей, оскільки більшість
чоловіків жили зі своїми рабинями, а у багатьох були і
постійні наложниці. За норвезьким законом син рабині
ставав рабом, якщо тільки йому не дарували свободу в
законному порядку. У інших незакононароджених були
певні права: наприклад, вони могли успадковувати деякі
не надто цінні предмети від батька. Проте насправді
нерідко їх доля була кращою, а різниця між законною
дружиною і наложницею була майже непомітною.
У будь–якому разі, якщо батько всиновлював
незаконно народженого сина, тим самим він повністю
зрівнював його з законними дітьми. У Данії та
Швеції вся процедура полягала в тому, що дитину
саджали на коліно усиновлювача. Потім необхідно
було публічно оголосити про усиновлення на зборах.
У норвезьких законах ми знаходимо більш барвисту
церемонію: спочатку усиновлювач різав трирічного
вола і робив чобіт зі шкіри, потім він влаштовував
бенкет, в ході якого цей чобіт ставили в центр залу, і
спершу усиновитель, потім дитина, а потім всі члени
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родини по черзі ставили в нього праву ногу, тим самим
підтверджуючи, що дитина стала повноправним членом
сім’ї [1, c. 613–620].
Дітей зазвичай виховували вдома, однак хлопчик
дуже часто проводив частину свого дитинства як
прийомний син в іншому будинку. Причиною цьому
не була бідність. Таким чином між двома сім’ями
утворювалися узи почесною дружби. У разі виникнення
кровної ворожнечі або в інших важких ситуаціях
хлопчик міг чекати від сім’ї прийомних батьків такої ж
допомоги, як від кровних родичів та ніс по відношенню
до прийомної сім’ї такі ж обов’язки, що і до рідної, і
залишався дуже прив’язаним до прийомних родичів на
все життя.
В язичницьку епоху освіти як такої не було, і навіть
пізніше християнських шкіл було мало, і вони були
дуже невеликими. Діти навчалися сільському господар
ству та іншим ремеслам, просто допомагаючи дорослим
у домашній роботі по мірі своїх можливостей, і тре
нувалися у військовому справі, б’ючись один з одним.
За законом в 12 років хлопчик ставав дорослим. Як
правило, він залишався вдома ще протягом декількох
років, але іноді міг відправитися з вікінгами в похід
навіть у такому ранньому віці. Більшість молодих
людей верталися додому, щоб вести спокійне селянське
життя. Багато вікінгів вирішували оселитися за морем,
і там до них приєднувалися їх родичі. Інші проводили
більшу частину життя, борючись на службі у того чи
іншого вождя, і вже ніколи не поверталися до сільського
господарства.
Дружба дуже цінувалася серед вікінгів. Ті, хто хотів,
могли зробити дружбу такою ж вічною, як і кровні узи,
урочисто уклавши кровне побратимство. Ця церемонія
виглядала наступним чином: у визначеному місці вони
пускали собі кров і змішували її із землею. Після цього
необхідно було опуститись на коліна та поклястись
мстити один за одного як брат за брата [2, c. 37–45].
Проаналізувавши
повсякденне
життя
вікінгів
можна зробити висновок, що їх спосіб життя та
традиції істотно відрізнялись від побуту інших народів
тогочасної Європи. Вікінги мали досить демократичні
погляди на шлюб та розлучення, виховання дітей та
ведення господарства. Особливості їх життя характерні і
для сучасного суспільства.
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Particular qualities of Vikings’ family traditions
Influence of Vikings’ epoch on development of countries of Western Europe is
shown in article. Meaning of family and friendship among Vikings is shown in article.
Main aspects for marriage among Vikings are given in this paper. Criteria according
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to which parents chose groom or bride for their children are analyzed in this paper.
Information about upbringing of children in conditions of that time is given. Rights of
native and non–native children are compared. Procedure of adoption is shown in this
article. Traditional ceremony for holding friendship is investigated.
Keywords: Vikings, family, marriage, upbringing of children, friendship,
traditions.
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Евреи и иудаизм
в законодательстве Юстиниана
Исследуется роль законодательства Юстиниана в установлении модели
новых взаимоотношений между еврейской общиной и государством. Автор
делает попытку проследить эволюцию правового статуса евреев в римском
законодательстве на основании сохранившихся законодательных памятников.
Изучение законодательных источников не дает возможности установить
уровень исполнения постановлений Юстиниана, но позволяет определить
место, отведенное императором для религии евреев в общей градации
различных сект и вероучений. В исследовании установлены принципиально
новые элементы в законотворчестве Юстиниана относительно иудаизма, а
также констатируется, что законодательство императора относительно
евреев и их религии в своем большинстве было повторением постановлений
предыдущего периода.
Ключевые слова: Юстиниан І, римское право, Corpus juris civilis,
антиеврейское законодательство, религиозная политика, евреи, иудаизм.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Годы правления одного из наиболее выдающихся
императоров ранневизантийского государства Флавия
Петра Савватия Юстиниана (527–565) выделяются
внедрением принципиально новой политики во всех
сферах жизни империи. Однако исключительная
страсть императора к церковным делам закрепила
внимание к вопросам религии в качестве одного из
определяющих атрибутов его правления. Юстиниан
рассматривал империю и церковь как единое
формирование универсалистского характера, в котором
император, как глава обоих институтов, выполнял
функцию представителя Бога на земле. Такой подход
трансформировал
религиозную
нетерпимость
в
государственную доктрину и сказался при пересмотре
проблем евреев и иудаизма в законодательстве.
Уже в первый год своего правления Юстиниан
утвердил принцип, нетипичный для всего предыдущего
законодательства. Он отнес к категории еретиков все
неортодоксальное населения империи и поставил знак
равенства между социально–политическим статусом
человека и его религиозной принадлежностью1.
Несмотря на то, что иудаизм оставался religio licita
1
«…(ибо мы называем еретиками всех тех, кто не предан
Кафолической Церкви, Правоверию и святой Вере)… Поэтому мы
приказываем, чтобы никто из вышеупомянутых [не православных
христиан – О. С.] не занимал никакой почетной должности
вообще, (и) не препоясывал себя для служения, ни гражданского,
ни военного, и не удерживал никакой должности, за исключением
[службы – О. С.] так называемых когорталов (мы хотим, чтобы
они [еретики – О. С.] были подчинены, чтобы они оставались в
этом [подчиненном положении – О. С.], исполняя все обязанности
под принуждением, подчиняясь всему бремени, которое
относиться к этой службе, [были – О. С.] исключены, с одной
стороны, от продвижения по службе, а с другой, исключен от
взимания публичных и частных долгов у православных христиан)
[9, c. 360–361 (CJ 1:5:12)].
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(разрешенной религией – О. С.)2, евреи теперь были
приравнены к вероотступникам − врагам империи и
ортодоксальной церкви.
Тем не менее, в законодательных памятниках можно
найти свидетельства, что выступая против всех, кто не
придерживается «истинной» веры, Юстиниан проводил
существенные градации в отношении различных сект и
вероучений. Поэтому установление и анализ принятых
во время правления Юстиниана постановлений отно
сительно иудаизма и его последователей представляет
особый интерес для исследования.
Основной источник нашего исследования – законы
о евреях и иудаизме из Кодекса Юстиниана и Новелл,
входящих в состав Corpus juris civilis, универсальный
памятник кодификации римского права. Сохранившаяся
до наших дней окончательная версия Кодекса
Юстиниана включает в себя 37 законов (38 текстов),
которые касаются евреев и их религии. Большинство
из них, а именно 25 текстов, были взяты из Кодекса
Феодосия. Непосредственное отношение к иудаизму
имеют три текста Дигест авторства Модестина и
Ульпиана. Из сохранившихся 180–ти текстов Новелл −
законотворческой деятельности Юстиниана с 534 по
565 год, 5 касаются темы иудаизма.
В нашем исследовании мы ссылаемся на тексты
римских законов, опубликованные на языке оригинала
с параллельным английским переводом в монографии
«Евреи в римском императорском законодательстве»
американского профессора истории Амнона Линдера
[1]. Исследователь снабдил тексты законодательных
источников ценным комментарием, в котором осветил
особенности каждого закона в его историческом
контексте, рамки и продолжительность юридической
силы. Кроме этого, все приведенные юридические
тексты снабжены репрезентативными библиографиями.
Эпоху правления Юстиниана лучше всего пред
ставил выдающийся французский медиевист Шарль
Диль (1859–1944). Его труд «Юстиниан и Византийская
цивилизация в VI веке», впервые опубликованный
в 1901 году, поныне является хрестоматийным для
отечественных и зарубежных византинистов [2].
Исключительное рвение Юстиниана в установлении
единой «истинной» веры, Ш. Диль объясняет абсолю
тистским характером правления Юстиниана, для
которого церковь была инструментом неограниченного
контроля над всеми делами империи. Именно отсюда
следует откровенная враждебность Юстиниана ко всему
неортодоксальному населению государства. Историк
также замечает, что религиозная и политическая
ситуации заставляли императора проводить различную
политику в отношении различных сект и вероучений.
Ш. Диль рассматривает политику Юстиниана в отно
шении евреев поверхностно и связывает ухудшение
статуса последних с последствиями самаритянского
восстания.
Среди исследователей, которые особое внимание
уделили особенностям правового статуса евреев в
законодательстве времени правления Юстиниана, стоит
назвать А. Г. Грушевого, Э. Шарфа и К. Брюэр.
2
Широко распространенное в научных работах словосоче
тание «religiolicita» не являлось юридическим термином римского
законодательства в строгом смысле слова [3, c. 33, прим. 20].
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Александр Гаврилович Грушевой в своей работе
«Иудеи и иудаизм в истории Римской республики и
Римской империи» отмечает решающее воздействие
христианизации империи на постепенное ухудшение
правового статуса евреев и иудаизма [1]. Отдельная
глава этой монографии «Иудеи и иудаизм в законо
дательстве Юстиниана» непосредственно касается
политики Юстиниана в отношении евреев и их
религии. А. Г. Грушевой приходит к выводу, что при
окончательной кодификации римского права анти
еврейское законодательство прошлых веков было
подтверждено в более жестких формулировках. Сравни
тельно небольшое количество законов, изданных в
период правления Юстиниана, нужно рассматривать
как свидетельство углубления политики «ограждения»
христианского государства от евреев.
Историк Эндрю Шарф не согласен с утверждением,
что цель антиеврейского законодательства Юстиниана
состояла в искоренении иудаизма [10]. Исследователь
связывает издание строгих законов императора в
отношении евреев с политическими событиями, в
частности, их поддержкой остготов и вандалов в период
отвоевания Италии и Африки.
Английская исследовательница Кэтрин Брюэр
утверждает, что линия законодательства Юстиниана
в отношении евреев и иудаизма не привела к
значительному ухудшению их правового статуса [5].
Новый класс неблагоприятных законов, к которому
принадлежит постановление о запрете владения
евреями рабами–христианами, можно интерпретировать
в контексте протекции статуса христиан, а не анти–
иудейской политики.
Как видим, исследователи обращают внимание на
отдельные аспекты политики Юстиниана относительно
еврейства. Например, Э. Шарф в основном занят
политической историей империи и обращается к
законодательным источникам лишь от случая к случаю.
К. Брюэр, отмечая небольшое количество изменений в
законодательстве относительно евреев и иудаизма во
время правления Юстиниана, оставляет без внимания
политический контекст и изменение характера
верховной власти (абсолютизация, приводившая к
ужесточению исполнения законов, их формулировок,
проникновение во все сферы, особый акцент на
религиозной политике).
В этой статье мы предпримем попытку установить
и проанализировать изменения в законодательство
империи относительно евреев и иудаизма привнесенные
во время правления Юстиниана. Изучение законо
дательных источников не дает возможности установить
уровень исполнения постановлений Юстиниана, но
позволяет определить место, отведенное императором
для религии евреев в общей градации различных сект и
вероучений.
Для
достижения
поставленной
задачи
нам
необходимо обратиться к эволюции правового статуса
евреев и иудаизма в римском законодательстве ІІ–V ст.
Постановления языческого законодательства, кото
рые позже были законсервированы с некоторыми
изменениями в Corpus juris civilis, определяли правовой
статус евреев в государстве и установили существенный
уровень религиозной терпимости. Важнейшие из них
были приняты на этапе правления династии Северов
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(193–235 гг.), периода максимальной интеграция
евреев и римского языческого государства. Допуск
евреев к римскому гражданству в 212 г. объединил их
с общей массой подданных империи [1, с. 7]. Другой
закон, датированный началом III ст., позволил евреям
исполнять обязанности магистратов без профанации
предписаний иудаизма [9, c. 104 (Dig. 50:2:3:3)].
Ситуация, в которой последователи иудаизма
были абсолютно полноценными гражданами империи
начала меняться в конце IV в. в связи с укреплением
христианства в качестве имперской религии. Несмотря
на официальное признание законности функцио
нирования иудаизма, законодательство христианского
периода демонстрирует углубление политики отстра
нения евреев от всех благ общественной жизни
империи.
Прежде всего, стоит отметить изменения в
юридической терминологии идентификации иудаизма.
До 416 г. законодательство в равной степени обозначало
еврейскую религию терминами «religio» и «superstitio»
[9, c. 57–58]. Более объективный термин «religio»
применялся в законах с положительной коннотацией
относительно еврейства, тогда как уничижительный
термин «superstitio» использовался враждебно настроен
ным законодательством. С 416 г. имперская канцелярия
употребляет термин «religio» исключительно для
обозначения христианской религии и начинает
применять «superstitio» только для обозначения
евреев, язычников и определенных еретических сект.
Негативный смысл термина «superstitio» усиливался
благодаря приложению к нему в качестве определений
различных уничижающих эпитетов.
По отношению к евреям в правовых документах
применялся и другой термин – «secta», который
изначально обозначал философскую школу или группу
людей с определенным набором традиций, обычаев,
мнений. Тем не менее, когда канцелярия применяла
его для идентификации евреев, он заключал в себе
очевидные религиозные коннотации [9, c. 58–60].
Константин был первым законодателем, который
определил еврейскую «секту» как «feralis» [губительная,
смертоносная – О. С.] и «nefaria» [нечестивая,
преступная – О. С.] [9, c. 126 (CTh 16:8:1)].
В последние годы IV в. – первой половине V в.
была принята целая серия законов, направленных на
постепенное исключение евреев из общественной
жизни. Третья Новелла Феодосия ІI, изданная в 438 г.,
не вводила инноваций по отношению к евреям и
самаритянам, а только повторяла запреты прежнего
законодательства [9, c. 226–232 (Theodosius II, Novellae
No. 3)]:
– запрет на службу в имперской администрации и
занятие высоких постов в муниципальном управлении.
Разрешение исполнять обязанности декурионов и
когорталов1;
– запрет на строительство новых синагог и разре
шение восстанавливать и обновлять уже существующее2;
1
Повторение законодательства 418–425 гг. См.: CTh 16:8:24;
CTh 16:5:62; CTh 16:5:63; CTh CTh 16:2:46; CTh 16:2:47; CTh
16:5:64. [9, c. 309–311].
2
Повторение законодательства 415–423 гг. См.: CTh 16:8:22;
CTh 16:8:27; 1 CTh 6:10:23; CTh 16:10:24; CTh 16:5:60. [9, c. 269–
270, 297–299].
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– запрет добровольного или принудительного
прозелитизма рабов и свободных граждан1.
Неоднократное повторение этих тем законодатель
ства свидетельствует о том, что на момент промульгации
Третьей Новеллы Феодосия II эти предписания
фактически не исполнялись.
В результате политической нестабильности в госу
дарстве и внутренней борьбы различных направлений
христианства в середине V века, центральная власть
почти на сто лет «забыла» о евреях. С 438 года и до
начала правления Юстиниана в 527 году, в империи не
было принято ни одного анти–иудейского закона.
Масштабная кодификация огромной и разнородной
массы законодательных памятников под руководством
Юстиниана, не могла не затронуть проблем евреев и
иудаизма.
В Кодексе Юстиниана и Дигестах без существенных
изменений были восстановлены принципы, которые
обеспечивали протекцию государства иудаизму. Протек
ция касалась защиты собственности евреев и права
на исполнение практик иудаизма. Законодательство
Юстиниана подтвердило право евреев не являться в
суд по субботам или в другие праздничные дни, право
на обрезание и принцип, согласно которому евреи
были освобождены от занятия тех должностей государ
ственной службы, которые могли привести к про
фанации предписаний иудаизма [9, c. 100 (Dig.48:8:11),
c. 104 (Dig., 50:2:3:3), c. 112 (Dig. 27:1:15:6)].
В Кодексе Юстиниана помещен закон от 420 г.,
который утвердил, что евреи не должны подвергаться
преследованиям за свою религию и не должны «их
синагоги и жилища быть повально сожженными,
[потому что] неправомерно наносить ущерб без всякой
причины» [9, c. 285 (CJ 1:9:14)]. Важно отметить
уменьшение размера взыскания за это правонарушение.
Если в законе от 420 г. компенсация состояла из трех
или четырех стоимостей награбленного, то редакторы
Юстиниана сократили ее к двойной стоимости
незаконно присвоенного имущества [9, c. 299 (CTh
16:10:24), c. 300 (CJ 1:11:6)]. А. Линдер предположил,
что неоднократное повторение законодательства о
неправомерности атак на синагоги в предыдущий
период, может указывать на трудности в исполнении
этих постановлений. Поэтому сокращение размера
компенсации за разрушение имущества евреев могло
быть осуществлено для возможности обеспечить
соблюдения этого закона местными властями [9, c. 74].
Также Кодекс Юстиниана подтвердил существенный
контраст в уровне наказания евреев и христиан за
правонарушение подобного рода, установленный
предыдущим законодательством. Так, за преследование
(избиение камнями и т.п.) новообращенного в хрис
тианство еврея со стороны его бывших единоверцев,
закон предусматривал наказание в виде сожжения всей
еврейской общины [9, c. 61 (CTh 16:8:1; CJ 1:9:3)].
Подавляющее
большинство
неблагоприятных
для иудаизма законов в Corpus juris civilis являются
повторением и продолжением тем предыдущего анти
еврейского законодательства. Они касаются ограничения
для евреев владения рабами–неевреями; запрет на
1
Повторение законодательства 415, 417, 423 рр. См.: CTh
16:8:22; CTh 16:9:4; CTh 16:8:26; CTh 16:9:5; CTh 16:10:22; CTh
16:5:59. [9, c. 269–270, 278, 291–293].
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занятие государственных должностей; запрет на
строительство новых синагог.
Запрет на приобретение евреями рабов не–евреев,
который обычно сопровождался запретом обрезать
последних, часто повторяемая тема законодательства
еще со времени правления Константина [9, c. 117
(Introduction to Sententiae Pauli 5:22:3–4)]. Именно в
этой области имперское правление проводило самую
интенсивную борьбу с прозелитизмом. Рабы евреев,
в большей степени, чем браки между евреями и
христианами, были стабильным источником новых
прозелитов для иудаизма. В тоже время, Галахический
закон обязывал евреев обращать рабов в иудаизм,
поскольку почти все виды работы в домашнем хозяйстве
разрешались исполнять исключительно евреям [9, c. 82].
Также такое обращение считалось в высшей степени
похвальным актом.
Однако в законодательстве Юстиниана относительно
владения рабами не–евреями присутствует важное
нововведение. В законе, изданном между 527 и
534 гг., император впервые запретил евреям не только
приобретение, но и владение рабами–ортодоксальными
христианами [9, c. 370 (CJ 1.10.2.)]. Этот запрет касался
всех рабовладельцев империи, не принадлежавших к
ортодоксальной церкви. Теперь они не только теряли
такого раба, но и должны были уплатить фиксированное
взыскание в пользу казны.
В 534 г. запрет на владение рабами–православными
христианами был уточнен [9, c. 379 (CJ 1:3:54(56))]:
– рабы евреев, язычников и еретиков обладали
неоспоримым правом обращения в христианство;
– новообращенные рабы находились под протек
цией губернаторов провинций и местного духовенства;
– владелец новообращенного раба, впоследствии
обращенный в христианство, не мог вернуть право
собственности на ранее освобожденного раба.
Поскольку
владение
рабами–нехристианами
не упразднялось, можно заключить, что протекция
социального статуса христиан была направлена
на обеспечение мощного стимула обращения в
христианство. С другой стороны, обретение свободы
не всегда было привлекательным выбором для той
категории рабов, к которым хорошо относились. Для
них быть освобождённым означало «... подвергнуть себя
ужасным экономическим условиям» [8, c. 394].
Запрет
евреям,
самаритянам,
язычникам
и
еретикам занимать должности в государственной
администрации, так же как обязанность нести
куриальную службу, является другой областью
предыдущего законодательства, к которой Юстиниан
неоднократно возвращался в течение своего правления.
Однако в постановлении Юстиниана и Юстина от 527 г.
уже известный запрет сформулирован в чрезвычайно
жесткой и подробной форме [9, c. 360–363 (CJ 1:5:12.)].
Применение взысканий с христиан за допущение
еретиков к государственным должностям встречается
только в формулировке Юстиниана. Стоит отметить, что
это постановление имело особенно тяжелые последствия
для крупных центров иудаизма, таких, как Тивериада
и Сепфорис, где в течение веков в составе городских
советов преобладали евреи [1, с. 397].
Следующая категория законов, которая касается
синагог, в одном случае не только повторяет
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предыдущее законодательство, но и в значительной
степени выходит за его пределы.
Кодекс Юстиниана повторил закон от 438 г. о
запрете строительства новых синагог и разрешении
восстанавливать разрушенные здания [9, с. 329–
332 (Theodosius II, 3 Novella No. 3), с. 322–323
(CJ 1:9:18)]. В случае строительства сооружение
переходило в собственность христианской церкви.
Однако постановление Юстиниана от 535 г. не имеет
прецедентов ни в предыдущем, ни в последующем
законодательстве империи [9, с. 385–387 (Novellae,
No. 37)]. Этот закон, в котором сформулирован ряд
ограничений и запретов для евреев, язычников и
еретиков, проживающих на территории африканского
диоцеза,
содержит
приказ
о
принудительном
преобразования синагог в церкви. Сообщение Прокопия
Кесарийского свидетельствует о приведении в действие
этого постановления в городе Борион (территории
современной Ливии) [4, VI, 2 (21)]. Город занимал
стратегически важную позицию, занятую берберскими
племенами. Они продолжали сопротивляться визан
тийскому правлению даже после поражения вандалов.
Исследователь Э. Шарф утверждает, что часть сопро
тивляющихся берберов была обращена в иудаизм,
влияние которого значительно возросло на этой
территории в течение V в. [10, с. 34]. Опираясь на
эти факты, Э. Шарф дает рациональное объяснение
постановлению Юстиниана. Преобразование синагоги в
церковь в городе Борион, сопровождаемое обращением
местных жителей в христианство, было продиктовано
политическими, а не религиозными соображениями,
поскольку иудаизм в этой местности воспринимался как
соперник в борьбе за влияние на население.
В 545 г. Юстиниан повторил традиционные
положения о синагогах, а именно: запрет строительства
новых культовых сооружений евреев и разрешение
на возобновление уже существующих [9, с. 400–401
(Novellae, No. 131:14)]. Однако степень влияния этих
положений на еврейские общины вызывает сомнения.
Исследователь Дж. Эванс, опираясь на археологические
свидетельства в Палестине, утверждает, что строитель
ство новых синагог продолжалось и в течение VI в. [7,
с. 245]. Он объясняет это особенностями распростра
нения и применения законодательства на местах.
Ответственность за исполнение законов, касающихся
религиозных вопросов, в большинстве случаев
вверялась местным церквям. Поскольку в Палестине
отдельные селения часто населяли только еврейские
общины, они практически не подвергались воздействию
имперского законодательства. С другой стороны, следы
огня на мозаичных полах и руинах синагоги в Кесареи,
Хусифе на горе Кармел и Энгедде, могут быть связаны
с политикой насильственного обращения евреев в хрис
тианство и свидетельствовать о конфликтах по этому
поводу между евреями и государством [1, с. 401–402].
Ряд постановлений Юстиниана всеимперского на
значения коснулись внутреннего самоуправления еврей
ских общин косвенно. К ним стоит отнести Новеллу
от 535 г. о запрете «омерзительных супружеств»1
[6, c. 105–109], а также утверждение государственной
1
«Омерзительные браки» – т.е. полигамия,
запрещенная степень родства между супругами.
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протекции имущественных прав новообращенных из
неортодоксальных семей [9, с. 362 (CJ 1:5:12)].
В отношении запрещенных браков примечателен
закон локального назначения от 537 г. Постановление
содержит значительную уступку в уровне наказания за
левират для жителей поселения Синдус и евреев города
Тир, и подтверждает непосредственное вмешательство
императора во внутреннюю автономию еврейских
общин. Юстиниан подчеркнул, что эта привилегия
должна быть рассмотрена как исключительная
благосклонность, а не отмена оригинального закона [9,
c. 391–392 (Novellae, No. 139)].
Следующая категория законов, утвержденных в
годы правления Юстиниана, содержит принципиально
новые положения в отношении евреев и иудаизма. Они
касаются ограничения юридической силы свидетельств
евреев в суде против ортодоксальных христиан и права
на вмешательство государства во внутренние дела
еврейской религии.
Согласно постановлению от 531 г. свидетельства
евреев против ортодоксальных христиан в суде лиша
лись юридической силы [9, с. 373–374 (CJ 1:5:21)].
Однако в 537 г. вышеприведенный закон был уточнен
[9, с. 394–397 (Novellae No. 45)]. Юстиниан установил,
что показания евреев и еретиков против ортодоксальных
христиан являются незаконными лишь в тех случаях,
если они неблагоприятны для подсудимых. Ограни
ченный статус евреев в качестве свидетелей в суде был
выше статуса самаритян, язычников и определенных
еретических сект, чьи показания в суде не принима
лись ни при каких обстоятельствах. В приведенном
законе император также поощрял показания, в том
числе от евреев и определенной категории еретиков,
в судебных разбирательствах об уклонении от выпол
нения куриальных обязанностей ортодоксальными
христианами. Свое распоряжение Юстиниан обосно
вывает прагматичным рассуждением: «И поскольку
государство, принимающее участие в тяжбе, является
православным, и поскольку главным основанием для
этого [распоряжения – О. С.] является дарованное
нам от Бога управление им, то те, кто свидетельствует
для него [государства – О. С.], свидетельствуют для
православия» [9, с. 397 (Novellae No. 45)].
Экономическая и политическая мотивированность
религиозной политики императора также продемон
стрирована в постановлении от 527 г. [9, с. 360–363 (CJ
1:5:12)]. «Преданным союзникам» [9, с. 362 (CJ 1:5:12)]
готам, принадлежащим к арианскому течению хрис
тианства, было даровано исключительное для неорто
доксального населения право занимать почетные
государственные должности.
Следующий закон – Новелла от 553 года,
представляет собой беспрецедентный случай прямого
вмешательства государства во внутренние дела иудаизма
[9, с. 407–410 (Novellae No. 146)]. В преамбуле закона
император утверждает, что его постановление является
ответом на просьбу представителей еврейских общин
принять меры относительно языка богослужения в
синагогах, поскольку сами евреи не могут прийти к
согласию в этом вопросе.
Новелла утвердила:
– полную свободу в выборе языка проведения
богослужения в синагогах;
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– чтение Священного Писания на греческом языке
исключительно в традиции Септуагинты или в переводе
Аквилы;
– запрет еврейским религиозным властям взыски
вать штраф и отлучать от общины тех, кто пользуется
правом свободы выбора языка для богослужения;
– запрет на использование Мишны, «поскольку
она не включена в Святые книги, также она не была
передана с небес через пророков, но является выдумкой
людей, порожденной их болтовней...»;
– запрет учения, отвергающего догматы о воскре
сении, Страшном суде и божественной природе ангелов;
– физическое наказание, конфискация имущества и
ссылка в случае нарушения настоящего постановления.
Предписание об обязательном использовании
традиции Септуагинты и перевода Аквилы, а также
запрет на чтение Мишны, можно объяснить следующим
образом.
Законодатель
надеется,
что
получив
«правильное» знание библейского текста, евреи смогут
осознать истинность христианства. К. Брюэр отмечает,
что использование греческого перевода Библии в
синагогах не было новым и разрешалось раввинами [5,
с. 134]. Также в Талмуде отмечена вера в воскресенье
из мертвых. Судя по всему, эти меры были направлены
против самаритян и неортодоксальной категории евреев.
Можно констатировать, что вмешательство Юсти
ниана во внутренние дела иудаизма является скорее
символическим, а не практическим жестом, целью
которого было утверждение примата ортодоксального
христианства. Так, ссылки на диспут среди евреев
в преамбуле закона подчеркивает, что евреи могут
самостоятельно решить внутренние вопросы своей
религии, и выводит на первый план их неполноценность
и зависимость от христианского государства. Учитывая
отсутствие информации относительно реализации
этого закона, а также принимая во внимание аргументы
Дж. Эванса о проблеме приведения в действие
императорских постановлений на местах [7, с. 245],
разумно предположить, что этот приказ также не
произвел никакого влияния на большое количество
еврейских общин. С другой стороны, закон, призванный
регулировать внутренние дела еврейской религии,
подтвердил легитимность функционирования иудаизма.
Итак, законодательное творчество Юстиниана
относительно иудаизма и правового статуса евреев
можно разделить на три группы. Первая представляет
собой возобновление традиционной протекции практик
иудаизма; вторая – подтверждение и продолжение тем
уже существующего антиеврейского законодательства;
третья категория законов содержит принципиально
новые положения.
Учитывая вышесказанное, мы утверждаем, что
законодательство Юстиниана относительно правового
статуса евреев и иудаизма в своем большинстве
было повторением и продолжением постановлений
предыдущих императоров. Корректирование старых
и внедрение новых мер, были обусловлены обще
имперской политикой императора относительно всего
неортодоксального населения государства.
Новым в законотворчестве императора является
окончательное оформление тенденции предыдущего
законодательства – сочетание правовых действий
сторон с их религиозной принадлежностью при
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проведении судебных тяжб, даже если дело не обладает
выраженной религиозной коннотацией. Что касается
известного постановления Юстиниана о преобразовании
существующих синагог в церкви, то оно была
направлено исключительно на африканский диоцез. Этот
правовой прецедент был обусловлен политическими
событиями на этой территории. Беспрецедентный
случай вмешательства императора в практики иудаизма
(выбор языка для чтения Священного Писания, запрет
использования Мишны и др.) свидетельствует о
стремлении Юстиниана подчеркнуть неполноценность
еврейской религии, ее зависимость от христианского
государства. С другой стороны, это постановление
было призвано направить евреев к библейской экзегезе,
соответствующей христианской традиции. Также этот
закон отражает утверждение универсальности римского
права, единственным источником которого в период
единовластия был император. Поскольку теоретически
нет ни одной сферы, которая бы выходила за пределы
имперского законодательства, когда император мог
издавать законы относительно христианских доктрин,
вмешательство во внутренние дела еврейской религии
закономерно. В градации различных сект и вероучений
для иудаизма было определенно особенное место: он не
рассматривался как равноправный христианству, но и не
был отнесен к категории бесправной группы сект.
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Jews and Judaism in the legislation of Justinian
The role of Justinian’s legislation in establishing a model of a new relationship
between the Jewish community and the state is examined in the paper. The author
makes an attempt to trace the evolution of the legal status of Jews in Roman law on
the basis of the oldest survived legislative monuments. The study of legislative sources
does not provide an opportunity to establish the level of execution of Justinian’s
decrees, but allows us to determine the place allocated by the emperor for the religion
of Jews in the general gradation of various sects and creeds. The study established
fundamentally new elements in the lawmaking of Justinian on Judaism, and it is also
stated that the emperor’s legislation on Jews and their religion was mostly a repetition
of the decrees of the previous period.
Keywords: Justinian I, Roman Law, Corpus juris civilis, Religious Policy, anti–
Jewish legislation, Jews, Judaism.
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Євреї і іудаїзм в законодавстві Юстиніана
Досліджується роль законодавства Юстиніана у встановленні нової
моделі взаємовідносин між єврейською громадою і державою. Автор
робить спробу простежити еволюцію правового статусу євреїв в римському
законодавстві, опираючись на збережені до наших днів законодавчі пам’ятки.
Вивчення законодавчих джерел не дає можливості встановити рівень
виконання постанов, але дозволяє визначити місце, відведене імператором для
релігії євреїв в загальній градації сект і віровчень. В дослідженні встановлено
принципово нові елементи в законотворчості Юстиніана стосовно юдаїзму, а
також констатується, що законодавство імператора щодо євреїв та їхньої
релігії в своїй більшості було повторенням постанов попереднього періоду.
Ключові слова: Юстиніан І, римське право, Corpus juris civilis,
антиєврейське законодавство, релігійна політика, євреї, юдаїзм.
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Вплив Люблінської унії 1569 р. на інкорпорацію
політичною системою Польщі української
князівсько–шляхетської еліти
(історіографічні підходи)
Досліджено проблему ставлення української шляхти Волині, Київщини,
Брацлавщині і Підляшшя на політико–правові заходи Корони Польської щодо її
інкорпорації до польського політичного простору.
Метою статті ми означили б короткий огляд цивілізаційних зрушень, що
принесла з собою на українські землі Люблінська унія і наше бачення наслідків
цих зрушень у середовищі вітчизняної політичної еліти.
Використані: історіографічний підхід; порівняльний, описовий та
аналітичний методи дослідження з використанням історіографічних джерел
та архівних матеріалів.
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Акцентовано увагу на кількох підходах польської та вітчизняної історичної
науки до оцінки наслідків Люблінської унії 1569 р.; а також на те, що проблема
об’єктивної оцінки цих наслідків для подальшої долі України залишається
дискусійною. Охарактеризовані причини загалом позитивного ставлення
української політичної еліти до процесів швидкої асиміляції з елітами Польщі.
Показані кроки польської влади щодо надання унійним та інкорпоративним
процесам в Україні привабливих для місцевої еліти рис: зрівняння в правах
з польським нобілітетом, збереження привілеїв національних особливостей
тощо.
Зроблено висновки щодо історичних наслідків унійних процесів та
необхідності подальшої роботи українських і польських істориків по виробленню
спільної позиції з даної проблеми.
Ключові слова: шляхта, українські князі, Річ Посполита, інкорпорація,
асиміляція, колонізація.

Останнім часом в українській і польській
історіографії знову піднімається питання наукового
переосмислення спільних сторінок історії наших
народів, у зв’язку з чим активізувалася тема оцінки
політичних наслідків Люблінської унії 1569 р. між
Польщею і Литвою, яка докорінним чином змінила
положення українських земель у новій конфедеративній
державі – Речі Посполитій.
У зв’язку з цим постає важливе питання сприйняття
унії українською князівсько–шляхетською верствою
та реакція цієї привілейованої маси людей на різке
посилення інкорпораційних, асимілятивних по суті,
зусиль польської влади по відношенню до «кресових»
(українських) територій.
З огляду на доволі велику кількість публікацій і
іноді полярних думок, що супроводжують означену
проблематику вже протягом століття, наукова спільнота
мала б виробити принаймні дві національні позиції з
даного питання. Однак воно залишається дискусійним,
хоча і дещо толерантнішим і зваженим по формі.
Метою статті ми означили б короткий огляд
цивілізаційних зрушень, що принесла з собою на
українські землі Люблінська унія і наше бачення
наслідків цих зрушень у середовищі вітчизняної
політичної еліти.
Матеріали і методи. Використані: історіографічний
підхід; порівняльний, описовий та аналітичний методи
дослідження з використанням історіографічних джерел
та архівних матеріалів.
Стан розробки теми. Обраній проблемі присвячена
доволі велика література авторства українських,
білоруських, литовських і польських істориків і
цілих наукових шкіл. Слід згадати, передусім, праці
Краківської школи істориків–консерваторів другої
половини ХІХ ст. М. Бобжинського, О. Галецького,
Ю. Шуйського та ін., які обстоювали думку про
виключно позитивний влив Люблінської унії, яка
принесла на «запустілі і відсталі Кресові території»
європейську цивілізацію. Їм протистояли на той
час українські історики школи В. Антоновича,
М. Грушевського, які сприймали унію та її наслідки
різко негативно. Д. Дорошенко, Н. Полонська–Василенко
та інші історики–«державники» передвоєнної доби в
цілому підтримували їхні погляди.
У наш час і польські, і українські дослідники
(А. Сулима–Камінський, В. Кульчицький, Я. Пеленський,
І. Мельничук, Н. Яковенко та ін.) пропонують більш
виважений і толерантний підхід до історичної оцінки
наслідків Люблінської унії на Україну в цілому і її
політичну еліту, зокрема.
Інкорпорувавши українські землі до складу своєї
держави, польська еліта зробила все можливе, щоб
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запобігти розвиткові національної самосвідомості в
українських магнатів і шляхти, а відтак – зародженню
в їхніх колах державної ідеї. 1569 р. у м. Любліні
польський король Сигізмунд Август скликав загально
державний сейм, на якому після жвавої дискусії було
укладено Люблінську унію. Польське королівство та
Велике князівство Литовське об’єдналися у єдину
державу – Річ Посполиту. Вона мала спільно вибраного
короля, єдиний сейм, гроші, податки, єдину зовнішню
політику. Литва, щоправда, зберігала ще певну
автономію: місцеве самоврядування, військо, скарбницю,
судову систему та право. Проте це тривало недовго [1,
с. 50].
По складенню у травні присяги на вірність
Короні делегація волинської шляхти брала активну
участь у підготовці інкорпораційного привілею
(27 травня), завдяки чому отримала для себе вигідні
умови: волинянам гарантувалося збереження всіх
прав, мови, релігії, а також, що було важливо для
місцевих еліт – спеціально вказувалося, що на
Волині не проводитиметься екзекуційна реформа, а
князі збережуть свої титули [2, s. 300–308]. На таких
самих умовах волинська шляхта сприяла інкорпорації
Київщини (6 червня).
В Люблінській унії були зацікавлені середні й дрібні
феодали, які боялися загострення групових і кланових,
по суті, протиріч зі своїми головними опонентами –
представниками верхівки політичної, економічної
і релігійної еліт: «Приєднання Волині, Київщини і
Брацлавщини до Польщі різко посилило на ці українські
землі експансію польських світських і духовних
феодалів, до яких приєдналися й українські магнати
з Волині. Захоплення селянських і козацьких земель
супроводжувалося посиленням соціального гніту й
наступом на національні права українського населення і
його релігію. Все це загострювало класові й національні
суперечності» [3].
Чималий вплив на поступливість волинської
шляхти справило ставлення українських князів,
які погодилися на приєднання до Корони за умов
збереження свого статусу і престижу. Це надавало їм у
перспективі можливість розширення політичних впливів
у Короні [4, с. 94–96]. Польський король вдовольнив
мінімальні вимоги, висунуті українською шляхтою
в Любліні стосовно збереження привілеїв, руської
мови в офіційному діловодстві тощо. Наприклад, на
Волині землі було прирівняно в правах до коронних.
Було зроблено редакцію останнього правового статуту
(Литовського статуту), статті якого стали єдиними
для всіх територій. Державні та судові установи на
певний час було переведено на місцеву мову. Права
православної шляхти було прирівняно до католицької
знаті.
Однак, незважаючи на ці часткові нетривалі
поступки, приєднання до Польщі українських провінцій
Литви відбувалося за зверхності Польщі в новому
державному об’єднанні – Речі Посполитій і відкривало
широкий простір для колонізації багатих українських
земель.
Я. Пеленський вважає, що станові інтереси
українських еліт в цей час виявилися важливішими
за релігійні й національні чинники [5, s. 243–260].
До кінця сейму волинські посли засідали разом із
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польськими. Ведучи переговори щодо унійних питань,
вони навіть пропонували коронній шляхті вигідні засоби
впливу у дискусії з литовцями. Внаслідок дискусійних
переговорів поляків та литовців, вони дійшли згоди і
король, урешті, видав акт про об’єднання Польського
королівства і Великого князівства Литовського.
Після унії 1569 р. у Волинській землі уся повнота
влади належала луцькому старості, на Поділлі –
брацлавському і вінницькому старості, а у Київському
воєводстві – київському воєводі. Воєводи і старости
були не лише урядовцями, які від імені Великого князя
здійснювали державне управління, а й управителями
державних доменів з їх господарством; вони
обороняли свою територію, наглядали за фортецями та
забезпеченням їх зброєю і припасами, забезпечували
порядок тощо.
З появою місцевих шляхетських сеймиків воєводи
і старости почали розв’язувати найважливіші питання
на їх засіданнях спільно із шляхтою. Великі міста,
у тому числі Київ, мали своїх старост, у менші –
призначались державні адміністратори. Центральний
повіт, де знаходився адміністративний центр воєводства,
іноді називався каштелянія і очолювався каштеляном,
який був помічником воєводи. До міської адміністрації
належали помічники старост – тіуни і дітські, а також
повітові маршалки, стольники, возні (виконували
судові рішення), хорунжі, городничі, мостівничі та ін.
Литовська шляхта урівнювалася у правах із коронною.
Польським магнатам і шляхті дозволялося набувати
землеволодіння у Великому князівстві Литовському,
а литовським – у Короні. За князями інкорпорованих
земель зберігалися їхні родові титули [6, s. 143–159].
Українська шляхта отримала очікувані гарантії.
В унійних привілеях Волинського, Брацлавського,
Київського
воєводств
декларувалося,
що
вони
приєднуються до Польського королівства як «рівні
до рівних, вільні до вільних», підтверджувалося
збереження стародавніх кордонів з усталеною мережею
самоврядних шляхетських інституцій та судово–
адміністративних органів. Підтверджувалася чинність
Литовського статуту, гарантувалося збереження «руської
мови» у місцевому діловодстві, побуті. Усі місцеві
уряди, почесні титули, пільги мали надаватися тільки
мешканцям відповідного українського воєводства
без огляду на віросповідання. Отже, акт 1569 р.
гарантував мешканцям приєднаних земель культурно–
адміністративну автономію в межах Речі Посполитої [7,
с. 201].
Але, як зазначає український історик В. Король,
«… Після укладення унії різко посилився феодальний,
національно–культурний, релігійний гніт українського
народу. Землі почали роздавати шляхті» [8, с. 75].
Саме тому «Українська шляхта всупереч українським
магнатам не тільки не противилася, а й сприяла
переходу Волині, Київщини, Брацлавщини та Підляшшя
під владу Польщі. Основну роль у цьому процесі
відіграли егоїстичні вузько станові інтереси…» [9,
с. 105].
В результаті унії «Литва втратила свою велич і
могутність»; по–друге, «історична доля українських
земель тепер уже не залежала від настроїв литовської
знаті»; по–третє, «вимоги української шляхти до поль
ського сейму носили дрібний характер» і «українська
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еліта свій політичний потенціал вичерпала»; по–
четверте, «напередодні унії українські князі не мали
можливості для маневрування» [10, с. 138–141].
Зростає переселенський потік на Волинь і Київщину
галицької шляхти, яка відчувала привабливість
служби на княжих дворах. Прибула з коронних земель
польська і галицька шляхта з часом інтегрувалася
у місцеві спільноти і відігравала важливу роль у
суспільно–політичному та культурному житті Волині й
Наддніпрянщини [11, с. 225–242].
Н. Яковенко визначає зовнішні, та внутрішні
чинники, які вплинули на підписання унії. До перших
вона відносить загрозу для Великого князівства
Литовського не лише з боку Московії, а й Кримського
ханства. До внутрішніх чинників належало, за її
словами, «внутрішнє полонофільство», притаманне
частині української шляхти, яка після 1569 р.
набула нових привілеїв і вольностей. Ми згодні з
цим положенням ‒ на наш погляд,велика частина
українських еліт після тривалого чужоземного
домінування вже цілковито ототожнювала свої цілі
і завдання з експансіоністською програмою Корони
Польської. Це, за думкою Н. Яковенко, сприяло розвитку
торгівлі, інтенсивній колонізації та, як наслідок,
господарському освоєнню незаселених українських
земель.
Визначаючи наслідки Люблінської унії цілковито
позитивними, Н. Яковенко перераховує їх: спалах
князівської потуги, поширення екзекуційного руху,
створення можливостей для «зустрічі Русі з Руссю»
(внаслідок об’єднання Xолмщини, Галичини, Поділля,
Волині, Наддніпрянщини в кордонах однієї держави),
«бурхливе культурне переоснащення України–Руси»
(відкриття Острозької академії, прискорений розвиток
шкільництва, книгодрукування, поширення латинської
культури, реформи у церковній сфері та ін.) [7, с. 195–
208].
Ми вважаємо, що має право на існування й
дещо інша оцінка, надана українським істориком
І. Мельничуком: «… з точки зору колонізаторів, що
завжди піклуються подальшим розвитком захоп
лених
територій
задля
зростання
економічної,
передусім, віддачі, наслідки унії дійсно принесли
вигідні дивіденди. Литва, і особливо Польща, вели
практично безперервні війни і жваву торгівлю в
Європі. Це вимагало все нових ресурсів і посилювало
експлуататорський гніт на захоплених територіях.
Український хліб, наприклад, під час Тридцятилітньої
війни, що спричинила загальноєвропейський голод,
дозволив неймовірно збагатитися польській магнатській
верхівці, але водночас суттєво збільшився економічний
тягар на українських селян, адже відробки зросли з
двох до чотирьох–п’яти днів на тиждень, що фактично
завершило їх закріпачення.
Та й нові землі відкривали і освоювали козаки – ціла
нова верства людей, що були втікачами в тому числі і
від «позитивних наслідків унії» у вигляді закріпачення
і насильницької полонізації разом з покатоличенням.
Відкриття Острозької академії та шкіл по Україні –
заслуга
патріотично
налаштованих
національних
українських еліт, передусім князів та освіченого
духовенства і т.д. Єдине, з чим можна погодитись з
Н. Яковенко – етнічна територія українців справді
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майже цілком об’єдналась в межах однієї держави. Та
й тут виникають великі сумніви – чи справді литовській
частині українства стало жити краще під повним
домінуванням польської Корони»[12, с. 231–232].
Частина дослідників, також приховуючи негатив,
дещо зміщують акценти і наголошують на тому, що
це був союз двох «політичних народів» – шляхти
Польського королівства і Великого князівства Литов
ського, який сприяв домінуванню шляхти у публічному
житті, і домінуванню польської мови у культурі Речі
Посполитої. У суспільних реаліях ХVІ–ХVІІІ ст. усі
вони мешкали не в окремих культурних анклавах, а спів
існували, взаємодіяли і взаємозбагачувались [13, s. 26].
Такі взаємозв’язки пізніше, за їх оцінками, вплинули
на розвиток польсько–російських культурних відносин –
адже до початку ХVІІІ ст. Річ Посполита була головним
посередником, за допомогою якого Росія переймала
елементи західноєвропейської культури [14, s. 31–32].
Таким чином, можемо прийти до висновку, що
на нинішній момент чіткої спільної позиції щодо
оцінки наслідків Люблінської унії для України та її
еліти польською та вітчизняною історичною наукою
не вироблено. Проблема залишається актуальною та
дискусійною, і, можливо, спільні підходи могли б бути
предметом обговорення низки наукових конференцій,
результатом яких стало б видання окремої українсько–
польської монографії.
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The impact of the Union of Lublin of 1569 on the incorporation
of Ukrainian princely noble elite by the political system of Poland
(Historiographical approaches)
The problem of the attitude of the Ukrainian gentry of Volhynia, Kiev region,
Bratslav and Podlasie to the political and legal measures of the Crown of Poland for
its incorporation into the Polish political field is investigated.
The article we have defined to briefly review progress of civilization that has
brought to the Ukrainian Union of Lublin land and our vision of the consequences of
these changes in the environment of the domestic political elite.
Used: historiographical approach; comparative, descriptive and analytical
methods using historiographical sources and archival materials.
Attention is focused on several approaches of Polish and Russian historical
science to the evaluation of the consequences of the Lublin Union of 1569; And also
that the problem of an objective assessment of these consequences for the future fate
of Ukraine remains controversial.
The reasons for the generally positive attitude of the Ukrainian political elite
towards the processes of rapid assimilation with the elites of Poland are characterized.
The steps taken by the Polish authorities to provide Uniate and incorporate processes
in Ukraine attractive to the local elite are shown: the equation of rights with the Polish
nobility, the preservation of privileges and national characteristics.
Conclusions are drawn regarding the historical consequences of the unihist
processes and the need for further work by Ukrainian and Polish historians in
developing a common position on this issue.
Keywords: Gentry, Ukrainian rulers Commonwealth, incorporation,
assimilation, colonization.
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Основні напрями та пріоритети діяльності
Ірландської Республіки в ООН
(1950–1960–ті рр.)
Розглянуто основні напрями та пріоритети діяльності Ірландської
Республіки в ООН протягом 1950–1960–х років та її роль у вирішенні
міжнародних конфліктів інструментами Статуту ООН. Мета дослідження
полягає у ґрунтовному аналізі позиції Ірландії в ООН щодо близькосхідного
врегулювання (з 1948 р.), суецької кризи (1956 р.), тибетського питання
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(1959–1967 рр.), корейської проблеми (1961 р.), конголезької кризи (1960–
1965 рр.). Для досягнення поставленої мети було проаналізовано ряд документів,
наукових статей, а також монографії представників різних історіографічних
шкіл. У висновку можна підкреслити, що головними аспектами діяльності
Ірландії в ООН було посередництво та підтримка малих незалежних держав в
умовах агресії та територіальної експансії великими геополітичними гравцями,
таким чином просуваючи власну національну ідентичність.
Ключові слова: Ірландія, ООН, конфлікт, криза, холодна війна,
нейтралітет, зовнішні відносини.

Формування
незалежної
позиції
Ірландської
Республіки щодо головних проблем міжнародної
політики та багатостороннього співробітництва було
результатом узгодження низки внутрішніх та зовнішніх
чинників. З кінця 1930–х рр. уряд правлячої партії
Фіанна Фойл дотримувався політики нейтралітету.
Водночас нейтральний статус країни не заперечував
активну діяльність Ірландії в ООН. Ірландська
дипломатія приймала активну участь у дебатах з
близькосхідного врегулювання (з 1948 р.), суецької
кризи (1956 р.), тибетського питання (1959–1967 рр.),
корейської проблеми (1961 р.), конголезької кризи
(1960–1965 рр.) та ядерного роззброєння.
Хоча роль нейтральних та позаблокових країн у
системі міжнародних відносин зазвичай применшується,
їх діяльність у міжнародних організаціях може
суттєво впливати на прийняття рішень. Яскравим
прикладом активної міжнародної позиції була діяльність
ірландських представників в ООН в 1950–1960–х рр.
Недостатня увага, що приділялася цій проблемі,
актуалізує дослідження основних напрямів діяльності
Ірландії в рамках ООН, її впливу та результативності.
Автор статті ставить за мету вирішення низки
дослідницьких завдань, які стосуються аналізу пріори
тетів ірландської дипломатії в ООН в середині ХХ ст.,
визначення позиції Ірландії щодо проблем регіональних
конфліктів та оцінки впливу ірландської дипломатії на
формування рішень органів ООН.
Діяльність Ірландії в ООН розглядалася в працях
Г. Фіцджеральда [10] та С. Келлі [12]. В росій
ській історіографії позиція Ірландії в ООН була
частково представлена в працях О. Полякової [7]
та М. Стрежньової [8]. В роботах українських
істориків питання вступу Ірландії до ООН та політики
ірландського нейтралітету в період «холодної війни»
майже не висвітлювалися. Серед праць загального
характеру, присвячених ірландській проблемі, доцільно
відзначити монографію Е. Кучменко [3], присвячену
проблемі конфлікту в Ольстері.
Уряд Ірландії висловився на користь принципу
нейтралітету з урахуванням неефективності механізму
колективної безпеки Ліги Націй, зокрема фактичного
провалу санкцій проти Італії в зв’язку з агресією проти
Ефіопії в 1936 р. [8, с. 221–225]. Прем’єр–міністр
Ірландії І. де Валера, який був ініціатором політики
нейтралітету, обґрунтовував цей вибір тим, що оскільки
колективні дії не можуть захистити невеликі молоді
держави, вони змушені оборонятися й захищати себе
власними силами. Відтак, у міжнародних конфліктах їм
потрібно залишатися нейтральними [8, с. 115].
Засади
політики
нейтралітету
визначаються
міжнародним правом як добровільне прийняття
державою відповідно до міжнародних договорів або в
односторонньому порядку зобов’язання дотримуватися
цього статусу, тобто не вступати у воєнні союзи та не
допускати на своїй території присутності іноземних
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держав у мирний і воєнний час [4, с. 18]. Ірландія
проголосила нейтралітет в 1938 р. після повернення
Великою Британією під її контроль морських портів,
розташованих на території республіки. 2 вересня 1939 р.
І. де Валера підтвердив нейтралітет Ірландії в Другій
світовій війні, що потребувало розробки відповідної
стратегії його забезпечення.
Під час війни Ірландія зазнавала економічного та
дипломатичного тиску з боку США і Великої Британії,
які вимагали надання їм права користуватися портами
на західному узбережжі країни [8, с. 41–45]. Водночас
ірландський уряд стикався з внутрішніми загрозами,
пов’язаними з перешкоджанням терористичній кампанії
ІРА проти Великої Британії. В цей час ірландський
нейтралітет вважався насамперед засобом «утримувати
дистанцію» від британського сусіда. Ірландські політики
визначали цю політику як «військовий нейтралітет»,
який є односторонньо проголошеним та обов’язковим
для виконання кожним новим урядом [8, с. 14]. Цей
статус не був закріплений жодною міжнародною угодою.
Акцент на слові «військовий» означав, що в політичній і
економічній сфері країна не є абсолютно нейтральною.
Після
Другої
світової
війни
ірландський
зовнішньополітичний курс зберігав ознаки військового
нейтралітету. Проте водночас ірландські політики
прагнули до зближення з країнами Заходу, що було
зумовлено економічними інтересами. В цьому контексті
членство Ірландії в ООН мало сприяти розширенню
зовнішніх зв’язків та просування власного бачення
міжнародних проблем з урахуванням національної
ідентичності [16, с. 23–24].
До 1955 р. вступ Ірландії до ООН був заблокований
через проголошену під час Другої світової війни
позицію нейтралітету. СРСР відхилив заяву президента
Ірландії Де Валери про вступ до ООН, пославшись на
висловлені ним співчуття німецькому послу з приводу
смерті А. Гітлера в 1945 р. [6].
Вступ Ірландії до ООН став результатом пакетних
домовленостей між постійними членами Ради Безпеки
щодо прийняття до організації групи країн, які мали
представляти обидва блоки. Ірландія та ще 15 країн
стали членами ООН в 1955 р., а з 1958 р. ірландські
військовослужбовці почали долучатися до миротворчих
місій.
Фундатором
ірландської
зовнішньополітичної
концепції 1950–60–х рр. був Френк Айкен, міністр
закордонних справ у 1951–1954 та 1957–1969 рр.
Ф. Айкен представляв ліберальне крило ірландських
політиків,
схильних
поступатися
принципами
нейтралітету заради вирішення нагальних питань.
В рамках ООН Ірландія намагалася забезпечити
свій статус «надійного міжнародного партнера». Окрім
Ольстeрської проблеми, до пріоритетних напрямків
діяльності її дипломатії входили питання роззброєння,
деколонізації та забезпечення миру. При обоготворенні
проблематики
міжнародних
конфліктів
Ірландія
претендувала на роль медіатора або проміжної ланки
між представниками полярних підходів [18, с. 40–41].
Восени 1956 р. в результаті ізраїльсько–єгипетського
конфлікту та англо–французької окупації зони Суецького
каналу виникла гостра міжнародна криза. США
засудили англо–французьку інтервенцію до Єгипту,
розцінивши її як неоколоніальний акт. Надії на мирне
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вирішення питання покладалися в першу чергу на
тверду реакцію ООН.
Термінове засідання Ради Безпеки ООН було
скликано 1 листопада 1956 р. Постійний представник
Ірландії в ООН Ф. Боланд та уряд Ірландії інтенсивно
обмінювалися телеграмами з цього питання. Міністр
закордонних справ і торгівлі Л. Косгрейв підкреслював,
що «маленька країна, як наша, може існувати тільки
тоді, коли дотримуються міжнародні зобов’язання
дотримання мирного врегулювання конфлікту» [11].
Тому Ірландія засудила дії Ізраїлю, Великої Британії
та Франції, які застосували силу й порушили Статут
ООН. Косгрейв вважав, що Ірландія зобов’язана миттєво
реагувати на порушення Статуту, «коли інші країни,
навіть ті, з якими у нас склалися тісні зв’язки, вдаються
до війни як інструменту політики».
2 листопада 1956 р. на позачерговій сесії
Генеральної Асамблеї ООН було прийнято резолюцію
із закликом до негайного припинення вогню в Єгипті.
Наступного ж дня країни–члени ООН проголосували за
створення сил ООН по спостереженню за припиненням
бойових дій. Ірландія підтримувала обидві ініціативи.
Зіткнувшись із зростанням міжнародного засуд
ження, в тому числі від своїх найближчих союзників,
Велика Британія та Франція вивели свої війська.
В процесі нормалізації ситуації був задіяний
новостворений орган – Надзвичайні збройні сили ООН
(UNEF). З цього часу участь в «операціях зі збереження
миру» стала одним з головних напрямів діяльності
Ірландії в ООН [11].
Під час обговорення близькосхідної проблеми
на 12–й сесії Генеральної Асамблеї ООН (1957 р.)
ірландська делегація займала позицію нейтральної
держави й виступала посeрeдником між супротивниками
в «холодній війні». На засіданні ірландського парламенту
Ф. Айкен наголошував, що незважаючи на «потепління»
внаслідок врегулювання суецької кризи 1956 р., Близький
Схід залишається зоною протистояння між суперблоками
за нові сфери впливу. Він закликав наддержави
припинити своє дипломатичне суперництво в регіоні,
оскільки вони відповідальні за ескалацію напруженості,
розпалювання конфліктів та громадянських війн.
Ф. Айкен виступав за створення комісії ООН зі сприяння
зближенню країн регіону та політико–економічного
розвитку Близького Сходу [18]. Ізраїль і арабські країни
сприймали цю пропозицію позитивно, проте вона
викликала заперечення з боку західних держав.
У липні 1958 р. напруга на Близькому Сході зросла
внаслідок державного перевороту в Іраку, де антизахідні
кола повалили династію Хашимітів. Ірак відігравав роль
центральної ланки в Багдадському пакті, створеному
заради стримування комуністичного впливу в регіоні.
У відповідь на цей переворот, США і Велика Британія
направили свої війська до Лівану та Йорданії. На вимогу
першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова 13 серпня
1958 р. з метою обговорення дій США та Великої
Британії була скликана позачергова сесія Генеральної
Асамблеї. При цьому США прагнули використати
ООН для морального схвалення англо–американської
інтервенції. На противагу цьому, блок соціалістичних
країн, заручившись підтримкою частини арабських та
африканських країн, закликав до засудження дій Великої
Британії та США.
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Ірландська делегація була переконана, що в
умовах «холодної війни» нейтральні та позаблокові
країни повинні виконувати функцію посередників між
поляризованими позиціями ворогуючих блоків для
досягнення компромісу [15, с. 192]. 14 серпня 1958 р. на
засіданні спеціальної ГА сесії ООН Ф. Айкен закликав
до вирішення основних проблем, від яких потерпав
Близький Схід, обійшовши увагою безпосередню
причину скликання сесії – присутність іноземних військ
в Лівані та Йорданії.
Ф. Айкен висловлювався за збереження в регіоні
статус–кво та визнання держави Ізраїль. Ця умова
була визначальним критерієм позиції Заходу щодо
становища на Близькому Сході та, як зазначив один з
членів делегації Ірландії в ООН, виглядала як «вкрай
провокаційна, оскільки жодна арабська держава досі
не визнала Ізраїль» [12, с. 152]. Більшість пропозицій
Ф. Айкена була спрямована на створення необхідних
умов для підписання пактів про ненапад між
Ізраїлем і його арабськими сусідами та гарантування
вільного доступу до ресурсів регіону. Один із пунктів
рекомендував надати доступ Ізраїлю до Суецького каналу,
нафтопроводів та запасів нафти, які були перекриті
арабськими державами. Постійний представник Ірландії
в ООН Ф. Боланд намагався відмовити Айкена від цього
пункту, наголошуючи, що жодний уряд арабських країн
не піде на такі поступки, а Ірландію будуть асоціювати
з ворогами арабського світу [14, с. 70]. Підсумкова
резолюція позачергової сесії ГА ООН щодо Близького
Сходу знівелювала більшість пропозицій Ф. Айкена.
Резолюція була прийнята одноголосно, і у вересні
1958 р. британські та американські війська були виведені
з регіону [17]. Однак низка гуманітарних аспектів,
запропонованих ірландським міністром, отримала
широку підтримку. Зокрема це стосувалося інтер
націоналізації світових святинь, створення фонду ООН
для економічного розвитку регіону Близького Сходу та
нерозповсюдження на території регіону ядерної зброї.
Водночас слід зазначити, що розв’язання проблеми
біженців, яку Ф. Айкен пропонував вирішити через
їх переселення та репатріацію, було відхилено Лігою
арабських держав [12, с. 155].
Ірландська делегація залишилася розчарованою
результатами сесії, оскільки було досягнуто лише
тимчасове врегулювання, яке не гарантувало визнання
Ізраїлю, що, на переконання Ф. Айкена, було основною
причиною регіональної напруженості [14, с. 156–158].
Зусилля ірландських представників у Нью–Йорку знову
підтвердили, що в рамках ООН позиція нейтралітету
Ірландії сприяє розрядці та пом’якшенню міжнародної
напруженості. Водночас Ф. Айкен виступав на
захист малих народів, проблеми яких були близькі до
ірландського питання.
Інша знакова проблема, яка привертала увагу ООН
з кінця 1950–х рр., стосувалася становища в Тибеті.
Позиція Ірландії характеризувалась різкою критикою
політики комуністичної влади Китаю. Тибетське
повстання 1959 р. і втеча Далай–лами до Індії стали
приводом для розгляду цього питання на Генеральній
Асамблеї ООН. 12 квітня 1959 р. Ф. Айкен виступив
з промовою на з’їзді Фіанна Фойл в Дандолку, в якій
різко засудив придушення Тибетського повстання
комуністичним Китаєм. Він висловив занепокоєння
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долею малих народів в усьому світі, виступаючи
від імені як європейських нейтральних країн, так і
позаблокових країн Азії, які побоювалися висловити
своє занепокоєння в зв’язку з їх географічною
уразливістю по відношенню до комуністичного Китаю
[14, с. 174–175].
Ірландія виступила ініціатором розгляду Тибетського
питання на засіданні Генеральної Асамблеї 28 вересня
1959 р. Як наслідок, було прийнято рішення, що
втручання ООН буде обмежуватися питаннями
дотримання Пекіном прав людини і тибетського
суверенітету. 7 жовтня Ф. Айкен виступив за внесення
тибетського питання до порядку денного сесії. При
цьому йому довелося відповідати закиди радянської
делегації, яка звинувачувала його в підтримці позиції
США. Посилаючись на те, що позиція Ірландії в ООН
була мотивована перш за все повагою до Статуту ООН,
а не політикою «холодної війни», Айкен стверджував,
що обов’язок малих народів, таких як Ірландія, полягає
в тому, аби ставати на захист інших невеликих держав.
Айкен стверджував, що ООН несе відповідальність
за вирішення питань про порушення прав людини
незалежно від того, чи був порушник членом організації.
Виступ ірландського міністра був переконливим і сприяв
внесенню тибетського питання до порядку денного
Генеральної Асамблеї. 20 жовтня Ф. Айкен підтримав
проект резолюції з цього питання, запропонований
Малайєю, і закликав до мирних переговорів між
комуністичним Китаєм та Далай–ламою [13]. Також
акцентувалося питання про надання Тибету права на
самовизначення.
У 1960 р. Далай–лама звернувся до Ф. Айкена з
проханням про підготовку Ірландією ще одного проекту
резолюції із тибетського питання. Далай–лама посилався
на прес–конференцію Міжнародної комісії юристів, яка
засвідчила акти геноциду в Тибеті, а також підтвердила
автономний статус цього державного утворення на
час інтервенції з боку комуністичного Китаю. В якості
співавтора Ірландія приєдналася до проекту резолюції
Малайї, Таїланду і Сальвадору, яка стосувалася
порушення прав людини з боку комуністичної влади
Китаю.
У травні 1961 р. Далай–лама звернувся до прем’єр–
міністра Ірландії Ш. Лемасса з проханням підняти
тибетське питання на черговій сесії ГА ООН. Лемасс
відповів, що Ірландія, перш за все, буде керуватись
ймовірністю успіху проекту резолюції і, отже, він
не може ініціювати включення пунктів про право
Тибету на самовизначення. Проте 19 грудня 1961 р.
у відповідь на звернення від Далай–лами, Айкен
виступив з тибетського питання на пленарному засіданні
ГА ООН. Він висловив упевненість у тому, що пункти
«Декларації про надання незалежності колоніальним
країнам і народам», яку було ухвалено Асамблеєю 14
грудня 1960 р., можуть бути застосовані й до Тибету
та закликав комуністичний Китай почати переговори.
Відповідні пункти дістали відображення в ухваленій
резолюції.
Підтримка Ф. Айкеном Тибету була обумовлена
різними мотиваціями. З точки зору інтересів Ірландії,
проблема Тибету уособлювала захист прав малих
народів у світі, де інтереси наддержав визначають
характер міжнародних відносин. У той же час
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ірландська політика щодо Тибету, з одного боку, не
суперечила принципам нейтралітету, з іншого – сприяла
покращенню відносин з Заходом зіпсованих тим же
нейтралітетом.
Необхідно відзначити, що ООН тричі (в 1959 р.,
1961 р. та 1965 р.) приймала резолюції щодо Тибету, в
яких вона закликала припинити дії, що призводять до
порушення фундаментальних прав і свобод тибетського
народу, включаючи право на самовизначення. Резолюція
ГА ООН 1723 від 20 грудня 1961 р. підтвердила
право тибетського народу на самовизначення. В ній
відзначалося, що ГА ООН закликає до припинення
практики, яка «позбавляє тибетський народ його
основних прав людини і свобод, включаючи право на
самовизначення» [5, с. 81].
Принципова позиція Ірландії проявилася і при
обговоренні корейського питання. В ході дебатів з цієї
теми в середині грудня 1961 р. спричинили дискусію
про представництво Китаю. Радянський блок вимагав
участі Північної Кореї в дебатах, на противагу Південній
Кореї, яку підтримували США. Вашингтон відповів з
незмінною пропозицією виключити Північну Корею
на тій підставі, що Пхеньян відмовився визнавати
повноваження ООН у вирішенні конфлікту на
півострові. Греція і Таїланд запропонували поправку
до монгольського проекту резолюції, в якій радянський
блок закликав обидві сторони до діалогу. Пропозиція
Греції і Таїланду передбачала запрошення Північної
Кореї до дебатів, якщо остання визнає повноваження
ООН. США підтримали поправку Греції та Таїланду.
При ухваленні резолюції Ірландія підтримала цю
поправку разом з країнами Західної Європи і США та
протидії з боку країн комуністичного блоку.
Коли Пхеньян відмовився визнати повноваження
ООН в обговоренні корейського питання, США внесли
пропозицію, спрямовану на відсторонення представ
ників Північної Кореї від участі в дискусії. Резолюцію
було ухвалено за діаметрально протилежних позицій
супротивників «холодної війни». В цьому питанні
Ірландія підтримувала позицію США, включно з
голосуванням за резолюцію, яка схвалювала створення
об’єднаної Кореї зі спільним представницьким урядом
та в висловлювала підтримку Комісії ООН з об’єднання
та відновлення Кореї. Ірландія підтримала цю
резолюцію як у Першому комітеті, так і на пленарному
засіданні. Мобілізація голосів нейтральних країн
вважалася важливою, оскільки країни Заходу прагнули
узаконити присутність ООН на Корейському півострові,
тоді як комуністичні країни прагнули усунути ООН, чиє
втручання, на їх думку, було незаконним. Ірландська
політика щодо Кореї в цілому визначалася обставинами
«холодної війни» та засудженням комунізму, що було
загалом властиво для країн з сильними католицькими
традиціями [12].
Важливий
напрямок
діяльності
ірландської
делегації в ООН був пов’язаний з підтримкою права
африканських країн на самовизначення та засудженням
апартеїду в Південній Африці. Найбільш активну
позицію представники Ірландії виявляли в контексті
вирішення конголезької кризи.
В липні 1960 р. бельгійський уряд, скориставшись
безладом у Конго, висадив в Леопольдвілі та
Елізабетвілі військовий контингент. В цей час М. Чомбе,
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якого підтримував уряд Бельгії, оголосив про відділення
найбагатшої провінції Конго – Катанги. В інших
конголезьких провінціях посилилися сепаратистські
рухи. За пропозицією США, конголезьке керівництво
звернулося до Ради Безпеки ООН. 15 липня 1960 р. було
прийнято резолюцію про направлення до республіки
міжнародного контингенту чисельністю 20 тис. осіб,
наданих 27 країнами, включаючи Ірландію. Міжнародна
місія мала на меті відновлення порядку у великих
містах країни. Згодом, їхні обов’язки поповнилися
заходами по боротьбі з сепаратистами, відповідно до
«Плану по відновленню Конго», схваленого ООН в
лютому 1961 р. У вересні 1961 р., грудні 1962 та січні
1963 рр. силами ООН було проведено наступальні
операції проти сепаратистів, в результаті чого було
повалено режим Чомбе в Катанзі. В цій провінції було
призначено спеціального представника ООН, яким став
відомий ірландський суспільний та політичний діяч
К. К. О’Брайєн.
Під час визволення від сепаратистів міста Жадовіль,
ірландський загін сил ООН потрапив у засідку, але
чинив опір 6 днів та знищив понад 300 найманців,
однак потім потрапив у полон. Ніхто із учасників не
був нагороджений за участь у визволені міста, і лише
в 2016 р. діяльність миротворчої роти була відзначена
президентом Ірландії. З 1960 по 1964 рр. в Конго
перебували понад 6 тисяч ірландських миротворців, з
яких 26 загинули [9].
В роки «холодної війни» ірландські представники
в ООН сприяли дотриманню міжнародного права
та
зниженню
глобальної
напруженості.
Айкен
запропонував ідею створення «областей права», яка
передбачала послаблення напруженості в «гарячих
точках», які протистояння в яких загострювало загрозу
ядерної війни. Одним із наслідків втілення цього плану
став Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який
був підписаний у Москві в 1968 р. [8].
Окрім
сприяння
вирішенню
конфліктних
міжнародних проблем, ірландські уряди намагалися
надати міжнародного резонансу проблемі Північної
Ірландії, де з 1968 р. спостерігалося розгортання руху за
громадянські та політичні права. Відсутність поступок
з боку місцевих органів влади та британського уряду
призвели до загострення збройного протистояння між
ІРА, з одного боку, та британськими спеціальними
силами – з другого. Погіршення ситуації в Ольстері
сколихнуло громадську думку Ірландської Республіки,
уряд якої не міг залишатися осторонь.
У зверненні до нації 13 серпня 1969 р. прем’єр–
міністр Ірландії Дж. Лінч звернувся до ООН з
вимогою врегулювати конфлікт у Північній Ірландії.
Міністр закордонних справ Ірландії звернувся до
ООН з проханням направити міжнародні миротворчі
сили для врегулювання ситуації в Північній Ірландії,
що мала статус самоврядної провінції Об’єднаного
Королівства. Однак ці звернення виявилися безрезуль
татними, оскільки розгляд цього питання блокувався
британськими представниками [13, с. 218]. Допомагаючи
іншим малим державам у вирішенні їхніх національних
питань та конфліктних проблем у рамках ООН, на
тому етапі ірландські дипломати не змогли використати
потенціал міжнародних організацій для сприяння
вирішенню проблеми Ольстеру.
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Проведене дослідження дозволяє визначити основні
пріоритети та специфіку позиції Ірландії в ООН:
– Участь в роботі ООН дала країні можливість
долучитися до вирішення важливих міжнародних
проблем, що вимагало розробки зовнішньополітичної
концепції та уточнення позиції щодо низки конфліктних
проблем періоду 1950–1960–х рр.
– Нейтральний
статус
країни
передбачав
дотримання асиметричного позиціонування стосовно
підходів основних країн–суперниць часів «холодної
війни». В дебатах щодо проблем локальних і
регіональних конфліктів ірландська дипломатія прагнула
дотримуватися незалежної оцінки ситуації, включаючи
заперечення одностороннього використання сили.
– В контексті політичних оцінок Ірландія частіше
підтримувала позицію країн Заходу, хоча й сприяла
пом’якшенню її конфронтаційних акцентів у відносинах
з СРСР. Таку позицію можна характеризувати як
«різновіддаленість» від основних центрів сили.
– Важливим пріоритетом діяльності Ірландії в
ООН була підтримка миротворчих операцій задля
врегулювання внутрішніх і міжнародних конфліктів.
Позиція Ірландії полягала в запереченні перспектив
розв’язання конфліктів на Близькому Сході, у Тибеті,
Конго та ін. військовим шляхом.
– Участь Ірландії в ООН включаючи підтримку
нерозповсюдження ядерної зброї та заходів, спрямо
ваних на забезпечення міжнародного миру, сприяла
підвищенню міжнародного авторитету країни та
зміцненню її національної політичної ідентичності.
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The main directions and priorities of Ireland’s activity
in the UN (1950–1960)
This article describes the activity of Ireland Republic as UN member during
1950–1960, it’s main directions, priorities and role it played in solving international
conflicts. The purpose of this work is to analyze the position of Ireland in the UN
according to Middle East problem (started from 1948), Suez crisis (1956), Tibet
crisis (1959–1967), Korean problem (1961) and Congo crisis (1960–1965). In order
to achieve this purpose a number of documents, articles and studies of different
historical schools were analyzed. As the conclusion, it is noted, that the main aspect
of Ireland’s activity in the UN was mediation and support of small independent states
from aggression of big geopolitics players.
Keywords: Ireland, UN, conflict, crisis, the Cold War, neutrality, external
relations.
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Проблематика межгосударственных
взаимоотношений на Южном Кавказе
в 2011–2017 гг.
Нерешенные региональные конфликты открывают возможности для
вмешательства как мировых и региональных держав, так и международных
организаций, заинтересованных в непосредственном участии в региональных
процессах. Их конфликтующие геополитические и геостратегические интересы
препятствуют созданию безопасной среды в регионе. Стабильность на
Южном Кавказе жизненно необходима для всех стран, которые участвуют в
политическом процессе, связанном с этим регионом. Поэтому для достижения
стабильности в регионе Южного Кавказа необходимо сотрудничество не
только между его странами, но и между государствами, расположенными вне
Южного Кавказа.
Ключевые слова: Кавказ, Южный Кавказ, Турция, Азербайджан, Грузия,
Франция, ФРГ, ИРИ, Армения, Россия, ОДКБ, США, Нагорный Карабах,
Абхазия, Южная Осетия, Чечня, ЕС, ЕАЭС, БТК, БТД, БТЭ, TANAP, TAP, ТС,
НАТО, Север–Юг, ЦА, Украина.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Сегодня три постсоветских государства на Кавказе
вовлечены во внутренние конфликты на основе
этнического сепаратизма. Конфликты в Нагорном
Карабахе (Азербайджан), Абхазии, Южной Осетии
(Грузия) и Чечне (Россия) превратились в серьезный
геополитический фактор, в любой момент, могущий
взорвать относительную стабильность в регионе.
Поэтому, звучащие в последнее время в современном
мире, все более настойчивые призывы к определению
принципов «системы региональной безопасности
Каспийского моря и Кавказа», созданию совместной
региональной платформы безопасности, привлекают
к себе пристальное внимание каждого из государств
региона, всех международных геополитических акторов,
заинтересованных в достижении стабильности [1,
с. 478].
По мнению авторитетных экспертов Азербайджан
ской Республики (АР), Грузии и Республики Армения
(РА), взаимоотношения между Южно–Кавказскими
государствами строятся не в многостороннем, а двусто
роннем формате.
В частности, в вопросах региональной безопасности
АР, РА и Грузия имеют различные подходы, и под
держиваются противостоящими друг другу геополи
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тическими акторами. Если АР и Грузия выстраивают
долгосрочные взаимоотношения с США и ЕС, то
РА является членом ОДКБ со всеми вытекающими
последствиями.
Кроме того, позиции АР, Грузии и РА по урегу
лированию региональных межэтнических конфликтов
различны. АР и Грузия поддерживают принцип
территориальной целостности (в случаях с Нагорным
Карабахом, Абхазией и Южной Осетией), тогда как РА
выступает за принцип самоопределения (Нагорный
Карабах) [2, с. 118].
Более того, официальный Баку по причине нераз
решенности Карабахского конфликта не приемлет
утверждения в регионе Южного Кавказа много
сторонней модели регионального сотрудничества с
участием официального Еревана.
И можно предположить, что в среднесрочной
перспективе в регионе Южного Кавказа по объективным
причинам будет превалировать двусторонний, а не
многосторонний формат взаимоотношений между АР,
РА и Грузией. Иными словами, взаимоотношения между
государствами Южного Кавказа будут выстраиваться по
линии: АР – Грузия и Грузия – РА.
Можно констатировать, что политическое урегу
лирование грузино–абхазского, грузино–югоосетинского
и Карабахского конфликтов не представляется воз
можным, т.к. разрешение вышеуказанных конфлик
тов в рамках территориальной целостности Азер
байджанской Республики (АР) и Грузии не отвечает
региональным интересам Кремля в Черноморско–Кавказском
регионе.
Во–первых, и АР, и Грузия по разным причинам
не желают участвовать в таких экономических и
военно–политических интеграционных проектах на
постсоветском пространстве, как Таможенный Союз
(ТС), Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) и
ОДКБ. В частности, если официальный Тбилиси не
скрывает своих намерений интегрироваться в структуры
ЕС и НАТО, то официальный Баку стремится и дальше
успешно реализовывать политику баланса сил, как с
Российской Федерацией (РФ), так и Западом.
Во–вторых,
официальная
Москва
пытается
включить АР в вышеуказанные интеграционные
проекты без предоставления официальному Баку
реальных преференций и твердых гарантий в вопросах
восстановления территориальной целостности страны,
а также невмешательства Кремля во внутренние и
внешние дела республики, а самое главное – в процесс
принятия и реализации решений (в том числе и в
вопросе взаимоотношений АР с Западом и Турцией).
Вместе с тем, в настоящее время многосторонний
формат межгосударственных взаимоотношений в
регионе Южного Кавказа возможен лишь в следующей
конфигурации: АР – Грузия – Турция. Тем более,
что многосторонний формат АР – Грузия – Турция
имеет и политическую, и экономическую поддержку
со стороны США и ЕС (к примеру, реализация таких
энерготранспортных и инфраструктурных проектов,
как нефтепровод «Баку – Тбилиси – Джейхан» (БТД),
Южно–Кавказский газопровод «Баку – Тбилиси –
Эрзерум», железнодорожный проект «Баку – Тбилиси –
Карс», а также скорая реализация TANAP и TAP стала
возможной лишь благодаря поддержке США и ЕС).
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Следует также отметить, что официальному
Баку и официальной Анкаре выгодно политическое
урегулирование Карабахского конфликта. В частности,
в этом случае Турция добьется разрешения армяно–
турецкого
конфликта
со
всеми
вытекающими
позитивными последствиями для турецкой стороны,
а официальные власти АР диверсифицируют свою
энерготранспортную политику. Ведь практически все
реализуемые официальным Баку энерготранспортные
и инфраструктурные проекты проходят по грузинской
территории со всеми вытекающими негативными
последствиями для АР [3].
Дело в том, что в Тбилиси считают, что
подписанные соглашения между АР, Грузией и
Турцией не должны негативно влиять на армяно–
грузинские взаимоотношения, что не отвечает текущим
национальным и региональным интересам официаль
ного Баку в контексте азербайджано–армянского про
тивостояния.
Иными словами, официальный Тбилиси стремится
избежать ситуации, при которой должен выбирать
между АР и РА. Так, внутри правящей коалиции
в Грузии имеется группа, считающая возможным
открытие абхазской железной дороги, что фактически
вывело бы РА из транспортной блокады, и соединила
бы с РФ. Правда, пока официальный Тбилиси не
предпринимает практических шагов по открытию
абхазской железной дороги, но можно предположить,
что в случае потепления грузино–российских взаимо
отношений официальные власти Грузии могут принять
активное участие в восстановлении железной дороги
«РА – Грузия – РФ».
Кстати, российско–грузинский КПП «Ларс» скоро
предоставит грузам из РА специальный «зеленый
коридор», чтобы грузовики доставляли в ускоренном
режиме товары из РА в РФ, что отвечает националь
ным интересам официального Еревана в контексте
членства РА в Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС).
Следует отметить, что в Ереване считают, что Грузия
вытесняет РА из региональной политики, и отказывается
ратифицировать Европейскую хартию, которая придаст
армянскому языку статус регионального на грузинской
территории, в том числе и в Джавахетии. Дело в том,
что проблема Джавахети – армянонаселенного региона
Грузии, играет важную роль в двусторонних армяно–
грузинских взаимоотношениях. Фактор проживания
около 100 тысяч этнических армян в этом приграничном
с РА административно–территориальном регионе
создает взаимные подозрения и фобии.
Поэтому официальный Ереван внимательно следит
за сотрудничеством АР, Грузии и Турции, опасаясь
углубления существующей транспортной и комму
никационной блокады РА со стороны вышеуказанных
трех стран.
Хотя, по мнению экспертов, многосторонний
формат АР – Грузия – Турция не является закрытой
региональной моделью сотрудничества. Так, еще в
2008 году в разгар грузино–российского военного
противостояния официальная Анкара заявила о том,
что азербайджано–грузино–турецкое взаимодействие
в регионе Южного Кавказа является открытым, а не
закрытым форматом, и при определенных условиях
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 119

(если это соответствует их интересам) в нем могут
принять участие все заинтересованные стороны.
Символично, что Президент ТР Раджаб Тайиб
Эрдоган во время августовской грузино–российской
войны выступил с инициативой создания геополити
ческого объединения с участием Кавказских стран (АР,
Грузия, РА и Российской Федерации (РФ)), а также
ЕС, США и Турции – «Платформы стабильности и
сотрудничества на Кавказе» [4, с. 6].
Кстати, и в Брюсселе имеется разработанный
Майклом Эмерсоном «Пакт стабильности для Кавказа»
в следующей конфигурации: АР, Грузия и РА + РФ,
Турция и Исламская Республика Иран (ИРИ) + США
и ЕС.
Официальная Анкара не против участия в
многостороннем региональном формате РФ, т.к. именно
Кремль располагает реальным военно–политическим
ресурсом давления на официальный Ереван. Но, с одной
стороны, официальная Москва осталась, удовлетворена
вышеуказанной позицией Турции, а с другой, отказалась
от участия в многостороннем региональном формате
сотрудничества [5, с. 344].
Можно предположить, что официальные власти
Грузии в краткосрочной перспективе продолжат
политику сотрудничества с Западом, как в сфере
военно–технического сотрудничества (ВТС), полити
ческого, так и экономического. Закономерно, что
программа военной помощи США сфокусирована на
усилении обороноспособности Грузии и углублении
ее совместимости с США и НАТО. Но, программа не
нацелена на подготовке Грузии к вступлению страны
в НАТО. Дело в том, что по вопросу предоставления
Грузии ПДЧ в НАТО нет консенсуса, т.к. ФРГ и
Франция опасаются негативной реакции со стороны РФ.
Официальная Москва неоднократно заявляла, что не
допустит расширения НАТО на восток, что «это будет
иметь катастрофические последствия».
Очевидно, что официальная Москва на фоне
вовлеченности РФ в известные события в Сирийской
Арабской Республике (САР) и Украине, а также
ухудшения макро– и микроэкономических показателей
российской экономики из–за западных санкций
активизировала свою внешнюю политику, как в
отношении Грузии, так и в целом в регионе Южного
Кавказа. Вероятно, что Кремль через международные
Женевские переговоры по вопросам стабильности
и безопасности на Кавказе продолжит оказывать
политическое давление на официальные власти Грузии.
Символично, что в заявлении МИД РФ в связи с 35–м
раундом международных Женевских переговоров по
вопросам стабильности и безопасности на Кавказе,
которые состоялись 22–23 марта 2016 года, высказано
недовольство углублением сотрудничества Грузии
и НАТО. Кроме того, официальная Москва осудила
Грузию за отказ подписать совместное заявление о
неприменении силы «в качестве первого шага на пути
к юридически обязывающим соглашениям между
Абхазией, Грузией и Южной Осетией».
Кремль, оказывая военно–политическое давление
на Грузию, косвенно давит и на официальный Баку.
Поэтому официальные власти АР вместе с Турцией
и Грузией намерены углубить военно–политическое
сотрудничество между тремя странами.
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Официальный Баку, несмотря на стратегические
взаимоотношения с Турцией, продолжает поддерживать
партнерские отношения с РФ. В Баку понимают,
что
политическое
урегулирование
Карабахского
конфликта без Кремля невозможно. Хотя, в случае
сохранения в зоне Карабахского конфликта, текущего
статус–кво официальные власти АР, активизируют
свои взаимоотношения с Турцией и Западом, что и
происходит сегодня. Правда, на территории АР нет
турецких военных баз, но уровень ВТС между АР и
Турцией растет до полноценного военно–политического
союза.
Высокий уровень азербайджано–турецко–грузинских
взаимоотношений позволяет трем странам совместно
с ЕС успешно участвовать в реализации проекта
«Южный газовый коридор», в том числе строительстве
газопровода TANAP и газовой ветке TAP.
Ведь главной целью строительства этих проектов
считается повышение безопасности поставок природ
ного газа в Европу, а также потенциальное исключение
РФ как монополиста в роли поставщика. ЕС также
ставит своей целью создание альтернативных путей
транспортировки природного газа из Центральной Азии
(ЦА) и Южного Кавказа в обход Украины, которая де–
факто находится в состоянии войны с РФ.
В 2017 году АР, Грузия и Турция планируют
начать полноценную эксплуатацию уже практически
готовой магистрали «Баку – Тбилиси – Карс» (БТК),
которая также является элементом «Шелкового
пути». В сочетании с ирано–азербайджанской желез
ной дорогой в рамках проекта «Север – Юг» БТК
полностью обнуливает «армянский проект», и, следо
вательно, делает длящуюся более 20 лет железно
дорожную блокаду РА практически полной, а
главное – пролонгирует ее до разрешения Карабахского
конфликта.
Кроме того, БТК и «Север – Юг» нейтрализуют
попытки РА по деблокаде «Абхазской железной дороги»
(АЖД), которая также утрачивает свою роль важного
транзитного звена, способного связать ИРИ и РА с РФ и
другими странами–членами ЕАЭС [6].
На этом фоне официальные власти РА возвращаются
к своей традиционной внешнеполитической доктрине:
«и РФ, и Запад». Дело в том, что в Ереване считают,
что РА ожидаемых дивидендов от вступления в январе
2015 года в ЕАЭС не получила (кроме низкой цены
на природный газ). Так, экономический кризис в РФ
и обвал курса рубля напрямую негативно отразились
на армянской экономике: резко снизились трансферты
из РФ, в республику из РФ возвращаются армянские
гастарбайтеры, а также снизился экспорт в РФ товаров
из РА.
Кстати, высокопоставленные армянские чиновники
не раз подчеркивали, что вступление РА в Таможенный
союз (ТС) не входит в их планы. Что касается
российского утверждения о том, что вступление РА
в ЕАЭС решает вопросы и безопасности, нелогично,
т.к. они оговорены в рамках армяно–российского
двустороннего договора.
Поэтому официальный Ереван возобновил пере
говоры с ЕС о новом документе, регулирующем взаимо
отношения сторон. Следует отметить, что официальный
Ереван демонстрирует готовность подписать документ.
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Свидетельством этого стал визит в Ереван 1 марта
2016 года верховного представителя ЕС по иност
ранным делам и политике безопасности Федерики
Могерини.
Кстати, глава МИД РА Эдуард Налбандян после
встречи с Ф. Могерини подтвердил, что Ереван готов
к сотрудничеству с ЕС по всем направлениям, однако
напомнил, что делаться это будет с учетом «других
интеграционных проектов» имея в виду участие страны
в ЕАЭС.
Можно предположить, что после Варшавского
саммита НАТО официальный Тбилиси несколько
минимизирует свои взаимоотношения с официальным
Брюсселем. Ведь высокопоставленные грузинские
чиновники неоднократно заявляли, что, если офи
циальному Тбилиси и в будущем откажут в ПДЧ,
правительству Грузии будет сложно представить
населению страны как «успешный» процесс по
сближению с западными структурами, и в результате
может уменьшиться поддержка прозападного внешне
политического
курса
со
стороны
грузинского
населения. Тем более, что в Грузии пройдут очередные
парламентские выборы.
Хотя, недавно Еврокомиссия обратилась к Совету
глав государств и правительств ЕС, а также Евро
парламенту с официальной рекомендацией включить
Грузию в список стран, граждане которых имеют право
посещать с кратким визитом государства Шенгена
без виз. В истории ЕС еще не было случая, чтобы
после такого обращения не принималось позитивного
решения. А это значит, что грузинские граждане смогут
находиться и свободно передвигаться в Шенгенской зоне
по 90 дней за полгода.
Можно предположить, что полученный Грузией на
Уэльсском саммите НАТО новый пакет «усиленного
сотрудничества», на Варшавском саммите Альянса будет
наполнен новым содержанием [7].
В свою очередь официальная Москва вероятно
в краткосрочной перспективе окажет политическое
давление на действующего президента РА Сержа
Саргсяна с тем, чтобы возможное подписание
соглашения между официальным Ереваном и ЕС не
препятствовало дальнейшему углублению участия РА
в ЕАЭС, а также официальный Ереван инициировал
вхождение в ТС.
Ведь РФ, исходя из геополитических приоритетов
Кремля, не желает установления на ближневосточных и
южно–кавказских коммуникациях энерготранспортной
и транзитной монополии АР, Грузии и Турции. Поэтому
Кремль с учетом внешнеполитических шагов РА
подключил официальный Ереван к транзитному проекту
в рамках автомобильной магистрали «Север – Юг»,
который уже осуществляется. Так, при финансовой
поддержке «Азиатского банка Развития» (АБР) на
территории РА строится современное многополосное
шоссе, которое должно связать север ИРИ с границей
Грузии и пойдет дальше к портам Черного моря.
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The problems of interstate relations in the South Caucasus
in 2011–2017
Unresolved regional conflicts open up opportunities for the intervention of
both world and regional powers and international organizations interested in direct
participation in regional processes. Their conflicting geopolitical and geostrategic
interests impede the creation of a safe environment in the region. Stability in the South
Caucasus is vital for all countries that participate in the political process associated
with this region. Therefore, to achieve stability in the South Caucasus region, it is
necessary to cooperate not only between its countries, but also between states located
outside the South Caucasus.
Keywords: Caucasus, South Caucasus, Azerbaijan, Georgia, Armenia, Russia,
France, FRG, IRI, CSTO, USA, Nagorny Karabakh, Abkhazia, South Ossetia,
Chechnya, EC, EEA, BTK, BTC, BTE, TANAP, TAP, TC, NATO, North–South, Central
Asia Region, Ukraine.
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Проблематика міждержавних взаємин на Південному Кавказі
в 2011–2017 рр.
Невирішені регіональні конфлікти відкривають можливості для втручання
як світових і регіональних держав, так і міжнародних організацій, зацікавлених
в безпосередній участі в регіональних процесах. Їх конфліктуючі геополітичні
і геостратегічні інтереси перешкоджають створенню безпечного середовища
в регіоні. Стабільність на Південному Кавказі життєво необхідна для всіх
країн, які беруть участь в політичному процесі, пов’язаному з цим регіоном.
Тому для досягнення стабільності в регіоні Південного Кавказу необхідна
співпраця не тільки між його країнами, а й між державами, розташованими
поза Південного Кавказу.
Ключові слова: Кавказ, Південний Кавказ, Туреччина, Азербайджан,
Грузія, Франція, ФРН, ІРІ, Вірменія, Росія, ОДКБ, США, Нагорний Карабах,
Абхазія, Південна Осетія, Чечня, ЄС, ЄАЕС, БТК, БТД, БТЕ, TANAP, TAP, ТС,
НАТО, Північ–Південь, ЦА, Україна.
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Історичні аспекти розвитку промисловості
Французького Алжиру напередодні
та під час війни за незалежність
Економічний поступ Французького Алжиру в цілому і його промисловості
зокрема належить до поки що маловивчених сторінок історії найбільшої
за площею та однієї з найбагатших на ресурси африканської країни. Метою
даної статті є висвітлення розвитку промисловості Алжиру на останньому
етапі його колоніальної залежності від Франції, тобто напередодні та під час
Алжирської національно–визвольної війни (1954–1964 рр.). Здійснено спробу
визначити головні тенденції розвитку алжирської промисловості, її місце у
господарській структурі колонії та метрополії. Основну увагу сфокусовано
на найрозвиненіших галузях промисловості Французького Алжиру – видобувній
та обробній, на прикладі яких простежується колонізаторська політика
метрополії в сфері економіки. В ході дослідження з’ясовано, що, попри значний
промисловий потенціал Алжиру та об’єктивні можливості, метрополія не
розвивала його, а також гальмувала запровадження і розвиток технологічно
складного промислового виробництва, відводячи колонії роль сировинного
придатку навіть у середині ХХ століття.
Ключові слова: Французький Алжир, промисловий розвиток Алжиру, «план
Константини», колоніалізм.

У контексті вивчення епохи колоніалізму у
всесвітній історії та в історії окремих регіонів чи країн
все більшої актуальності набувають міждисциплінарні
дослідження різних аспектів розвитку колишніх
колоній – соціокультурного, суспільно–політичного чи
соціально–економічного. Цікавим та перспективним
об’єктом таких досліджень є Алжир – велика (найбільша
в Африці) за площею країна, з досі не до кінця
розкритим економічним потенціалом, зі строкатим
у соціальному та культурному плані населенням. Із
1830 р. тривалий час Алжир був французькою колонією,
і цей період став визначальним для його подальшого
розвитку.
Попри те, що історія африканських країн як
колишніх колоній активно вивчається на Заході, в
Україні, як і на всьому пострадянському просторі,
увага здебільшого приділяється лише окремим з них.
Так, в українській історичній науці, де інтерес до
африканського континенту загалом не є значним, такі
дослідження з історії Алжиру практично відсутні. І
якщо певні аспекти його колоніального розвитку –
передовсім суспільно–політичного та культурного –
розглядаються у контексті історії колоніалізму або
історії Франції, то соціально–економічний розвиток
Алжиру ще чекає на своїх дослідників. Водночас ця
проблема є важливою складовою цілого комплексу
проблем, пов’язаних з постколоніальним поступом
країни і може слугувати чи не найпоказовішою
ілюстрацією впливу колонізації на її розвиток.
Історія Алжиру періоду національно–визвольної
боротьби належить до найкраще вивчених сторінок
його минулого, цей етап став об’єктом досліджень
політологів, істориків, економістів. Найбільше напра
цювань з його соціально–економічного розвитку цього
періоду має французька та алжирська історіографія, які
закономірно часто містять тенденційні, діаметрально
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протилежні оцінки. Так, спільною рисою більшості
праць французьких науковців є обґрунтування
та піднесення «цивілізаторської ролі Франції» в
розвитку культури та економіки Алжиру. На противагу
«французькій» точці зору, алжирська історіографія,
перебуваючи під впливом національно–визвольної
ідеології, здебільшого подає діяльність європейців в
Алжирі з різко негативними оцінками. Водночас праці
французьких та алжирських дослідників, які мають
першочерговий доступ до джерел, є багатими на цінний
фактичний матеріал. Такими є роботи Бенджаміна Стора
та Марселя Егрето [11; 17] та алжирських науковців
М. Арбі, А. Беагеля та Хафіда Керамана [14; 16].
Певну цінність для вивчення політичної історії
та економічного розвитку Алжиру становлять праці
радянських істориків так званої московської школи.
Йдеться насамперед про доробок Р. Г. Ланди – єдиного
історика в СРСР, що спеціалізувався на історії Алжиру
[6; 7; 8]. Варто згадати і розвідки з економічного
розвитку Алжиру в контексті французької економіки
[10]. Досі не втратили своєї актуальності напрацювання
географів, економістів, журналістів другої половини
ХХ ст. – роботи Робера Капо–Рея, Г. Геновефи,
Н. Ніколаєва, Б. Косолапова, Е. Рави, К. Жансона
та ін. [2; 3; 4; 5; 9; 13]. Їх співставлення із працями
ідеологічних опонентів радянської історичної науки,
наприклад, американського історика А. Хорна [15], дає
цікаву інформацію, що доповнює наратив французької
та алжирської історіографії.
У згаданих працях увага зосереджується на
суспільно–політичних проблемах розвитку Алжиру,
алжирській національно–визвольній боротьбі. Проблеми
соціально–економічного розвитку країни розглядаються
побіжно, фрагментарно, хоча й наводяться певні
статистичні дані, подекуди простежується динаміка, але
переважно в контексті політичних процесів. Поки що
немає окремого ґрунтовного дослідження соціально–
економічного розвитку Алжиру, що створює широкий
простір для сучасних дослідників та актуалізує цю
проблематику. Дана стаття спрямована на висвітлення
основних тенденцій розвитку промисловості Алжиру
напередодні та під час Війни за незалежність, виявлення
його закономірностей, а також визначення перспектив
подальших досліджень в цьому напрямі.
Впродовж всього свого існування Французький
Алжир відігравав роль аграрно–сировинного придатку
Франції. Ще під час його захоплення активний
учасник та один з керівників цієї військової кампанії
генерал Жерар відкрито заявляв, що головною метою
завоювання країни є отримання ринку збуту та джерела
постачання сировини [6, с. 17]. Саме це і обумовлювало
подальший розвиток Алжиру як французької колонії,
і найчіткіше це простежується саме на становищі
промисловості країни протягом французького панування.
Ввійшовши до митного простору метрополії, Алжир
перетворився на ринок збуту її промислових виробів,
що назагал було типовим у економічних відносинах
метрополії та колонії. Так, на Алжир припадало
11,3% всього експорту Франції і 7,3% імпорту. В
1940 р. із загальної суми капіталовкладень в Алжир
обсягом 149 млрд. франків на промисловість виділили
лише 1 млрд. 14 млн. [2, с. 166]. Великі колоністи та
підприємства не були зацікавлені у розвитку алжирської
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колоністи–землевласники
прагнули
зберегти робочу силу для її подальшого використання у
сільському господарстві (що було основою господарства
країни), а підприємці з метрополії – в усуненні
потенційних конкурентів.
Така ситуація зберігалася до Другої світової
війни. Внаслідок розгортання бойових дій та окупації
Франції гітлерівськими військами Алжир деякий час
де–факто мав автономію, втім всі ключові посади і
надалі належали колоністам. Загалом війна, що завдала
величезних збитків економіці Франції, для господарства
Алжиру, і насамперед – промисловості, стала потужним
поштовхом. Значну роль в цьому відіграла зміна
політичної та макрофінансової кон’юнктури під час
повоєнного врегулювання. Алжир було включено до
програми відбудови економіки за «планом Маршалла».
В свою чергу, це спричинилося до затвердження у
жовтні 1946 року плану індустріалізації Алжиру: у
період з 1946 по 1948 рр. було видано 73 дозволи на
будівництво 93 нових заводів, більшість з яких була
введена в експлуатацію вже на початку 1950–х рр. [2,
с. 167].
Але вже сформована за понад столітнє французьке
панування специфіка економічного розвитку колонії,
наявність певних природних ресурсів та вкорінена
традиція їх використання в інтересах метрополії
пояснюють відсталість у розвитку промисловості,
основними галузями якої залишалися видобувна та
обробна. На прикладі Алжиру чітко видно, що наявність
в країні–колонії значних покладів корисних копалин,
як правило, слугує гальмом розвитку інноваційних
галузей промисловості. Так, найбільшим природним
багатством країни була залізна руда, виявлена у 1860–
х рр. [14, р. 191]. Копальні контролювались двома
фінансовими групами – Об’єднаним паризьким банком
«Мірабо» та групою «Ротшильд–Рене Мейер». Перша
група контролювала 85% видобутку залізної руди, а
саме родовища в Уензі (78% алжирської залізної руди)
та в Мокта–ель–Хадіді (7%). Руда здебільшого не
оброблювались на місці, а вивозилась на збагачення
до Франції [3, c. 157]. Нагадаємо, що хоча на кінець
1950–х рр. Франція входила до першої десятки
країн за виплавкою чавуну та сталі, вона не мала
власних покладів залізної руди [1, с. 445]. Тому, попри
потенціальну можливість (надто, враховуючи наявність
дешевої робочої сили) створення тут замкнутого циклу
з металургійного виробництва, Алжир відігравав роль
джерела дешевої сировини. Показово, що за «планом
Маршалла» чималу суму було виділено саме на
розвиток гірничодобувної промисловості, як провідної
галузі.
Не менш важливою сировиною для метрополії
були алжирські фосфати. Їх видобуток став вигідним
бізнесом для «сеньйорів колонізації» – так називали
найбагатших осіб у Французькому Алжирі, які
збагатилися під час його колонізації і через проникнення
до органів місцевої влади фактично керували
колонією. Наприклад, прибуток «Фосфатної компанії
Константини», якою володіли одні з найвпливовіших
«сеньйорів колонізації» – Анрі Боржо та Лоран
Скьяфіно, у 1954 р. становив 222 млн. франків [2,
с. 158]. Фосфати також вивозилися до Франції, де був їх
дефіцит, та йшли на експорт до третіх країн. Прикметно,
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що на середину ХХ ст. Алжир входив до десятки
найбільших постачальників фосфатів на світовому
ринку [1, с. 226]. Принагідно зауважимо, що в Алжирі
у невеликій кількості видобувались й кольорові метали –
свинець, цинк та барити [13, s. 201–202].
До традиційних галузей промисловості Алжиру
належить і кам’яновугільна промисловість. Втім, якість
її продукції була досить низькою: алжирське вугілля має
низьку теплоту згоряння і великий вміст сірки. Поряд з
тим його видобуток вимагав значних затрат і обтяжував
економіку колонії. Тому його експорт не міг дати
бажаних надприбутків, і воно призначалось суто для
внутрішніх потреб – на ньому працювали місцеві ТЕЦ.
Осередком видобутку вугілля був Колон–Бешарський
кам’яновугільний басейн на півночі алжирської Сахари,
вугільні пласти в якому малопотужні – в середньому
до 0,5 м [5, с. 375]. Для порівняння у Лотарингсько–
Саарському
кам’яновугільному
басейні
робоча
потужність вугільних пластів становить в середньому
1,6–1,8 м. В цілому собівартість кам’яного вугілля в
Алжирі була вищою, ніж у Франції – 6500 франків
за тонну проти 5000 франків у Франції. Окрім того
давалася взнаки висока вартість деревини, необхідної
для видобутку вугілля. Продовження невигідного
видобутку вугілля пояснювалося низьким податком
на паливо – лише 20 франків/тонна [16, с. 169] – та
відсутністю альтернативи, адже транспортування вугілля
для алжирських ТЕС з Франції було б значно дорожчим.
За французької адміністрації видобуток нафти
в Алжирі ще не був налагодженим. У 1962 р. він
вівся лише на одному родовищі – в місті Ренізан, де
видобувалась незначна кількість нафти (47 тис. тонн на
рік) [9, с. 16]. В Алжирській Сахарі родовища нафти
були виявлені лише в 1956 р., наприкінці французького
панування. Варто зазначити, що в той період в Алжирі
активно велись геологічні розвідки: було відомо про
рівень залягання нафти і площу – близько 668300
квадратних кілометрів [17, с. 172]. Згідно офіційної
інформації французької Парламентської комісії з
питань енергетики, контроль над видобутком сахарської
нафти міг би не лише повністю забезпечити потреби
Франції в енергоносіях, але й експортувати щороку 17
мільйонів тонн сирої нафти, даючи щорічний прибуток
в 270 млн. доларів США. Загальна щорічна економія
від використання сахарської нафти оцінювались
французькими експертами в 500 мільйонів доларів США
[10, с. 20].
З огляду на скрутне фінансове становище метрополії
у повоєнний період інтерес до алжирської нафти
набував стратегічного значення для французького уряду.
Виявлена у Сахарі нафта розглядалася як засіб ліквідації
хронічного дефіциту державного бюджету, який
виріс з 835 млн. доларів США у 1956 р. до 1411 млн.
доларів у 1957 р. [10, с. 20]. Відтак постало питання
налагодження видобутку нафти у промислових обсягах.
Вперше про плани суттєвого збільшення видобутку
нафти і природного газу було заявлено Шарлем де
Голлем під час візиту до м. Константина у 1958 р., коли
було проголошено демагогічний по своїй суті «план
Константини» [7, с. 105]. Він передбачав освоєння
природних багатств Алжирської Сахари, налагодження
видобутку газу та нафти, створення великої кількості
інших промислових об’єктів. Попри гучні політичні
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заяви, цим планом не передбачалось жодних конкретних
заходів по нарощенню обсягів видобутку сировини [12].
Хоча нафтова промисловість Алжиру ставала
все важливішою для подальшої розбудови власної
незалежної економіки Франції на фоні загальносвітового
зростання попиту на енергоресурси, її видобуток так і
не набув великого розмаху через постійні військові дії
та диверсії Армії Національного Визволення, бойового
крила Фронту Національного Визволення Алжиру. Саме
це значною мірою і визначило необхідність перемовин з
повстанцями та подальшого підписання Евіанських угод,
що визначали домінуюче положення Франції в даній
галузі після проголошення незалежності.
Як і в світі загалом, в Алжирі у повоєнний
період інтенсифікувалися урбанізаційні процеси. А
отже – і житлове будівництво, що найбільш активно
велось в столиці колонії – м. Алжир, де забудова
нових кварталів велась висотними, здебільшого
п’ятнадцятиповерховими, будинками [8, с. 42]. З
розвитком міст розбудовувалася і інфраструктура,
зокрема на кошти, виділені за «планом Маршалла»,
було збудовано 40 нових аеродромів. Активна розбудова
міст та інфраструктури, в свою чергу, об’єктивно
сприяли розвитку виробництва будівельних матеріалів,
адже через складні геологічними умови – м. Алжир
знаходиться в гірській та сейсмічно активній зоні –
потребувало використання найновітніших методів
будівництва, і, звісно, будматеріалів. І якщо технології
та спеціалістів вищої ланки забезпечувала метрополія,
матеріали були місцевого походження. Основне
навантаження лягло на дві найбільших каменоломні
поблизу м. Алжир – в Фонвіелі та Ребо, якими володів
«сеньйор колонізації» Жорж Блашетт [2, с. 159].
З будівництвом міст та розбудовою господарства
країни в цілому був пов’язаний розвиток енергетики.
В силу специфіки Алжиру він потребував закупівлі
невеликих енергетичних установок, які вимагали
багато палива (зауважимо, що собівартість кіловата
енергії у Франції становила 2 франки, в Алжирі –
2,60). Крім того висока собівартість електроенергії в
Алжирі обумовлювалася низькою якістю вугілля для
електростанцій, про що йшлося вище. Тому і ціна на
електроенергію для промислових підприємств була на
70% вища, ніж у метрополії. Загалом в Алжирі було
представлено два види електростанцій: ТЕС (покривали
близько 90% виробленої електроенергії), які працювали
здебільшого на вугіллі, та ГЕС (близько 10% виробленої
електроенергії) [2, c. 168–169]. Таким чином, дороге
електропостачання у Французькому Алжирі певною
мірою уповільнювало індустріальний розвиток колонії,
додаючи економіці Алжиру виразних колоніальних рис.
Порівняно з видобувною промисловістю, обробна
мала значно меншу частку, але теж була важливою
складовою господарства країни. Зокрема деревообробна
промисловість належить до найстаріших – європейці
почали займатись нею в 1860–х рр., коли 160 тисяч
гектарів лісів пробкових дубів були розподілені між
30 великими землевласниками. Ще 25 тисяч гектарів
лісів було віддано спілці Габри і Макти. 100 тисяч
гектарів лісу в департаменті Константина перейшло
в п’ятидесятирічну оренду Генеральній алжирській
спілці на умовах надання позики державі в розмірі
100 млн. франків та такої ж за розміром інвестиції в
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господарство Алжиру. Але спілка не впоралась зі своїми
зобов’язаннями і в 1877 р. її місце зайняла Алжирська
компанія [13, s. 203]. Одним із найбільших підприємств
галузі стало «Шантьє–Варо», що належало відомому
землевласнику Анрі Боржо [16, р. 54]. Попри те, що
ця галузь не належала до найбільш пріоритетних для
метрополії, все ж вона виявилася доволі прибутковою,
суттєво збільшивши статки власників деревообробних
підприємств. За десять років з 1880 по 1890 рр.
деревообробна промисловість дала прибуток в розмірі
близько 470 тис. франків [2, с. 74].
Певною мірою колоністи долучилися і до розвитку
легкої промисловості в Алжирі, зокрема шовківництва.
Насамперед йдеться про компанію «Люсьєн Боржо»
вже згадуваного Анрі Боржо [15, с. 158]. Головним
осередком
легкої
промисловості
стало
місто
Константина [9, с. 13]. Згідно з «планом Константини»,
у Французькому Алжирі передбачалось створення в
майбутньому підприємств хімічної промисловості та
металургії [12]. Але суттєвої ролі в економіці Алжиру ці
галузі промисловості не відігравали.
Підсумовуючи
огляд
промислового
розвитку
Французького Алжиру на середину ХХ ст., можна
стверджувати, що промисловість тут не стала
основною
економіки.
Вибудувана
метрополією
структура господарства країни базувалася на найменш
затратних для колонізаторів сільському господарстві та
низькотехнологічних напрямках видобувної й обробної
промисловості. Причому переважала саме видобувна
промисловість. Але і вона відігравала допоміжну роль і
спрямовувалася на задоволення насамперед внутрішніх
потреб колонії та забезпечувала метрополію сировиною.
При цьому найбільшого розвитку набув видобуток саме
тих корисних копалин – руд, кольорових металів, – яких
не вистачало у самій Франції, і які були потрібні для її
промислового комплексу чи подальшого експорту на
світовий ринок.
Про незацікавленість метрополії у розвитку
потужних промислових підприємств в Алжирі та
підвищенні якості роботи на вже існуючих свідчить
політика по роботі з персоналом. Так, серед працівників
алжирської промисловості найбільшу частку складали
місцеві жителі, в основному мусульмани, які залучалися
як некваліфіковані працівники на низькооплачувані
роботи [6, с. 23]. Принагідно зауважимо, що проблема
соціальних відносин у Французькому Алжирі,
тісно пов’язана і з його економічним, і з суспільно–
політичним розвитком, могла б стати темою окремого
ґрунтовного дослідження.
Отже, логіка розвитку промисловості Французького
Алжиру
переважно
диктувалася
зацікавленістю
метрополії в ньому як в аграрно–сировинному
придатку, а не як у потужному конкуренті власним
підприємствам. Поряд з тим геологічні розвідки у
1950–х рр. засвідчили значний промисловий потенціал
Алжиру, який відповідно до «плану Константини»
французький уряд прагнув розвивати. Власне, це вкотре
підтверджує, що промисловість Французького Алжиру є
характерним прикладом колоніальної політики аграрно–
сировинного придатку, коли метрополія використовує
природні ресурси колонії для пожвавлення розвитку
власної економіки, не докладаючи зусиль до розвитку
технологічно більш складного виробництва.
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Historical aspects of industrial development of French Algeria
before and during the war of independence
The economic development of French Algeria in general and including its
industry belongs to the still poorly studied pages of the history of the largest and one
of the richest in resources of African countries. The purpose of this article is to study
the industry development of Algeria at the last stage of its colonial dependence on
France, that is, on the eve and during the Algerian national liberation war (1954–
1962). An attempt was made to determine the main trends in the development of
Algerian industry, its place in the economic structure of the colony and the metropolis.
Attention is concentrated on the most developed industries of French Algeria – mining
and processing, which exemplify the colonial policy of the metropolis in the sphere of
economy. The study found that, despite the significant industrial potential of Algeria
and the objective opportunities, the metropolis didn’t develop it, and also hampered
the introduction and development of technologically complex industrial production,
assigning the colony the role of a raw appendage even in the middle of the 20th
century.
Keywords: French Algeria, industrial developing of Algeria, plan of Konstantina,
colonialism.
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Діяльність центральної та місцевої влади
з поліпшення санітарно–гігієнічного стану
міст Англії в XIV–XV ст.
Аналізується діяльність органів центральної та місцевої влади,
спрямована на поліпшення санітарно–гігієнічного стану міст Англійського
королівства в XIV–XV ст. З цією метою автор аналізує комплекс наративних і
документальних джерел з історії пізньосередньовічної Англії. Простежується,
яким чином на вироблення санітарно–гігієнічної політики мали вплив
пізньосередньовічні епідемії та епідеміологічні уявлення. З’ясовується
місце охорони суспільного здоров’я в ієрархії пріоритетів центральної та
місцевої влади. Показано взаємодію місцевої та центральної влади в питанні
забезпечення виконання санітарно–гігієнічних вимог. Розкривається провідна
роль Лондона в утвердженні нових вимог до міської санітарії та гігієни. Автор
доходить висновку, що вжиті заходи мали більшу ефективність, ніж донедавна
визнавалося в історіографії. Визнано необхідність подальших досліджень цієї
проблематики.
Ключові слова: пізньосередньовічна Англія, міська історія, охорона
громадського здоров’я, санітарія, гігієна.

Протягом останніх десятиріч історична наука зазнала
значних змін. Під впливом антропологічного підходу
істотно послабилися історіографічні позиції традиційної
подієвої історії, натомість на перший план вийшла
історія повсякдення – як у ментально–психологічному,
так і в матеріально–побутовому вимірах. До останнього
належить і такий предмет, як санітарно–гігієнічне
становище тієї чи іншої місцевості в певний період
часу. Саме розробці даного напряму у вітчизняній
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медієвістиці – на прикладі міст Англії XIV–XV століть –
присвячена дана стаття. Серед іншого, воно надасть
необхідний матеріал для майбутнього компаративного
дослідження з історії повсякдення середньовічних міст
України в загальноєвропейському контексті.
На окремих аспектах досліджуваного питання
історики акцентували увагу ще наприкінці XIX ст.,
коли панувала думка про відсутність будь–яких
дієвих санітарно–гігієнічних заходів в англійських
середньовічних містах. Справді науковий підхід до
проблеми вперше виявив Е. Л. Себін у серії розвідок
про
санітарно–гігієнічний
стан
середньовічного
Лондона [1; 2; 3], а бурхливий розвиток середньовічної
археології дозволив підкріпити умоглядні реконструкції
на основі писемних джерел емпіричними даними [4;
5]. На сьогодні провідним фахівцем з історії медицини
міст середньовічної Англії загалом та санітарії й гігієни
зокрема є Керол Роукліфф [6; 7; 8; 9], що наголошує
на активності заходів центральної та місцевої влади в
царині суспільного здоров’я. Вітчизняна історіографія
ще не сказала свого вагомого слова з даного питання.
Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми. Надто стійким, і то не лише в свідомості
широкого загалу, є уявлення про майже повну
бездіяльність органів влади в питанні поліпшення
санітарно–гігієнічного
стану.
Конкретні
аспекти
здійснення санітарно–гігієнічної політики найчастіше
залишаються поза увагою. Найменш розробленим
залишається питання про мотиви, які керували
можновладцями в процесі ухвалення ними відповідних
рішень.
Головною метою цієї роботи є дослідження
мотивації органів центральної та місцевої влади Англії
XIV–XV ст. у здійсненні санітарно–гігієнічної політики,
а також визначення міри її ефективності.
Охорона здоров’я, за винятком контролю за якістю
продуктів харчування на міському ринку, не входила до
визначених статутами та хартіями обов’язків міських
посадовців [10, с. 203] (втім, не слід забувати, що на
санітарний стан прямо впливало викладення вулиць
бруківкою, яке вже з другої половини XIII ст. поступово
входило до сфери відповідальності влади багатьох
англійських міст; особи, відповідальні за цей процес,
так само стежили за чистотою вимощуваних вулиць [11,
с. 261; 3, с. 22]). На санітарно–гігієнічній діяльності
влади міст Англії даного періоду позначався і не до
кінця подоланий приватний характер середньовічного
права. Хоча в Лондоні, Іпсвічі, Бері–сент–Едмундсі,
Фордвічі видавалися «асизи про будівлі» («Assize
of Buildings») та «асизи про перепони» («Assize of
Nuisance»), якими встановлювалися, зокрема, і певні
санітарно–гігієнічні приписи до приватних будинків
і земельних ділянок (особливо щодо розміщення
вбиралень і стічних ям та недопущення блокування
каналізаційних стоків), порушення цих вимог підлягали
розгляду в спеціальному «суді асизи» лише за умови
подання відповідного позову від іншої (як правило,
фізичної) особи; публічний же простір, за рідкісними
винятками, залишався поза полем зору суду асизи [12,
с. ix–xxxiv].
Вищезазначене, однак, зовсім не слід тлумачити
як повну бездіяльність міської влади в царині
суспільного здоров’я. Власне, перші нормативні акти
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міського походження, дотичні до санітарно–гігієнічної
проблематики, з’являються не пізніше XIII ст. (зокрема,
в Лондоні та Норіджі), тобто майже одночасно з самим
початком міського самоврядування; протягом наступних
століть інтерес англійських міст до цих питань лише
зростав, на що логічно свого часу вказувала С. Рейнолдс
[13, с. 128, 177].
Зрештою, уявлення про антисанітарію як про
цілком нормальний для доби Пізнього Середньовіччя
стан речей так само не відповідають дійсності. Так,
людина Середньовіччя боялася смороду як такого,
вважаючи його одним з головних чинників багатьох
хвороб і епідемій, надто ж після руйнівної епідемії
чуми 1348–9 рр. [14, с. 59]. Мабуть, найбільш ємно
про епідеміологічні уявлення англійського бюргерства
свідчить скарга, подана до парламенту в 1380 р.
мешканцями Холборна та Смітфілда: «через великий
і жахливий сморід і смертоносну гидоту... люди, що
мешкають і часто гостюють там [у вказаних районах],
жалюгідно потерпають від хвороб у результаті
зараження повітря, вищезгаданих гидот і смороду, а
також багатьох лих, що, як відомо, слідують за тим»
[цит. за: 8, с. 182].
Заслуговує на увагу думка Л. Торндайка про те,
що люди Пізнього Середньовіччя перебували під
впливом ідеї про самозародження шкідливих живих
організмів з бруду та гниття, а отже, навряд чи стали
б виявляти повну байдужість до викидів та сміття
просто на вулицях міст [15, с. 196]. Насамкінець, як
влучно зауважив Філіп Зіґлер, той факт, що санітарно–
гігієнічне становище і порушення відповідних приписів
узагалі знайшли відображення в тогочасних писемних
джерелах, уже сам по собі свідчить, що тотальна
антисанітарія не вважалася чимось нормальним і
природним [16, с. 128]. Яких же заходів вживала міська
влада задля поліпшення становища?
Як одну з перших ознак переходу міської влади до
нової санітарної політики часто розглядають заборону
випускати свиней на вулицю; зокрема, саме боротьба
зі свинями становила основний зміст виданого владою
Лондона в 1285 р. розпорядження, яке Дж. Култон (не
зовсім справедливо) вважав найпершим англійським
нормативним актом міського походження, спрямованим
на поліпшення санітарної ситуації [17, с. 330–331].
Проте в Кембриджі, згідно з постановою 1445 р.,
вигул свиней було дозволено в нічний час, у Беверлі
обмеження не стосувалися поросних свиней, а в
Лестері – окільцьованих. Якщо ж додати до цього той
факт, що чимало відомих випадків штрафів, зокрема, у
Вінчестері [18, с. 171] та Вестмінстері [19, с. 225–226],
пов’язані з компенсацією матеріальних збитків, завданих
свинями, що залишилися без нагляду, а в Норіджі [6,
с. 308] – з дітьми, убитими та покаліченими свинями та
собаками, то, на нашу думку, напрошується висновок,
що запроваджені обмеження мали на меті радше безпеку
громадян та їхнього майна, ніж поліпшення санітарного
стану міст (не виключений і вплив символічного
значення свині як уособлення гріха черевоугодництва,
що оскверняє [7, с. 136]). Крім того, у різних містах, і
то не лише англійських, існували також обмеження
на вигул коней, кіз, собак, качок тощо [20, с. 332].
Порушники каралися штрафами чи конфіскацією
тварин, а безпритульних тварин могли просто вбивати,
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як–от гусей і свиней у Лондоні (де існувала навіть
оплачувана посада вбивці свиней, причому платня
залежала від кількості вбитих тварин [21, с. 18]).
У такому разі першими нормативними актами,
спрямованими суто на налагодження санітарної
ситуації слід вважати міські статути, що забороняли
класти сміття під двері сусідам чи виливати помиї з
верхніх поверхів просто на вулицю. Піонером у цій
сфері виступив Лондон, де вже з 1309 р. залишення
людських чи тваринних екскрементів на вулиці каралося
штрафом за прогресивною шкалою – 40 пенсів за
перше порушення, 80 – за друге [21, с. 18], а в 1414 р.
встановили навіть грошову винагороду для тих, хто
інформував міську владу про порушення санітарного
режиму [3, с. 29]). Схожі приписи знаходимо і в інших
містах [20, с. 332]. Мабуть, найбільш суворими були
покарання, призначені владою Норіджа: до 20 шилінгів
штрафу з позбавленням бюргерства чи вигнанням
з міста, хоча на практиці суд зазвичай обмежувався
накладанням менших штрафів [4, с. 310].
Ще
більшою
проблемою
була
організація
прибирання та вивезення вже викинутого сміття. Не
дивно, що й тут перед вело головне місто королівства.
У Лондоні прибиранням вулиць займалися т.зв.
«стерв’ятники» (scavengers) і «грабарі» (rakers): перші
відзначали випадки порушення санітарного режиму
та наглядали за другими, які займалися безпосередньо
прибиранням і вивезенням сміття. Для цієї мети
вже в другій половині XIV ст. використовувалися 12
возів з 24 кіньми (на 10 міських районів), а також
примусова праця візників (а в подеколи – і човнярів),
які перевозили пісок, гравій чи суглинок; втім, подеколи
візник і «грабар» міг бути однією й тією самою особою.
Окремого розв’язання потребувало актуальне для
динамічно забудовуваного Лондона питання вивезення
будівельного сміття. І «грабарі», і «стерв’ятники»
підпорядковувалися посадовцям на рівні відповідного
району (ward beadles), які стягали санітарні збори,
попереджали мешканців про відповідальність за
порушення санітарного режиму (маючи навіть право
заарештовувати тих, хто чинив їм опір), а в окремих
випадках навіть самі бралися до прибирання. Кінцева
ж відповідальність за санітарний стан міста лежала на
олдерменах районів, які мали повноваження обирати
та призначати усіх згаданих осіб, хоча в особливих
випадках таке призначення могло відбуватися на
загальноміському рівні. У 1385 р. було призначено
і міського «сержанта каналу», який опікувався
прибиранням уже на рівні цілого міста. Крім того, в
Лондоні в XIV ст. вже існували громадські звалища для
сміття та гною, вміст яких згодом вивозився візниками.
З’явилися навіть приватні звалища, господарі яких
брали гроші за тимчасове зберігання викидів на своїй
території [3, с. 21–23, 40–42].
Втім, як і повсюдно в Європі, найбільшу загрозу
екологічній безпеці міста становили різники (що
скидали в річки тельбухи та кров забитих і часто
не надто здорових тварин), чинбарі (що мусили
мити в річках шкури для подальшого вичинювання),
фарбувальники (що викидали побічні продукти
переробки вайди на синю фарбу – детальніше у [5,
с. 27]) та випалювачі вапна (надто ж з переходом
від деревного вугілля до викопного). Почасти це
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стосувалося і ковалів: зокрема, анонімний автор
пізньосередньовічного вірша скаржився на «темні
задимлені кузні, брудні від диму», а одна лондонська
родина подала позов на сусіда коваля, стверджуючи,
що від диму зіпсувалися їхнє вино та ель [11, с. 264] –
проте основною причиною, що спонукала міську владу
приймати акти, які обмежували або й узагалі забороняли
діяльність ковалів та інших робітників по металу
(зокрема, ливарів дзвонів) у межах міських стін, був,
схоже, пожежонебезпечний характер їхнього ремесла.
Попервах міська влада толерувала практику
викидання тельбухів прямо в річку, вимагаючи лише,
щоб викидання здійснювалося під час відпливу [1,
с. 339–340] (практика викопування спеціальних ям
не виправдала себе). Прагнучи заощадити час на
викиданні сміття, ремісники часто скидали його з
місцевих мостів або причалів. У 1370 р. лондонська
міська влада, зневірившись у можливості змусити
різників відмовитися від використання з цією метою
одного з мостів, вдалася до крайніх заходів, просто
розібравши його. Зрештою, в Лондоні, як і в Йорку,
різникам дозволили збудувати спеціальний пірс,
з якого вони віднині мали викидати тельбухи [16,
с. 127; 18, с. 206]. Проте в окремих випадках міська
влада намагалася регламентувати не лише кінцеве
місце скидання відходів, але навіть і шлях до нього.
У Вінчестері звичний шлях від бійні до звалища
проходив крізь цвинтар місцевого собору; після
неодноразових попереджень у 1420 р. спеціальним
розпорядженням різників змусили обирати інший шлях
(щоправда, безуспішно, адже пропонований маршрут
проходив прямо через міський ринок) [18, с. 251–253].
З цього зрозуміло, що дорогою частина викидів могла
виливатися чи вивалюватися з візків (у Лондоні в
1405 р. навіть випустили спеціальне розпорядження,
яким регламентували мінімальну висоту бортиків
возів, що перевозили сміття [11, с. 262]); з іншого боку,
вимога накривати нутрощі під час транспортування до
місця скидання [5, с. 28] свідчить радше про намагання
уникнути запаху та виду, не гідного міста. У тому ж
Вінчестері регламентувався навіть розмір викидів:
перед викиданням різники зобов’язані були подрібнити
нутрощі на шматки не більш як 4 дюйми завдовжки [18,
с. 205] (у Лондоні для цих потреб було навіть збудовано
спеціальний будиночок на березі Темзи, звідки потім
потрібно було діставатися човном до місця викидання
[1, с. 349]). Менш прискіпливо регулювали обробку
риби та птиці: тут головною вимогою зазвичай було
недопущення викидання тельбухів надвір і усунення
виробничого процесу подалі від місць скупчення людей
[3, с. 26].
Чинбарство теж отримало свою частку заборон і
штрафів від міських керманичів. В Іпсвічі в самому
лише 1471 р. було оштрафовано п’ятьох чинбарів за
миття шкур у громадських колодязях [7, с. 148]. Не
кожне місто, однак, було готове до впровадження таких
кардинальних заходів, яких було вжито щодо чинбарів
у Колчестері: наказ мити шкіри лише «у власній воді
на власній землі» і винятково в ямах, що не мали
сполучення з річкою [22, с. 241].
Чимало порушників санітарного режиму було серед
ремісників, які займалися ремеслом нелегально, не
будучи членами відповідного цеху: зі зрозумілих причин
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вони воліли не афішувати сам факт здійснення ними
виробничого процесу, тому позбавлялися виробничих
викидів таємно і найпростішим шляхом. У 1340–х рр. у
малому містечку Торнбері місцевого нелегального шевця
Волтера Гіндвелла викрили, коли він топив у річці
трупи собак [23, с. 59]. На цю думку наводить, зокрема,
той факт, що в Саутгемптоні саме на фарбувальників,
чинбарів і шевців, згідно з інструкцією Генріха VI від
1452 року, міська влада звертала найбільшу увагу в
питанні заборони позацехового ремесла [24, с. 167].
У щойно наведеній королівській хартії було згадано
і різників, проте в контексті регулювання цін на
харчування, що вочевидь, виглядало більш важливим
з погляду центральної та місцевої влади. Логічна
гіпотеза про пріоритет продовольчої безпеки перед
гігієнічними вимогами знаходить пряме підтвердження
в обставинах ухвалення парламентом Вінчестерського
статуту 1393 р.: на прохання лондонської влади було
дозволено повернути бійні всередину міських стін
на спеціально встановлені місця, адже необхідність
транспортування підвищила ціни на м’ясопродукти [1,
с. 349] (з цієї причини не надто вірогідним здається
припущення П. Брімблкомба про видалення екологічно
шкідливих виробництв з території міста як реакцію на
занадто високі ціни на їхню продукцію [25, с. 943] –
тим паче, що пряме регулювання цін аж ніяк не було
чимось екстраординарним для міської влади і навряд чи
потребувало наявності подібних важелів впливу).
Однак не варто також перебільшувати зако
нослухняність ремісників: королівський наказ 1361 р.
про заборону різництва у межах міських стін не
виконувався вповні навіть у Лондоні, під носом у
королівської влади: знадобився спалах чуми 1369 р.,
аби порушників нарешті почали притягати до
відповідальності. Наступний пароксизм нормотворчого
процесу в питанні регламентації діяльності різників
настав у 1379 р. і знову супроводжувався спалахом
чуми; ту ж картину спостерігаємо в 1391 р. Якщо
ж пригадати, що й у 1361 р., коли з’явився наказ
Едуарда III, теж мала місце хоча й менш значна
за наслідками, та все ж епідемія, то напрошується
висновок, що очевидний хронологічний збіг не є
випадковим: навпаки, заходи щодо обмеження різництва
були реакцією влади на поширення хвороби. Те ж
стосується і славнозвісного Кембриджського статуту
1388 р., з легкої руки Дж. Култона відомого як «перший
акт [центральної влади] про міську санітарію» [17,
с. 330–331] (що, втім, не вповні відповідає дійсності):
саме Кембридж був головним вогнищем тогорічної
епідемії [1, с. 343–348]. Значна кількість ордонансів,
розпоряджень і наказів, що видавалися в «здорові» роки,
не дозволяє, однак, говорити про те, що санітарно–
гігієнічна політика міст мала цілком реактивний
характер; можемо говорити і про профілактичні заходи.
Вочевидь, спалахи хвороби лише надавали більшого
пріоритету проблематиці, яка й без того була присутня
в порядку денному міської влади, і переводили її на
рівень загальнодержавної – такої, що потребувала
втручання і з боку центральної влади. Особливо тісна
кореляція між епідеміями та вжитими саме проти
різників (порівняно з іншими шкідливими ремеслами)
заходами, як ми припускаємо, пояснюється тодішніми
як епідеміологічними, так і світоглядними уявленнями,
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неодмінним елементом яких була відраза до крові та
нутрощів.
Інший напрям діяльності був пов’язаний з
облаштуванням мережі споруд санітарного призначення.
У XIV ст. почали з’являтися публічні вбиральні
(common privies), що утримувалися коштом громади.
Як правило, вони являли собою стічні канави (згодом
викладені деревом чи навіть вимощені камінням),
над якими зводилися дерев’яні туалети типу сортир –
дерев’яна дошка з вирізаною посередині діркою. Їх
розміщували коло чи навіть на мостах і причалах, а
також, як і в континентальній Європі, поблизу головних
ринків [20, с. 332]. У Йорку вже ордонансами 1301 року
було передбачено будівництво чотирьох громадських
вбиралень у чотирьох кварталах міста [8, с. 181].
На середину 1420–х рр. у Лондоні, за підрахунками
Е. Себіна, було від 13 до 16 громадських вбиралень на
10 районів міста (щоправда, деякі з них насправді могли
бути приватними), найбільша з них – безпосередньо
на Лондонському мості. Вони розташовувалися на
Темзі, Волбруці чи коло міського рівчака. Вбиральня
на Лондонському мості складалася з кількох будівель,
причому вони, очевидно, мали кілька входів (принаймні
в 1306 р. якийсь боржник примудрився втекти від
кредитора, зайшовши через одні двері і вийшовши через
інші); вбиральня на одному з ринків була повністю
споруджена з каміння – аж до сидінь [2, с. 307–309].
Розвиненою була мережа вбиралень і у Вінчестері:
відомо щонайменше про три такі об’єкти, кожен з
яких по–своєму вирізнявся: найбільша вбиральня, біля
міського собору, мала окреме відділення для жінок,
друга за розмірами, в центрі міста, являла собою
фактично туалет сортирного типу з сидіннями, третю ж
було засновано в 1413 р. на кошти мешканців Бак–стріт
з їхньої власної ініціативи, яку схвалила міська влада
[18, с. 214–216]. Також відомо про наявність вбиралень
у Саутгемптоні, Гуллі, Лестері, Ексетері [26, с. 87].
Одночасно з цим поліпшувалося й обслуговування
каналізаційних мереж. Мощені стічні канави, що
почастішали в XV ст., регулярно очищувалися, а їхній
вміст переміщували в річки та інші водойми, в покинуті
ділянки землі навколо міста (наприклад, колишній
кар’єр біля Норіджа або так і не забудований район
Гулля коло міських стін) [27, с. 168, 180], в інші ями або
в поля за містом (як добриво). З цією останньою метою
найзаможніші землевласники могли навіть продавати
гній і слиз [5, с. 28]. Очищенням систем каналізації та
водопостачання займалися спеціально найняті особи:
станом на 1466 р. у Лондоні з ними укладали договір
на 10 років, у Бристолі ж у 1376 р. було укладено
пожиттєвий контракт з робітником, який мав одержувати
величезну як на ті часи зарплатню в 10 фунтів на рік
(щоправда, він мав самостійно не лише очищувати, а
й ремонтувати водогони). Їхнім головним завданням
був нагляд за водогонами, громадські ж вбиральні
очищували доволі рідко – у Кембриджі, наприклад, з
1503 р. це відбувалося раз на три роки [18, с. 215; 28,
с. 118].
Провінційні міста часто брали за взірець рішення
лондонської влади (так, текст розпорядження міської
влади Лінна 1390 р. про ремонт водогонів прямо вказує
на бажання запозичити «добрий лад» (bonum regimen),
встановлений у Лондоні [7, с. 143]). При дослідженні
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історії провінційних міст часом важко помітити істотний
прогрес в усвідомленні місцевою владою значення
санітарно–гігієнічних заходів: так, за спостереженням
К. Платта, у Саутгемптоні зміст ордонансів місцевих
цехів та міської влади протягом XIV–XV ст. залишався
майже однаковим: заборона різникам і кухарям викидати
будь–які рештки тварин на вулиці міста; приписи
проти випасу свиней; вимога прибирати будь–які
прибудинкові купи гною впродовж двох днів. Однак це
не означає, що впродовж Пізнього Середньовіччя не
сталося жодних змін у санітарному становищі міста:
такі заходи, як облаштування громадських вбиралень,
оплата праці прибиральника, який у 1433–1434 рр.
одержав кілька пенсів за очищення цілої Інгліш–
стріт від сміття, постійні видатки на ремонт систем
водопостачання та каналізації не могли бути цілком
безрезультатними [24, с. 171]. Можна навіть обережно
припустити, що відсутність нових радикальних
нормативних актів була пов’язана з тим, що вже
чинні заходи визнавалися міською владою достатньо
дієвими.
Висновки і пропозиції. Таким чином, становлення
політики центральної та місцевої влади у XIV–XV ст.
відбувалося головним чином під впливом тогочасних
епідеміологічних уявлень населення, що виводилися на
перший план повторюваними спалахами епідемічних
хвороб. Рушійною силою ухвалення того чи іншого
нормативного акту часто ставав тиск з боку самих
бюргерів, а своєрідним полігоном для випробування
нових санітарно–гігієнічних заходів був Лондон, де
через напружену демографічну ситуацію та значну
концентрацію господарської діяльності потреба у
відповіді на санітарно–гігієнічні виклики була особливо
нагальною. Навряд чи можливо надати скільки–небудь
точну оцінку результативності заходів центральної
та міської влади щодо поліпшення становища, проте
напевно можна стверджувати, що вона була відмінною
від нульової. Перспективним напрямом досліджень є
вивчення не лише об’єктивного санітарно–гігієнічного
стану міст, а й суб’єктивного його сприйняття з боку
тогочасного населення. Проте необхідне подальше
ретельне дослідження всього комплексу як доку
ментальних, так і наративних та епістолярних джерел.
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Urban sanitary and hygienic policy of English central
and local authorities, 1300–1500
This article deals with the policies of central and local authorities aimed at
improvement of sanitary and hygienic conditions in English towns in the 14–15th
c. To this purpose, the researcher analyzed a complex of narrative and documentary
late medieval historical sources. The author argues that making of sanitary policies
was influenced by late medieval epidemics and views on epidemiology – in particular,
the views on stench as a primary means of disease transmission. The place of public
health measures among other priorities in both central and local authorities’ agenda is
considered: the chronological parallelism between plague outbursts and introduction
of new sanitary measures is duly noted here. London is established as a role model
for other cities in the questions of sanitary and hygiene, which were eager to copy the
best London practices such as regular street cleaning. It is proved that the measures
taken were more effective than it was acknowledged in historiography until recently.
Keywords: late medieval England, urban history, public health care, sanitation,
hygiene.
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Історичні аспекти патріотичного виховання
в зарубіжних країнах
Оскільки патріотизм набуває нині особливого значення, виникає гостра
потреба в актуалізації національно–патріотичного виховання на всіх етапах
формування особистості. У статті розглядаються історичні аспекти
патріотичного виховання в зарубіжних країнах. Ми ставили за мету виявити
та порівняти в різних країнах системи з патріотичного виховання. Як
показує досвід багатьох країн, саме почуття національної гідності сприяло
їх швидкому розвитку. Формування національної самосвідомості являє собою
систему, що створювалася протягом віків самим народом. Вивчачи історію
України і аналізуючи суспільні процеси, ми намагались визначити, яке суспільне
явище залишило найглибший слід в історії українського народу, зумовило
глибокий вплив на формування національного характеру. Застосовуючи такі
методи як порівняння, спостереження ми змогли виділити важливі аспекти
патріотичного виховання.
Ключові слова: патріотичне виховання, історичні аспекти, зарубіжні
країни.

Сьогодні тема патріотизму є надзвичайно актуаль
ною, оскільки вона стосується кожного громадянина
та значною мірою пов’язана з політичною ситуацією
нашої і багатьох інших країн. Від почуття патріотизму
залежить ставлення людини до своєї країни, оточуючих
людей (рідного народу), у виборі уряду, отже
майбутнього цілої держави.
Історично склалось так, що елементи патріотизму
у вигляді прив’язаності до рідної землі, мови,
традицій формувалися ще в давнину. В античному
світі зароджуються філософські вчення про виховання
громадянина (Платон, Демокріт, Сократ, Конфуцій), в
яких розглядаються аспекти виховання громадян і їх
діяльності, спрямованої на процвітання суспільства та
держави [1, с. 365].
Основи патріотичного виховання досліджували
Б. Ананьєв, П. Блонський, Л. Виготський, Г. Костюк,
О. Леонтьєв, О. Петровський, П. Якобсон. Серед
сучасних дослідників, які працюють над питанням
патріотичного виховання та громадянських якостей
особистості – І. Бех, П. Вербицька, П. Ігнатенко,
А. Погрібний, Ю. Руденко, К. Чорна, О. Шестопалюк.
Практика виховання патріотизму в античному
світі найбільш яскраво простежується на прикладі
таких держав як Спарта і Афіни. У 17 ст. Виникають
концепції, в яких, зокрема, розглядаються питання
формування громадянськості і патріотизму (Джон Локк,
Жан–Жак Русо, І. Песталоци).
Незважаючи на загальні підходи до виховання
патріотизму у зарубіжних країнах, у кожній країні
визначаються
свої,
індивідуальні
підходи,
які
відповідають рівню розвитку держави і суспільства.
Сучасні підходи до патріотичного виховання у США
та країнах Сходу знаходяться в тісному взаємозв’язку
з питаннями правового виховання, оскільки розвиток
почуття поваги до історії країни в загальній системі
виховання взаємопов’язане зі знанням і дотриманням
законів у повсякденному житті [2, с. 146].
Один з аспектів, на який особливо приділяється
увага в системі роботи по вихованню патріотизму у
зарубіжних країнах на сучасному етапі – це вивчення
проблеми збереження миру і запобігання війни. Яке
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здійснюється як через традиційні предмети в освітніх
установах, так і спеціальні курси.
В другій половині XX ст. в закордонних країнах
особлива увага приділялась військово–патріотичному
вихованню молоді при створенні професійних армій.
Наприклад, в США в зміст виховання патріотизму
додатково включались такі елементи, як формування
і розвиток позитивної мотивації до військової справи,
організація здорового образу життя, фізичне виховання
молоді.
В Італії важлива роль в забезпеченні патріотичного
впливу на молодь відводиться системі громадських
організацій колишніх військовослужбовців, які пропа
гують військові традиції. У Великобританії патріотичне
виховання побудовано на ознайомленні з військово–
історичними традиціями, популяризації армійської
служби.
Сусідні країни – Польша та Росія мають значні
напрацювання у сфері патріотичного виховання
населення. Зокрема польським урядом розроблена
і реалізується програма, яка має назву «Патріотизм
завтрашнього дня». Відповідно до неї у різних містах
Польщі місцева влада влаштовує дні національного
прапора.У агітаційних роликах на телебаченні та
на радіо лунають пісні, які обіцяють, що Польща
перетвориться на державу, що базуватиметься на
принципах верховенства права, солідарності та
справедливості. Програма спрямована здебільшого
на молодих людей, яких закликають залишатися на
Батьківщині і будувати тут своє майбутнє. Патріотичне
виховання у Польші розпочинається з дошкільного
віку. Дітей ще з садочка вчать, як виглядає прапор,
вчать національного польського гімну, виховують у них
локальний патріотизм. Дошкільнят водять по музеях
рідного міста, показують пам’ятники, знайомлять
з місцевими героями, з місцевими традиціями.
Дитину вчать розуміти, ким вона є, пізніше її почуття
патріотизму розширюється до містечка, згодом до
воєводства, і врешті – до держави загалом [3, с. 254].
Таким чином, можна зробити висновок, що
формування патріотизму у зарубіжних країнах здійс
нюється відповідно до розвитку історичних, культурних,
моральних, ідеологічних і життєвих цінностей. Будь
яке суспільство формує структуру суспільних відносин,
обирає систему матеріальних та духовних цінностей,
за допомогою яких і регулює ці відносини, впливає на
громадян в процесі їх виховання.
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Historical aspects of Patriotic education in foreign countries
Because patriotism becomes now of particular importance, there is an urgent
need for the updating of the national–Patriotic education at all stages of identity
formation. The article considers historical aspects of Patriotic education in foreign
countries. We aimed to identify and compare in different countries the educational
system of Patriotic education. As the experience of many countries, it is the sense
of national dignity contributed to their fast development. The formation of national
identity is a system which was created over the centuries by the people themselves.
VIVACE the history of Ukraine and analyzing social processes, we tried to determine
what social phenomenon has left a profound mark in the history of the Ukrainian
people, has caused deep influence on the formation of national character. By applying
such techniques as comparison, observation we were able to highlight important
aspects of Patriotic education.
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Розвиток філософського фобієзнавства
в романах Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера
Авторка стверджує, що у наш час поширення фобієзнавчого дискурсу
потягло за собою поглиблення філософічності мистецтва взагалі та літератури
зокрема в площині розробки теми жаху. Метою роботи є дослідження нових
аспектів феномену жахливого, експлікованих в культових романах Дж. Роулінг
про Гаррі Поттера. Формулюється гіпотеза, згідно з якою популярність
цих романів значною мірою завдячує розробці авторкою вищеназваної теми.
Методом компаративного аналізу основних ідей філософського фобієзнавства
та філософічного змісту романів Дж. Роулінг виявлено, що тема жаху притягає
увагу реципієнта не тільки за допомогою певних художніх засобів, але й завдяки
філософській глибині твору, що забезпечується оригінальним розумінням
феномену жахливого. Частково Дж. К. Роулінг погоджується із Н. Керроллом,
який інтерпретує жахливе як гидотне. Та вона не обмежує цим своє розуміння,
принципово розширюючи горизонти поставленої проблеми.
Ключові слова: фобієзнавство, страх, жах, практики хоррору,
антифобіальних дискурс.

Наявність в культурі ефективних практик подолання
страху є одним з важливих параметрів позитивної
динаміки відповідної культури. Особливо це важливо в
періоди кардинального збільшення рівня пасіонарності
населення, загострення внутрішніх та зовнішніх
соціально–політичних протиріч, падіння рівня життя
або загрози такого падіння, екологічних негараздів тощо.
Не випадково фобієзнавчий аспект романів Дж. Роулінг
заслуговує сьогодні на особливу увагу саме в Україні.
В усі часи велику роль у формуванні та розвитку
антифобіального дискурсу відігравала філософія.
Зрозуміло, що час від часу філософія поступалася
першим місцем у цій справі іншим формам свідомості –
релігії, науці, мистецтву, але в цілому вона завжди була
здатна відновлювати, систематизувати та розвивати
фобієзнавчу проблематику в практичній площині.
Сьогодні як ніколи важливо з філософської точки зору
осмислити феномени страху і жаху в контексті загроз
сучасної цивілізації – осмислити і дати відповідні
рекомендації людям щодо найбільш ефективних
антифобіальних практик. Та криза академічного
філософування аж ніяк не сприяє вирішенню цієї
проблеми. Філософія початку ХХІ ст. зайшла в такі
глибокі термінологічні «хащі», що сучасні філософи, які
займаються різними проблемами, не завжди розуміють
один одного. Що ж до пересічних громадян, то для
них філософська мова є чимось на кшталт латини чи
давньогрецької – мертвих мов, відомих лише окремим
спеціалістам. У цій ситуації суспільно значущу
фобієзнавчу ініціативу значною мірою бере на себе
мистецтво, зокрема література, яку вважають «своєю»
і дорослі, і діти. В межах цієї літератури відбувається
певна форма синтезу класичного (філософського,
релігійного, просвітницько–наукового) та новітнього
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філософського фобієзнавчого дискурсів. Крім того в
межах відповідної літератури можна говорити і про
розвиток саме філософського розуміння феноменів
страху і жаху.
Фобієзнавство як проблемне поле сучасної філо
софії має досить довгу історію розвитку. Сам термін
«фобієзнавство» ми вводимо: 1) заради скорочення
(замість того, щоб писати: «сукупність знань та
уявлень про страх, його похідні (тривога, жах тощо),
про фобіальні та антифобіальні практики»; 2) для
виділення дуже важливої та актуальної сфери сучасного
філософського дискурсу, що має безпосереднє практичне
значення для кожної людини та для суспільства в
цілому. Виокремлює цю сферу і історик філософії
Д. Н. Барінов, який вивчає еволюцію уявлень про
страх та тривогу [Див.: 1]. Та спеціальної назви для
філософських досліджень, змістом яких є виявлення
найбільш важливих аспектів розуміння страху та його
похідних у єдності з певною теоретико–методологічною
основою досліджень цих феноменів він, нажаль, не
пропонує [Див.: Там само]. Виокремлення фобієзнавства
в окрему проблемну сферу філософії має численні
прецеденти в історії філософії. Деякі філософи,
наприклад Епікур, взагалі вважали, що практики подо
лання страхів є основним змістом філософії. Централь
ною парою філософських категорій у книзі С. Кіркегора
«Страх і трепет» є поняття, що виражають амбіва
лентний характер страху – негативний та позитивний.
Переведення акценту з теми страху на феномен
жаху відбувається в філософії М. Хайдеґґера, який
вважає, що саме жах визволяє людину від примарного
та наближає до достеменного буття. Феномен жаху
він визначає через сукупність таких факторів, як
загрозливе, невідоме та раптове [6, с. 142]. Н. Ке́рролл
в книзі «Філософія жаху, або парадокси серця»,
досліджує феномен жахливого на матеріалі сучасного
кіно з точки зору розкриття механізму максимально
ефективних технологій арт–хоррору. Тобто він
звертається до фобієзнавчого досвіду мистецтва,
зокрема кінематографу, вважаючи, що саме кіно
виражає ідею жахливого найбільш повно. З ним
не зовсім погоджується Ю. Крістєва, яка вважає,
що саме література здатна найбільш глибоко та
переконливо виразити страх і жах, тому що об’єктом
фобії є «галюцінаторна метафора». Також Ю. Крістєва
стверджує, що в фобіях не існує ніякого іншого змісту
крім відрази [2, с. 41]. До філософських роздумів з
приводу феномену жаху долучається і авторка романів
про Гаррі Поттера – Дж. К. Роулінг. Ми спробуємо
довести у цій статті тезу про оригінальність її розуміння
жахливого з філософської точки зору.
Сьогодні багато авторів ведуть дискусії з приводу
того, які чинники вплинули на величезну популярність
книг про Гаррі Поттера (J. Granger, Gupta Suman,
Neal Connie, Lana A. Whited, Cynthia J. Hallett,
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Peggy J. Huey, Ю. Анкушина, Ш. Сміт та ін.). Ми
висловлюємо гіпотезу, що культовими ці романи
значною мірою зробила саме тема жаху, його посилення
та подолання. Загальну динаміку романів можна виявити
у декількох стадіях розгортання страшного: 1) від
психологічних, внутрішніх страхів самотньої дитини до
2) входження в життя Гаррі Поттера по–справжньому
жахливих явищ; 3) подальшого поглиблення жахливого і
4) перемога над жахом.
Новизна проведеного дослідження полягає в
тому, що в статті вперше зроблено спробу розкрити
фобієзнавчий філософський дискурс на матеріалі
культових романів Дж. Роулінг про Гаррі Поттера, що
дозволило розкрити особливості розуміння авторкою
природи та динаміки жахливого.
Метою цієї статті є виявлення філософічного
змісту романів Дж. Роулінг про Гаррі Поттера,
предметом якого є феномен жахливого. Об’єктом є
філософське фобієзнавство в поєднанні його класичного
та новітнього дискурсів, а предметом – розвиток
філософського розуміння феномену жахливого письмен
ницею Дж. Роулінг на матеріалі її романів про Гаррі
Поттера.
Авторка поступово вводить семантику страшного і
непомітно посилює її в напрямку до жахливого. Вперше
зустріч із достеменно жахливим відбувається вже у
третій книзі циклу – «Гаррі Поттер і в’язень Азкабану»,
коли авторка створює образ дементора. «Освітлена
мерехтливим вогнем… в проході зупинилася височенна,
аж до стелі, постать, закутана в плащ. Обличчя
прибульця ховалося під каптуром. Гаррі опустив очі, і
йому похололо в грудях. З–під плаща стирчала рука –
лискуча, сіра, вкрита слизом і струпами, немов рука
покійника, що зогнив у воді... Рука з’явилася тільки
на мить. Істота в плащі неначе відчула погляд Гаррі,
бо рука рвучко зникла у складках чорної тканини» [4].
Дж. Роулінг лише частково змальовує образ дементора.
Це художнє «замовчування» цілого натякає на те, що
приховане за плащем і каптуром є значно жахливішим.
Те ж, що на мить показується, є невимовно гидким. Як
ми бачимо на цьому прикладі, Дж.К. Роулінг інтерпретує
жахливе в парадигмі Н. Керролла – як гидотне. Та
вона не обмежує своє розуміння цією теорією. Тільки
видима частина жахливого, з точки зору Роулінг, є
вкрай мерзенна. Що ж до основного змісту жахливого,
його сутності, то воно є невидимим, утаємниченим
продовженням огидного. А невидимим воно є тому,
що жахливе лише частково існує у фізичному бутті,
а основна його частина належить до інфернального
духовного виміру. Дементори є втіленням жаху не тільки
тому, що вони мають гидотний вигляд. Найстрашнішим
є жахлива здатність дементорів поглинати все світло
і радість життя, залишаючи у свідомості людини
лише найжахливіші спогади та навіть забирати у
людини її душу. Письменниця у цьому випадку
ілюструє християнське розуміння двох різновидів
смерті – фізичної та духовної. Фізичної смерті Христос
закликав не боятися, бо Він переміг цю смерть, а
духовна смерть – є найжахливішою, бо передбачає
вічне страждання душі. Однак відмінність авторського
тлумачення духовної смерті від християнського полягає
в тому, що в християнстві духовна смерть – це свідомий,
вільний вибір людини, яка обирає зло. А в романах
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Дж. Роулінг дементори в принципі можуть карати і
позитивних героїв, які насправді протистоять злу.
«Гаррі Поттер і кубок вогню» – книга, в якій
відчувається не просто страх окремих персонажів
у зв’язку із локальним протистоянням добра та зла.
Онтологію цього твору визначає системне укорінення
жахливого. Якщо попередні частини мали гарантовано
щасливий кінець в наслідок певної буттєвості казкового
світу, в якому зло втратило свою силу, то відтепер,
історія стає моторошною. Зло повертається. Темний
чаклун Волдеморт проводить жахливий ритуал, отримує
нове тіло і відроджується для боротьби за владу над
усім світом.
У п’ятій частині серії – «Гаррі Поттер і Орден
Фенікса» тема жаху стає вже лейтмотивом книги. Герої
знають, що темний чаклун повернув свої сили. Вони
намагаються вживати деяких заходів для захисту та
подальшої боротьби з тим, ім’я якого не називають.
Однак, члени Ордену не знають, що можна вдіяти – зло
не квапиться відкрити себе. Волдеморт і смертожери
вичікують слушної нагоди, щоб почати діяти. Це ніби
тиша перед бурею. І ця тиша, коли точно відомо, що
щось жахливе вже сталося, але ще не відомо, як воно
проявиться і що буде далі, тримає героїв і читачів у
напрузі, що відповідає самій атмосфері жахливого.
Наразі жахливе – це невідоме по суті кардинальне
зрушення у бік зла – відомим однак є те, що це
зрушення відбулося.
Крім збагачення феномену жахливого перерахо
ваними вище аспектами змісту, Дж.К. Роулінг відкриває
ще один вимір жаху. Вона знаходить можливість
поєднати, перетнути протилежності добра і зла і
створити ситуацію, яка, на перший погляд, не залишає
ніяких шансів Гаррі Поттеру на життя. Через закляття,
яке відродило Темного Лорда, Гаррі Поттер виявляється
дуже тісно з ним пов’язаним. Він відчуває думки і
настрої чаклуна так, ніби він, Гаррі, і є злий чаклун,
ніби вони разом – це одна особа. І це відчуття кожного
разу жахає головного героя. Він не розуміє, що з ним
відбувається.
Авторка посилює феномен жахливого через подвійну
інтеріорізацію жаху. З одного боку, йдеться про пере
живання жаху як такого, причина якого має зовнішнє по
відношенню до героя існування. З іншого – сам герой
відчуває себе причетним до того, зла, яке є джерелом
жаху. Частиною авторського проекту жахливого є феноме
нологічна релятивізація зла, яке має невідому природу:
що відбувається і чому – герой не може зрозуміти. Та він
бачить жахливі наслідки: зло розповсюджується не тільки
у зовнішньому світі, але, здається, не має й внутрішніх
перепон у свідомості головного позитивного героя.
У наступній книзі – «Гаррі Поттер і напівкровний
принц» магічне товариство вже визнає правоту Гаррі
і Дамблдора, які відкривають жахливу можливість
перемоги зла та наполягають на рішучих діях проти
темних чаклунів. Відтепер розпочинається справжнє
протистояння чарівників – тих, хто обрав шлях
смертельно небезпечної боротьби проти Волдеморта та
прибічників. Вже в першому абзаці нової книги основне
слово, яке багато разів повторюється – це жах, при чому
у множині – «жахіття».
Як ми бачимо, нагнітання атмосфери хоррору з
кожною книгою посилюється. Остання частина – «Гаррі
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Поттер і смертельні реліквії» вже не схожа на дитячу
казку. У ній все підводиться до кульмінації, в якій ми
вже не впевнені, що добро переможе, якщо воно зазнало
таких вагомих втрат. Герої не знають, чи виживуть
вони та їхні близькі; не знають, в якому стані надалі
існуватиме чаклунській та маглівський світи; не мають
ніякого плану порятунку.
Вся книга тримає читача у напрузі, бо життя
головних героїв зосереджується не на антитезі
буденного та надзвичайного, як це було у перших
книгах, а на питанні виживання на межі життя і
смерті, на постійному протистоянні жаху. Дуже довгий
час герої не мають ніякого плану, вони розгублені та
безпорадні. На бік темних чаклунів стають не тільки
їх свідомі прибічники, але й ті, хто бачать всі ознаки
перемоги Волдеморта, і від жаху перед злим чарівником
втрачають усяке бажання чинити супротив.
Життя магічного суспільства і політика Міністерства
Магії відтепер кардинально змінюються. Магли
розглядаються як нікчемні раби, які мусять служити
чарівникам. Та й чарівників тепер ділять на чистих та
«бруднокровних». Відбувається жорстокий геноцид
проти тих, хто не належить до чаклунських родин.
Навіть в Ордені Фенікса – останньому осередку
боротьби із злими чарівниками, є зрадник, бо
Волдеморт якимось чином взнає про утаємничений план
переміщень Гаррі Поттера.
Жах посилюється гнітючими хвилюваннями за
рідних та близьких, коли ті довго не повертаються. Та
саме в тому місці роману, де концентрація жахливого
стає, як здається, найбільшою, з’являється слабка надія
на можливість протидіяти злу.
Помилково було б думати, що це є послабленням
жахливого. Дж. К. Роулінг вдається до опосередкованого
посилення жахливого, коли пряме нагнітання його
концентрації стає вже неможливим. Відсутність
альтернативи злу не може тримати читача у напру
женому стані надто довго. Якщо конфлікт добра і зла
знімається в наслідок перемоги останнього, то для всіх
позитивних героїв настає небуття. Що ж до жахливого –
то воно не є небуттям, але існуванням на межі буття
та небуття. Відтак авторка має тримати героїв саме на
цій межі, тобто вона повинна дати героям шанс. Та не
будь–який шанс, а найменший з усіх можливих. І вона
це робить.
З’являється абсолютно абстрактна можливість
перемогти Волдеморта. Для цього треба знайти та
знищити горокракси. Горокракси, на нашу думку, – це
ідеальний варіант мінімалізованого авторкою шансу
на перемогу, бо знайти їх так само «легко», як голки
у сіні. Єдине, що може допомогти у пошуку – це те,
що ці «голки» є жахливими магічними реліквіями,
захищеними найтемнішою магією та наймерзеннішими
проявами зла, які можуть бути вказівниками місця
перебування прихованих «предметів».
Та найбільш жахливим для реципієнта є те, що він
підводиться до висновку про неминучу смерть головного
героя. Авторка це робить двома шляхами – через пошук
істини самим Гаррі та через розкриття деяких обставин
першої «зустрічі» Гаррі та Волдеморта, коли останній
вбив батьків Гаррі. Останнє стає відомим Дамблдору.
Таким чином виявляється утаємничений буттєвий
зв’язок Гаррі Поттера і Темного Лорда. Тобто, щоб
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знищити Волдеморта, Гаррі має пожартувати собою.
Доки він живий, Темний Лорд продовжує чинити зло і
сіяти жах. Єдина перевага Гаррі перед Волдемортом –
це те, що Гаррі з якогось моменту вже знає про їхній
взаємозв’язок; знає, що він має померти, а Темний Лорд
цього не відає. Він сподівається після вбивства Гаррі
захопити владу над усім світом (ієрофанія Антихриста) і
святкувати свою перемогу.
Подвійне ствердження необхідності жертви посилює
відчуття невідворотності лиха. Читач переживає таку
фатальність як архетипову (якщо говорити про сакральні
підвалини трагедії), але все ж таки подібне завершення
роману сприймається читачем як жахливий кінець,
якого він аж ніяк не хоче. Паралельно передбачається
емпатія у жахливі передчуття смертельних страждань
самого Гаррі Поттера: « …Жах скував його на підлозі,
у грудях гупав похоронний барабан… Це був кінець,
він це знав, і йому залишилось єдине й неминуче:
померти» [5].
Ще одним прийомом посилення жахливого є
художні засоби емпатії читача у відчай друзів головного
героя, коли ті стають свідками «остаточної перемоги»
зла, бо бачать Гаррі вже «мертвим». Та жах друзів
Гаррі – це вже не той жах, що ми відчували протягом
останніх книг. Це вже остаточне, суто суб’єктивне
почуття, джерелом якого є незнання. Цей відчай героїв
авторка використовує вже не для посилення негативних
почуттів, а у якості контрастного тла для позитивного,
доброго завершення роману. Чим сильнішим є горе,
тим більше радість, що приходить йому на зміну.
Кульмінацію нагнітання жахливого в романі вже
пройдено. І сюжет відтепер розгортається у напрямку
перемоги добра.
Таким чином, тему страху, його посилення до
рівня жаху та перемоги над жахом можна вважати
лейтмотивом творів Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера.
З одного боку, авторка розвиває художні практики
жахливого, знаходить нові засоби для виразу його
поступового посилення, а з іншого – вона робить
внесок у розвиток фобієзнавства як філософського
дискурсу. При цьому Роулінг дає оригінальне витлу
мачення феномену жахливого, яке не співпадає з
наявними філософськими дефініціями. Але вона
враховує історичний досвід фобієзнавства, включаючи
і сучасне розуміння практик хоррору. Виходячи з
доведеного факту розвитку філософського розуміння
феномену жахливого в межах роману Дж. К. Роулінг
перспективним, з нашої точки зору, постає подальше
дослідження філософської проблематики жахливого
та розробка антифобіальних практик на матеріалі
культових художніх текстів ХХ–ХХІ ст.
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The development of the philosophical phobiology in
J. K. Rowling’s Harry Potter series
Nowadays the widening of the spheres of the phobiological discourse resulted
in the increasingly philosophical character of art in general and especially the
children’s literature, mostly in interpreting the theme of the horrible. The aim of the
article is to research the new aspect of the phenomenon of the horrible, as explicated
in J. K. Rowling’s cult novels about Harry Potter. We formulate the hypothesis
that popularity of the novels depends considerably on the author’s development of
the theme. Using the method of the comparative analysis of the main ideas of the
philosophical phobiology and the philosophical content of Rowling’s novels, we show
that the theme of the horrible attracts the recipient’s attention not only with the help of
the artistic means, but also due to the philosophical depth of the story. This is possible
because of the writer’s original understanding of the phenomenon of the horrible.
Rowling’s ideas partly coincide with those of N. Carroll, who interprets the horrible as
the abominable. However, she does not limit her understanding of the phenomenon to
this interpretation, and principally widens the horizons of the problem field.
Keywords: phobilogy, fear, horror, horror practices, anti–phobial discourse.
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Етико–філософський аналіз політичної
діяльності Отто фон Бісмарка
Політична етика є частиною практичної політичної філософії, яка
охоплює чимало складних понять, які описують морально–етичні явища в
політичних відносинах. Політична відповідальність є категорією із практичним
змістом і в нашому дослідженні підлягає розгляду виключно під кутом зору
практичної політичної діяльності конкретних політиків історії та сучасності.
Дослідження діяльності такого відомого політика як Отто фон Бісмарк в
контексті моральності політики та політичної відповідальності дозволить
сформулювати цікаві та перспективні для науки політичної етики висновки
щодо етичності авторитарних політиків. Авторитарний стиль управління
Отто фон Бісмарка в даному контексті не буде оцінюватися нами як
позитивний чи негативний, нашим завданням є встановлення морально–етичних
складових політичної відповідальності такого політика на основі дослідження
політичних рішень, які він приймав.
Ключові слова: Політична етика, політична відповідальність, політична
мораль, політичні відносини, мораль, політичне рішення, несення політичної
відповідальності, суспільні відносини.
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Актуальність
піднятої
проблеми
полягає
у
необхідності виокремлення морально–етичних рис
політичного діяча в контексті несення ним політичної
відповідальності.
В науковому середовищі дедалі частіше звертається
увага на проблеми моральності та відповідальності
в політиці. Особливий внесок у дослідження цієї
проблеми здійснили такі науковці як М. А. Широкова,
Ю. А. Нісневіч, Г. А. Дунаева, О. В. Бабкіна,
О. Л. Валевський, В. В. Голубь та інші.
Наразі існує чимало наукових досліджень політичної
діяльності політиків різних періодів, однак здебільшого
такі дослідження стосуються суто історичної складової
або загального аналізу політичних успіхів та досягнень
політика. Поза увагою науковців залишаються питання
політичної відповідальності, моральності та етичності
діяльності відомих політиків в історії.
Мета статті полягає у етико–філософському аналізі
політичної відповідальності на прикладі політичної
діяльності Отто фон Бісмарка.
Науковці у галузі політичної етики давно
констатували факт, що у сфері політики з особливою
гостротою означається морально–етична проблематика
політичної поведінки. Причому, ця проблематика
починаючи з початку її теоретичного усвідомлення
стала досить складною та актуальною темою для
світової політичної, філософської, етичної та інших
галузей наук, адже враховуючи той факт, що політичні
відносини є особливо вразливі до девіантної поведінки,
питання моралі та політичної відповідальності в такому
ракурсі набувають особливого значення. Політика, як в
минулому так і сьогодні, в свою чергу стала простором
актуалізації практичного потенціалу етичної теорії,
зв’язок якої з політикою та політичною відповідальністю
доводився різними мислителями та науковцями ще з
давніх часів.
В досліджуваному контексті варто зазначити,
що ще у Аристотеля виникнення етики як
спеціальної предметної галузі знань нерозривно
пов’язувалось із політикою, яка ставала об’єктом
спеціального теоретичного дослідження. Така позиція
аргументувалась мислителем тим, що дослідження етики
як учення про чесноти, як якості людського характеру
передбачалось не «стільки задля озброєння людини на
шляху до щастя, скільки задля визначення належних
умов (загального та вищого блага і користі) спільного
існування в практиці полісного життя» [12, с. 202].
Базуючись на принципах суспільно–політичного устрою
полісів можна стверджувати, що поняття політичної
відповідальності відоме з давніх часів та є нерозривним
із поняттям політичної етики та моралі. Більше того,
політична відповідальність можлива лише на основі
морально–етичних цінностей та понять. Саме в цьому
і проявляється різниця між політичною та юридичною
відповідальністю, остання настає виключно на підставі
приписів права, а не етики чи моралі.
Питання політичної відповідальності, безумовно,
були предметом вивчення не одного покоління
філософів та політологів, адже мораль та етика в
питаннях суспільних відносин завжди були важливими
інституціями, особливо в контексті саме політичних
відносин. Важливість моральних та етичних засад
політичних відносин проявлялась насамперед в
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стратегічному значенні та суспільній вагомості
політичної (у тому числі владно–управлінської) сфери
людського життя. Від рівня моральності та етичності
політики в суспільстві залежить якість політикуму та
рівень політичної культури в суспільстві. Крім того,
історія доводить, що неузгодженість засад політичної
діяльності із засадами моралі та етики нерідко
призводить до людських жертв та впровадження
насильницької, антиморальної та не етичної моделі
політичних відносин. Така ситуація завжди є прикладом
політичної безвідповідальності, адже рішення політиків
мають прийматися із урахуванням суспільного інтересу
та із особистою відповідальністю за такі рішення.
Відповідно, відмова політика від несення політичної
відповідальності за свої рішення є прикладом
неетичності такого політика.
Безумовно, що на практиці політична мораль
та етика проявляється в поведінці конкретних
політичних діячів, які будучи активними учасниками
політичних відносин завжди стають суб’єктами
політичної відповідальності. Відповідно, для того щоб
проаналізувати морально–етичні особливості політичних
відносин конкретного періоду необхідно звернутися до
дослідження діяльності конкретних політиків. Причому,
таке дослідження необхідно провадити з позиції
політичної етики та моралі, дотримуючись при цьому
історичного об’єктивізму.
В продовження зазначеного звертаємо увагу на
той факт, що розглядуваний нами період ХІХ століття
став етапом становлення цілком нового покоління
політиків,
причому
цілком
різних
спрямувань
(наприклад як Наполеон І Бонапарт на початку
століття та Авраам Лінкольн в середині). Відповідно,
особливості політичної діяльності політиків того часу
мали безпосередній вплив на розвиток філософсько–
політичної думки досліджуваного періоду. Більше того,
саме історичні події, які відбувалися під проводом
політичних діячів, були ключовими «каталізаторами»
теоретичного переосмислення моральних цінностей та
етичних засад політики, що відбувалося у ХІХ столітті.
Звертаючись до розвитку політичної та правової
думки досліджуваного періоду вважаємо за доречне
вказати, що значний вплив на розвито політико–
філософської думки ХІХ століття безумовно справили
філософські та політико–правові погляди Георга Гегеля,
одного із творців німецької класичної філософії. На
нашу думку, вказаний мислитель здійснив безпосередній
вплив на розвиток німецької держави у ХІХ столітті.
Як свідчить аналіз наукового доробку мислителя,
Георг Гегель був прибічником ідей конституційної
монархії, різні моделі якої намагалися реалізувати
в Німеччині за часів Отто фон Бісмарка. Однак,
безумовним залишається той факт, що Георг Гегель у
своїх дослідженнях та пошуках випередив свій час, адже
ідеї громадянського суспільства (в сучасному розумінні
терміну), які він розвинув, змогли реалізуватися
лише наприкінці ХХ на початку ХХІ століття. Щодо
політичної відповідальності мислитель вважав, що влада
в державі повинна нести політичну відповідальність за
свої дії (це, звичайно стосувалося парламенту, проте
жодним чином не монарха).
Необхідно констатувати той факт, що філософський
доробок в галузі політичної етики ХІХ століття
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відобразився в численних пошуках відповідей на
нові виклики часу, що були пов’язані із соціально–
політичним укладом суспільства досліджуваного
періоду. Представниками цілком нового напряму в
політико правових ідеях, пов’язаних із етичними
засадам в політиці, заснованими на демократичних
принципах (в тогочасному їх розумінні) стали Ієремія
Бентам, Лоренц фон Штейн, Томас Джефферсон
та багато інших політичних мислителів та діячів
розглядуваного періоду. Саме політична думка цих
мислителів стала основою для розвитку ліберальних
поглядів в Європі та Німеччині зокрема. Загалом,
можна стверджувати, демократизація суспільного
устрою та впровадження відповідальності (у тому числі
політичної) влади – ключові прогресивні ідеї мислителів
ХІХ століття.
Поряд із вказаними філософами неабияке значення
для розвитку демократичних ідей для політичного
управління суспільством мала діяльність відомого
німецького філософа Фрідріха Гумбольдта, який один
із перших сформулював вчення про індивідуальність
[9, c. 432]. Сутність індивідуальності за Гумбольдтом
зводиться насамперед до максимальної обмеженості
держави щодо втручання в життя людини. Такий підхід
в подальшому був підтриманий та розвинутий багатьма
політичними філософами, однак, нажаль, не зміг бути
реалізований на практиці ще тривалий час. Причини,
через які ні Отто фон Бісмарк, на багато інших політиків
того часу не змогли розвивати демократичні ідеї на
практиці політичного управління будуть розглянуті нами
далі.
Початок ХІХ століття ознаменувався кровопролит
ними війнами під проводом Наполеона І Бонапарта,
який прагнучи розширити кордони та зміцнити
політичну вагу Франції на світовій арені використовував
виключно силові методи політичної боротьби як
в середині так і ззовні держави. Наслідками воєн
1799–1815 років став перерозподіл сфер політичного
впливу імперій та територіальні зміни на користь
імперій–переможниць. Однак, головним наслідком
воєнних протистоянь стала поява нових демократичних
та ліберальних напрямків мислення у філософії,
заснованих на гуманістичних концепціях. Крім того,
після воєн розпочався новий етап формування рухів
поневолених народів за самовизначення, що також стало
важливим фактором впливу на розвиток політичної
думки ХІХ століття, у сфері політичної відповідальності
зокрема.
Загалом, незважаючи на те, що в ХІХ столітті
продовжують існувати антидемократичні державні
режими, ідеї демократії та демократичні цінності вже в
ті роки починають розглядатися багатьма мислителями,
політичними теоретиками та політиками як цілком
реальні засади організації суспільних відносин, а
відтак – політичних відносин зокрема. Якщо раніше, в
кінці ХVІІ та ХVІІІ століттях ліберально–демократичні
вчення розвивалися здебільшого на теоретичному рівні,
то вже в ХІХ демократичні ідеї таких мислителів як
Шарль Луї де Монтеск’є, Джона Локка, Бенедикта
Спінози та інших мислителів почали проявлятися в
статутах перших рухів (часто нелегальних) за свободу
та демократію в різних частинах Європи. Відповідно,
морально–етична складова політичних відносин також
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почала зазнавати якісних змін, пов’язаних із розвитком
демократичних уявлень сучасників ХІХ століття.
Принагідно вкажемо, що політична філософія та
етичне вчення поповнювалося новими прикладами
політичної діяльності не лише на європейському
континенті. Колосальний внесок у розвиток світової
політичної думки був здійснений політичним розвитком
Сполучених Штатів Америки у різні історичні періоди.
Відповідно, яскравим представником політики ХІХ сто
ліття безумовно був Авраам Лінкольн, який чимало
зусиль доклав до розбудови демократичної моделі
політично–управлінських відносин. Сам Шістнадцятий
Президент США відомий формулюванням основної
мети демократії в Сполучених Штатах: «Уряд,
створений народом, з народу і для народу» [10, c. 59].
Політична діяльність Авраама Лінкольна розпочалась
дещо раніше ніж Отто фон Бісмарка, однак в цілому
припадає на середину ХІХ століття та як і діяльність
досліджуваного політичного діяча мала значний вплив
на формування демократичних уявлень наступних
поколінь політиків та політичних філософів.
Аналізуючи історію демократичних зрушень в
політиці у ХІХ столітті ми доходимо висновку, що
найбільшого практичного втілення демократичні ідеї
отримали в Сполучених Штатах Америки. Причому,
необхідно вказати той факт, що як і Німеччина,
США тривалий час не були єдиною країною. Однак,
роз’єднанні штати в ході кровопролитної війни під
проводом авторитетних народних політиків об’єдналися
в єдину державність ще в кінці ХVІІ століття,
причому, політичні відносини в цій країни одразу було
вирішено будувати на демократичних засадах, про
що свідчить правове, політичне та етичне значення
Конституції Сполучених Штатів Америки. Загалом,
питання політичної відповідальності в США є одним
з найкращих прикладів у світі, а рівень політичної
відповідальності такої посади як Президент США є
одним із найвищих у світі (що насамперед пов’язано із
геополітичною роллю США в світі).
В Європі, безумовно, визначальний вплив на
політичне та суспільне життя мала Французька
революція кінця XVIII століття. В ХІХ столітті
політичний та державний розвиток більшості країн
відбувався двома шляхами: шляхом поступових
складних реформ та шляхом революцій і воєн.
Необхідно констатувати той факт, що повільно, проте
почали затверджуватися ідеї правової держави на
принципах верховенства закону, політичних свобод та
свободи підприємництва. Вперше відбувався процес
становлення основ демократії з виборністю органів
влади, загальним виборчим правом, розподілом влади
на законодавчу, виконавчу і судову (яскравим прикладом
республіканського устрою, безумовно, стали Франція та
Швейцарія). Також в Європі почали виникати політичні
партії, що об’єднували прихильників певних суспільних
ідеалів, з метою здобуття влади через демократичні
вибори. Це все свідчить про зростання політичної
активності тогочасного суспільства, яке прагнуло брати
участь у вирішення суспільно важливих питань.
Саме в розглядуваний нами період сформувалися
нові напрямки суспільно–політичної думки – лібера
лізм, консерватизм і соціалізм. Крім того, XIX століття
стало добою виникнення та формування ідей
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націоналізму, що в швидко призвело до боротьби
за незалежність й створення власних національних
держав. Не був винятком Отто фон Бісмарк, який
протягом своєї політичної кар’єри нерідко озброювався
націоналістичними та державницькими ідеями, хоча і
продовжував залишатися консерватором та ніколи не
підтримував ідей крайнього націоналізму. Далі розгля
немо детальніше особливості політичної діяльності
першого канцлера Німецької Імперії Отто фон Бісмарка,
що дозволить сформулювати детальне уявлення про
особливості розвитку політичних відносин в Німеччині
в ХІХ столітті.
Отто фон Бісмарк відомий як сильний та
вольовий політик, дипломат, як фактичний творець
Німецької імперії, як політичний діяч, який зумів
роз’єднати ті сусідні держави, які потенційно здатні
були не допустити та не бажали об’єднання країни
під верховенством Берліна. З точки зору політичної
філософії та етики ця постать є безумовно вдалою
для дослідження питань політичної відповідальності
та етики владно–політичного управління, адже
Отто фон Бісмарк своєю політичною діяльністю
здійснив вагомий внесок у розвиток політичної
філософії ХІХ століття. Більше того, діяльність Отто
фон Бісмарка мала безпосередній вплив на початок
ХХ століття, адже наслідки політичних рішень та
управлінської діяльності першого канцлера Німецької
імперії тривалий час визначали не лише хід німецької
історії, а і Європи в цілому.
Політичну активність Отто фон Бісмарк почав
проявляти в період революційного руху в Пруссії в кінці
40–х років XIX століття, заробивши за його словами
«репутацію реакціонера з крайніми роялістськими
поглядами» [2, c. 36]. Дійсно, з самого початку
політичної кар’єри Отто фон Бісмарк проявляв себе
як активний учасник політичних дебатів, який вміє
відстояти свою позицію та переконати інших у своїй
правоті. Такі риси молодого політика зіграли позитивну
роль у становленні майбутнього канцлера Німеччини,
який з молодості вирізнявся досить вольовою вдачею
та впевненістю в собі. Однак, чудове виховання та
освіта Отто фон Бісмарка проявлялися у дипломатичних
здібностях політика, який вмів доводити, аргументувати
та слухати.
Варто зазначити, що протягом свого життя
Отто фон Бісмарк не був прихильником парламен
таризму, а його погляди на парламент з позиції ефек
тивності державного управління були різко негативними.
Разом з тим, його політична кар’єра розпочалась саме
в руслі парламентської діяльності, в якій за словами
сучасників Отто фон Бісмарк приймав якомога
активнішу участь. Так, у січні та липні 1849 року
Бісмарк був обраний в другу палату прусського
парламенту. Вже тоді він вирішив повністю присвятити
себе політиці та переїхати з родиною до Берліна. Таким
чином він став одним з перших професійних політиків
Пруссії [13, c. 128]. З 1850 року Отто фон Бісмарк
обирався депутатом прусського ландтагу, тобто був
представником законодавчих органів Пруссії. Потім
Бісмарк займався дипломатичною роботою, відстоюючи
інтереси Пруссії в міжнародних відносинах.
З впевненістю можна стверджувати, що 1849–
1851 роки стали розквітом Отто фон Бісмарка як
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парламентаря. У ці роки проявилися характерні риси,
притаманні його діяльності: упевненість у своїх
переконаннях, презирство до парламентського базікання,
уміння досить чітко розібратися в обговорюваних
питаннях і враховувати силу аргументів. Поєднуючи
спритність з погрозами, Бісмарк завжди знаходив
засоби, щоб нав’язати свою волю прусському ландтагу.
За словами Б. Гончара «опозицію він ненавидів і терпів
її лише тією мірою, якою вважав, що вона йому заважає.
У боротьбі з нею Бісмарк не зважав на її політичну
орієнтацію: чи то ліберали, чи то католики, чи навіть
консервативні юнкери» [5, c. 8]. Загалом, в парламенті
він виступав рупором радикальних консерваторів.
Причому, питання націоналізму на той час були для
нього на другому плані, на першому – збереження влади
Пруссії. Таким чином, у планах Отто фон Бісмарка
ще на початку його кар’єри безумовно були ідеї щодо
об’єднання німецьких земель в єдину державу –
імперію.
Протягом першої половини ХІХ століття ідея
німецької єдності безумовно була центральною темою в
німецьких політичних елітах, проте жоден з правлячих
домів не хотів поступитися владними повноваженнями,
а сформовані центри сили в Європі, зокрема Англія,
Франція та Росія, навряд чи зраділи б появі нового
потужного конкурента. Така ситуація створювала
вкрай складні умови для об’єднання німецьких земель,
а від політиків вимагала колосальної самовіддачі,
волі та рішучості. За словами Г. О. Івасюка «німецькі
землі потребували компромісної моделі німецької
національної держави» [7, c. 17]. Таким політиком,
який зумів приймати безкомпромісні та водночас
дипломатично виважені рішення, став Отто фон Бісмарк.
У період конституційного конфлікту прусського
короля з ландтагом в 1862 році Бісмарк був призначений
на посаду канцлера і з тих пір протягом більш ніж
трьох десятиліть очолював систему органів виконавчої
влади в Пруссії. Після об’єднання ряду німецьких
держав в єдину федеративну державу і призначення
Бісмарка канцлером Німецької імперії, сфера діяльності
і повноваження політика істотно розширилася. Державні
та правові погляди Бісмарка протягом його багаторічної
політичної діяльності змінювалися і остаточно офор
милися на початку 90–х рр. XIX століття. Свою
політичну філософію Бісмарк, виступаючи в парламенті
незабаром після призначення на посаду канцлера, стисло
висловив у такий спосіб: «не промовами і постановами
більшості вирішуються великі питання часу, а залізом
і кров’ю». Ця цитата неодноразово використовувалась
сучасниками та майбутніми дослідниками для харак
теристики особливостей державно–політичних поглядів
Отто фон Бісмарка. Однак, на нашу думку, ця цитата
не повинна тлумачитися як заклик до насильницького
управління, а скоріше як необхідність рішучих та
вольових дій з метою об’єднання Німеччини та
встановлення нового політичного укладу в державі.
Дослідник політичних та правових поглядів
Отто фон Бісмарка В. Г. Баєв стверджує, що держава
Бісмарка будувалася «на основі авторитарної моделі,
що було виправдано на період об’єднання німецьких
земель. Сам канцлер намагався гальмувати утворення
повноцінної партійної системи в Німеччині» [1,
c. 88]. Такий підхід політика був вимушеним на той
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час, адже новосформована держава потребувала
проведення міцної внутрішньої та зовнішньої політики,
а відтак, питання демократичних цінностей на той
час залишалося не актуальним для реальної політики.
Більше того, в контексті нашого дослідження слід також
вказати, що у 1870 році у Франції була проголошена
республіка (крім Франції, таким чином республіками
на той час були Швейцарія та деякі міста–держави).
Чимало дослідників вказують на той факт, що
Отто фон Бісмарк мав безпосередній вплив на події,
які призвели де утвердження республіканської форми
правління з метою послаблення французької держави на
фоні великих авторитарних держав.
Кінець політичної кар’єри Отто фон Бісмарка
відбувся не по волі канцлера, адже не зважаючи на
поважний вік (75 років) він був здатний та мав бажання
продовжувати службу державі на посаді канцлера.
Однак, авторитарний правитель Німеччини протягом
більше чверті століття, він вже не мав такого впливу
на нового, молодого і самовпевненого імператора
Вільгельма II, який був у нього за часів Вільгельма I.
Амбіційний Вільгельм II хотів вести свою політику «з
чистого листа», тому 20 березня 1890 року глава уряду
Отто фон Бісмарк був змушений подати у відставку
[11]. В подальшому це призвело до руйнування
дипломатичної системи, яка була створена Отто фон
Бісмарком і складалась із офіційних та неофіційних
домовленостей із такими країнами як Австро–Угорщина,
Франція, Росія та іншими. Тому, Німецька імперія
розпочала цілком новий шлях політичної діяльності, як і
окремі політики, які були вимушені пристосовуватися до
вимог нового часу.
Безумовно, що перший канцлер Німецької імперії
князь Отто фон Бісмарк займає гідне місце в когорті
провідних державних і політичних діячів світу, адже
здійснений політиком вклад в історію політичних
відносин важко недооцінити. Крім того, у складний
і подекуди драматичний період становлення єдиної
німецької держави саме Отто фон Бісмарк визначив
напрямки розвитку нової Німеччини, а також характер її
внутрішньої та зовнішньої політики. Рівень моральної та
окремо політичної відповідальності Отто фон Бісмарка
протягом усієї його політичної кар’єри був надзвичайно
високий, однак усі події канцлер переносив із
достоїнством та стійкою витримкою, показуючи таким
чином приклад своєму оточенню.
Серед важливих досягнень канцлера слід відзначити
той факт, що будучи справжнім реформатором,
Отто фон Бісмарку вдалося перебудувати не лише
модель політичних відносин в Німеччині у ХІХ сто
літті, а і усталену соціально–економічну модель,
що на той час стало прогресивною подією в історії
розвитку німецької державності та європейської
політики в цілому. Незважаючи на силові та подекуди
агресивні методи політики, Отто фон Бісмарк намагався
закласти основу цілком новому суспільному укладу,
який в кінцевому рахунку мав демократизуватися на
засадах національних та державницьких цінностей. І,
хоча подальша історія Німеччини пішла силовим та
антидемократичним шляхом, єдність німецької держави
залишається заслугою Отто фон Бісмарка.
«Синам і онукам для розуміння минулого і в
повчання на майбутнє» – так заповів свої великі,
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тритомні спогади Отто фон Бісмарк, які почав писати
невдовзі після вимушеної відставки в 1890 році
Усамітнившись в саксонському лісі, в одному зі своїх
маєтків, де він вів боротьбу проти так званого «нового
курсу», взятого молодим Вільгельмом II і новим
канцлером Каприви [3, c. 174]. Безумовно, що ця
боротьба вже не була такою, як масштаби політичної
боротьби Отто фон Бісмарка ще кілька років тому.
Особистість і життя Бісмарка привертає до себе
увагу в першу чергу істориків, політиків і дипломатів,
в той час як до сих пір немає комплексних досліджень
основи його політичної діяльності – внутрішньої
морально–етичної складової, адже значення та рівень
відповідальності канцлера Німеччини в досліджуваний
період свідчить про те, що досліджувана особистість
була морально сильною, рішучою та вольовою.
Більше того, система цінностей та моральних уявлень
такої людини є вкрай неординарною, та не може
розглядатися під традиційним кутом зору політичної
етики. Відповідно, необхідно констатувати той факт,
що в мемуарах Отто фон Бісмарка не можливо знайти
описи
глибинних
морально–етичних
переживань
автора, адже стиль життя, управління та історичний
портрет просто не дозволяють викладати свої спогади
з елементами особистих переживань. Однак вивчення
мемуарів, а також аналіз інших біографічних джерел
Отто фон Бісмарка дозволяє сформулювати загальне
уявлення про морально–етичні складові політичної
діяльності досліджуваної історичної особистості.
З мемуарів Отто фон Бісмарка можна дізнатися,
«залізний канцлер» найбільше в житті відчував
моральну відповідальність за кожне своє рішення
в період перебування на посаді канцлера. Причому,
усі моральні переживання ніколи не показувалися,
тому Отто фон Бісмарк здавався завжди холодним та
мало емоційним, навіть під час прийняття складних
рішень. Загалом, він прийняв на себе відповідальність
за проведення давно назрілих перетворень, «пора слів
закінчилася», стверджував новопризначений канцлер.
Безумовно, що як показала історія, він здійснив ці
реформи блискуче, давши класичний приклад однієї
із найбільш грандіозних у ХIХ столітті «революцій
зверху».
Джерелом
внутрішніх
моральних
конфліктів
завжди є відповідальність за чиєсь життя. Впродовж
політичної кар’єри Отто фон Бісмарку доводилося
приймати рішення в умовах військової обстановки,
тобто фактично віддавати накази про застосування
зброї проти людей. Бісмарк був сучасником усіх
воєн, що відбувалися після повалення Наполеона
I, аж до кінця XIX століття. Він сам був активним
організатором кількох воєн, у вогні яких завершилося
возз’єднання Німеччини. Однак, слід констатувати той
факт, що в мемуарах Отто фон Бісмарка неодноразово
зустрічають твердження про те, що «війна є частиною
моєї програми», зокрема, в контексті війни з Данією
та Австрією. Таким чином, війни канцлер сприймав
виключно як підручні інструменти впливу на політику.
Питання політичної відповідальності Отто фон Біс
марком розглядалися скоріше під кутом кінцевого
результату, тобто усі можливі жертви, понесені в ході
воєн та конфліктів, були варті об’єднання Німеччини та
встановлення її могутності. Однак, слід констатувати
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той факт, що з позиції політичної моралі та етики важко
оцінювати міру політичної відповідальності за прийняті
канцлером різноманітні рішення. Важливим у цьому
контексті є той факт, що Отто фон Бісмарк не боявся
такої відповідальності, і впродовж усієї політичної
кар’єри жодного разу не намагався звинуватити
когось іншого і ніколи не приховував своїх прагнень
та ідей.
Прикладом цього став візит Отто фон Бісмарка
до Лондона у червні 1862 року на зустріч з прем’єр–
міністром Великобританії Бенджаміном Дізраелі,
після якої останні сказав «Остерігайтеся цієї людини,
він говорить те, що думає» [2, c. 15]. Безумовно, що
це не завжди було так, проте, насправді, політик і
дипломат Отто фон Бісмарк часто не приховував свого
бачення: «Політика є мистецтво пристосовуватися до
обставин і отримувати користь з усього, навіть з того,
що до вподоби». У вказаному контексті зазначимо,
що дізнавшись про вислів на гербі одного з офіцерів:
«Ніколи не кайся, ніколи не прощай!», Отто фон Бісмарк
заявив, що давно застосовує в житті цей принцип [6,
c. 152]. Необхідно вказати, що Отто фон Бісмарк цілком
свідомо допускав можливість обману як інструменту
політичної боротьби. Свого часу він зауважив, що
«політик може зі спокійною совістю брехати в трьох
випадках – перед виборами, під час війни і після
полювання».
Загалом, проаналізувавши мемуари Отто фон Біс
марка ми дійшли висновку, що озираючись назад,
підбиваючи підсумки своєї довголітньої політичної
діяльності, перший канцлер об’єднаної Німеччини
намагався не тільки виправдати її перед сучасниками,
але і застерегти, на основі власного політичного
досвіду, своїх наступників від можливих помилок. А
досвід цей був безумовно величезний і різноманітний.
Як ми вже зазначали, однією з найбільших політичних
заслуг Отто фон Бісмарка стало те, що він досягнув
внутрішньополітичного консенсусу, створивши федера
тивну монархію, в якій Пруссія була першою серед
рівних, що і дало початок створенню Німецької Імперії.
Таким чином, не буде перебільшенням ствердження
про те, що карта сучасної Німеччини є безпосередньою
заслугою діяльності Отто фон Бісмарка, який не
дивлячись на складність історичного періоду не боявся
приймати відповідальні та вольові рішення.
Сучасник Отто фон Бісмарка французький пись
менник П. Меріме у 1884 році сказав: «на жаль на
кожне століття припадає по одній великій людині.
Для нашого – Бісмарк». Таке визнання Бісмарка було
далеко не поодиноким, адже масштаб його політичної
діяльності був дійсно незрівнянно великий, а наслідки
та результати мали чималий вплив на подальших
хід історії. Безумовно, що з позиції демократичних
принципів діяльність Отто фон Бісмарка не може
розглядатися як позитивна, однак, як ми вже
наголошували раніше, сильне та авторитарне управління
було вимогою часу.
Висновок. Внесок Отто фон Бісмарка в політичну
етику є неоціненно значним, адже досліджуваний
нами політичний діяч приймав досить складні
рішення, наслідки яких мали значення для мільйонів
людей та багатьох наступних років в цілому. Чи
правильні приймалися рішення або які рішення були
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би приймати краще ми не маємо права говорити, адже
дослідження історії можливе лише в контексті аналізу
подій які відбулися та які наслідки цих подій, а не
подій, які могли б відбутися. Принагідно зазначимо,
що всім своїм майбутнім критикам Бісмарк відповів
заздалегідь: «Хто називає мене безсовісним політиком,
нехай спочатку випробує на цьому плацдармі власну
совість» [8, c. 254]. Саме така цитата політика дозволяє
виокремити ключову позитивну якість політика – не
боязнь відповідальності та усвідомлення прийняття
такої відповідальності. Саме в цьому, на нашу
думку, є приклад Бісмарка для сучасних політиків –
відповідальність та рішучість. Безумовно, що з часів
Отто фон Бісмарка пройшло чимало часу, а суспільно–
політичні відносини зазнали колосальних змін, постать
розглянутого нами діяча залишається актуальною для
сучасної політичної філософії та етики та заслуговує на
подальші детальні дослідження та пошуки.
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Обґрунтовано точку зору Ф. Фребеля щодо символічного наповнення «дарів».
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філософія німецького ідеалізму. Положення власної філософської теорії
Ф. Фребель назвав сферичним законом. Основні педагогічні принципи Ф. Фребеля
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Актуальність дослідження зумовлена потребою
всебічного вивчення впливу філософських, індиві
дуально–авторських поглядів Ф. Фребеля на педагогіку
для застосування їх у розбудові освіти. Оскільки для
цього необхідно не лише створювати нові виховні
технології, але й об’єктивно оцінювати здобутки
просвітителів минулих років. Вивчення проблем, про
які заявив Ф. Фребель, залишаються актуальними і у
сучасному житті. Звернення до педагогічного досвіду
минулого, його трансформація відповідно нових
досягнень науки, призвели до перегляду основних
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ідей педагогів минулого, визначення доцільності їх
використання та впровадження у практику сучасної
школи.
Ідеї німецького педагога–мислителя, його основні
думки щодо виховання дітей є актуальними і сьогодні.
Вони постійно видозмінюються, удосконалюються.
Водночас, не дивлячись на ці зміни, історична
значущість педагогічної діяльності та філософсько–
педагогічного спадку Ф. Фребеля залишається незапе
речною.
Вивчення поглядів на дошкільне виховання
Ф. Фребеля (1782–1852) займає особливе місце в
дослідженнях Р. Семерникової, К. Стрюк, З. Плохій,
Т. Михальчук, І. Дичківської. Окремі відомості про
педагогічну систему Ф. Фребеля (1782–1852) та її
вплив на розвиток суспільного дошкільного виховання
в Україні ми зустрічаємо в дисертаційних дослідженнях
Л. Батліної, І. Улюкаєвої, Т. Слободанюк, Т. Філімонової,
С. Попиченко. Помітний доробок щодо аспектів даних
проблеми належить таким сучасним вітчизняним
дослідникам, як З. Н. Борисовій, Д. Ніколенко,
І. І. Прудченко.
Метою дослідження є з’ясування філософських
засад педагогічної системи Ф. Фребеля. Предметом
дослідження є філософські засади дидактики Фрідріха
Фребеля (1782–1852).
Оцінюючи сучасний стан педагогіки початку
ХІХ ст., філософ відмічав, що вона існує не у зв’язку з
філософією, тоді як філософія дає загальні принципи,
облагороджує образ, думки педагога, висвітлює
предмети з іншої точки зору.
У час розквіту німецького класичного ідеалізму
з представниками якого Ф. Фребель розділяв світо
глядну позицію, прагне побудувати свою теорію на
міцній методологічній основі, зробити її науково обґрун
тованою. Не випадково Ф. Фребель досить детально
викладає своє філософське світосприйняття і кожний
конкретний факт намагається обґрунтувати ним же.
Ф. Фребель мав вплив на себе найбільш відомих
представників німецької ідеалістичної та романтичної
філософії.
Особливо помітним був вплив Ф. Шеллінга з його
філософією тотожності [4, с. 128], оскільки з цією
течією філософської думки Ф. Фребель мав змогу
познайомитись ще в епоху ранньої юності, під час
навчання у Єнському університеті. Шеллінгіанська
філософська концепція дістала назву «філософії
прозріння». Підставою для цього є інтерпретація
Ф. Шеллінгом історії як поля діяльності творчого
прозріння Абсолюту. Незалежно від спрямування
еволюції своїх філософських поглядів та їх предметності
(натурфілософія, трансцендентальний ідеалізм, філо
софія тотожності, філософія свободи, філософія
прозріння), історію Ф. Шеллінг завжди розглядав як
прозріння Абсолюту.
Пізніше до цього приєднався вплив зі сторони
Й.
Фіхте
з
його
своєрідним
метафізичним
волюнтаризмом, з його вивільненням волі, як основної
стихії людського життя. Цей вплив Ф. Фребель відчув
під час свого берлінського життя. Й. Фіхте вірив
у творчу силу людини. Центральна проблема його
філософії – свобода, і він вважав, що принцип нашого
життя – це «абсолютна свобода волі».
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Тоді ж на нього сильно вплинув релігійним
елементом свого філософствування відомий німецький
мислитель Шлейєрмахер, який бачив суть релігійного
життя в почутті.
І на сам кінець треба відмітити безпосередній вплив
німецького філософа Краузе, з яким Ф. Фребель був
в близьких особистих стосунках. Краузе назвав свою
філософію панентеїстичною. Він ясно усвідомлював,
що пантеїстичний бог – це світ і нічого більше, якщо
розглядати з предметно–матеріальної сторони. Для
Краузе бог – це бог, а кінцеве, залишаючись таким,
що перебуває у бозі, суттю відрізняючись від нього.
Бог в панентеїзмі визначається як чиста і проста
єдність сутності, і через цю єдність бог є все в собі
і посередником себе. Такий бог, на відміну від бога
абсолютного ідеалізму і пантеїзму, не поглинає і не
лишає самототожності. Панентеїзм є стержнем, голов
ною релігійно–філософською концепцією краузизму,
що переростає у надалі у філософсько–теоретичний і
культурологічний напрямок. Панентеїзм ніяким чином
не розриває з богом, як це відбувається у пантеїзмі, а
забезпечує зв’язаною з ним філософією свободу від
«дисциплінарної» залежності від релігійної догматики.
Це дозволяє в рамках релігійних інтуїцій теїстичного
характеру безмежно включати, інтегрувати нове, в
тому числі, що доводиться наукою, на релігійно–
космологічній і антропологічний основі [2].
Ф. Фребель, вихований у дусі ідеалістичної
німецької філософії, в своїх поглядах на природу,
суспільство, людину був ідеалістом і вважав, що
педагогіка повинна бути заснована на ідеалістичній
філософії. Він вважав педагогіці Й.–Г. Песталоцці не
вистачало філософського обґрунтування, і прийшов
до висновку про необхідність подолати емпіризм
Й.–Г. Песталоцці і побудувати свою власну систему на
міцному філософському фундаменті. Як наслідок писав:
«Якщо з моєї системи вийняти загальний світогляд, то
вся система впаде. Вона стоїть, доки цементується моєю
філософією».
Основу філософії Ф. Фребеля складає ідеалістично
трактоване поняття про єдність всесвіту і його
багатоманітність, про існування всезагального, єдиного
для всієї світобудови, але в кожному окремому випадку
специфічно проявляючому себе законі, який назвав
«законом єдності у багатоманітті».
На основі цього закону він побудував свою
систему виховання. На дитину, як і на людину взагалі,
Ф. Фребель дивився як на носія божественної суті,
як на істоту, що розвиває у собі божу суть. Ідеалізм
Ф. Фребеля проявляється у його ствердженні, що
діяльність і поведінка людини визначена вродженими
інстинктами [1].
За Ф. Фребелем, людина створена за образом Божим,
вона носить в собі божественне начало, яке складає
його суть. Мета життя людини, як божої істоти, –
відповідати своєму Прообразу. Людина повинна стати
дійсним образом Божим. Першим завданням її життя
є проявити свою суть, осягнути своє призначення, що
може бути досягнуто шляхом постійного і неперервного
самопізнання і самозаглиблення. Самопізнання є
першим завданням людського життя.
Як Бог проникає у все існуюче і дає всьому життя
і єдність, так людина повинна прагнути до живого
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спілкування з всім існуючим, до єдності з природою,
людством, Богом. Людина так повинна проникнутися
духом єдності, щоб відчути себе нероздільною часткою
своєї сім’ї, свого народу, всього людства і всієї природи.
Ця єдність вносить в життя людини світло, тепло,
щастя.
Вихідним пунктом системи Ф. Фребеля слугує
запозичена з філософії Й. Фіхте думка про організацію
духу зсередини, а не ззовні, про розвиток нашого «Я»,
не шляхом накопичення знань, а шляхом самостійного
саморозвитку того Божественного начала, яке лежить
в основі всього буття і всіх речей і яке об’єднує все
існуюче в гармонійне ціле. Звідси, мета виховання
і заклечається в сприянні цьому впливу. Шлях до
розвитку цієї мети визначається загальним законом
розвитку, який ми помічаємо в усіх речах при розкритті
ними своєї божественної суті. Подібно розвитку
кожного предмету, кожної рослини, і розвиток – освіта
людини йде від початкової нерозвиненої єдності до
розкриття всіх прихованих в ньому сил, щоб досягти
єдності богопізнання, щоб залучити нас до гармонії
всього існуючого. Звідси витікає завдання виховання –
вияснити основні особливості природи людини, щоб
сприяти їх розкриттю і розвитку [6].
Положення власної філософської теорії Ф. Фребель
назвав сферичним законом. Педагог уявляв всесвіт у
вигляді єдиної великої кулі – сфери, центром якої є
єдиний вічний початок – Бог. Він наповнює собою і
природу, і людину. Людина, на його думку, це маленька
істота, маленька сфера. Вона носить у собі частину
Бога, частину того духу, котрий населяє Всесвіт. Цей
елемент намагається відобразити себе в життєдіяльності
людина [1].
На думку Ф. Фребеля, «Бог діє і творить
безперервно, кожна думка Божа – труд, діло, витвір,
і кожна думка Бога діє, породжується і виражається з
творчою силою, безкінечно творячи і діючи».
Наслідуючи Бога, людина повинна перетворити
своє життя в безперервний труд і безперервну
творчість. Людина повинна постійно працювати над
удосконаленням себе самої і всього навколишнього. Все
хаотичне вона повинна привести до порядку, всьому
безформному надати форму.
Ф. Фребель виокремлює виховання як безперервний
рух на шляху самопізнання, єдності і творчості. Тому,
з його точки зору, «все життя людини – безперервне
життя виховання». Сім’я, школа, громада і церква мають
за ціль – виховання і удосконалення людей, а тому є
виховними закладами. у родині виховуються не тільки
діти, а й батьки, а громада має виховний вплив на всіх
своїх членів. Життя дитини – це частина загального
людського життя. Мета її все таж: пізнання, єдність
і творчість. Дитина у своєму розвитку проходить всі
східці, і кожна має свою самостійну цінність, і кожній
відповідає своя форма пізнання і творчості.
Ззовні не можна викликати ні самопізнання, ні
творчості. Тому виховання повинно виходити зсередини,
виходити з індивідуальності дитини і ґрунтуватися на
його самодіяльності. Всі знання дитина повинна здобути
самостійно, всі її почуття і дії повинні витікати з душі,
бути повністю її здобутком.
Єдність з природою і людьми можливе тільки в
суспільстві і за допомогою суспільства. Тому, на думку
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Ф. Фребеля, виховання має бути суспільним і проникне
ним духом суспільства [5].
У зв’язку з таким світосприйняттям «особливе
призначення, особливе призвання людини, як істоти
мислячої і розумної, наступне: довести самій собі свою
суть, своє божественне начало, звідси – Бога, і своє
призначення до повної свідомості, до живого пізнання,
до ясного розуміння і проявити це божественне на
практиці, зробити його дієвим у власному житті».
Тому, «пізнання і засвоєння цього вічного закону,
проникнення в його основи, в його суть, в сукупність,
зв’язок і життєвість його дій». Звідси і мета виховання
може бути визначена як «передача ззовні чистого, а тому
святого життя». У зв’язку з цим, «виховання на практиці
повинно керувати і приводити людство до ясного
самопізнанню, до мирного спілкування з природою і до
єдності з богом». Враховуючи те, що в дитині найбільш
безпосередньо розкрита божественна суть, на ранніх
етапах виховання повинно бути пасивним. в цьому
процесі виховання дитина уже повинна розглядатися як
необхідний. вагомий член суспільства, оскільки людство
не є чимось повністю завершеним, а є «вічно живим. що
не перестає йти вперед від однієї сходинки розвитку і
освіти до іншої у напрямку до єдиної мети, що полягає
у безкінечності і єдності».
Аналізуючи далі основні прояви дитячої природи
Ф. Фребель, перш за все відмічає «перше почуття
спільності, що поєднує дитину з матір’ю,батьком,
почуття в основі якого лежить вища духовна єдність»,
і «це загальне почуття – перша основа істинної
релігійності, істинного стремління до вільної єдності з
Богом». Таким чином, «істинна релігія,яка зберігається
у боротьбі і нещастях, і у радості і веселості, повинна
бути у людини з раннього віку».
Другою рисою дитячої природи Ф. Фребель
називає активність, стремління до діяльності, що
виражається у роботі. У цьому, на думку філософа,
віддзеркалюється божественний характер людської
істоти, оскільки «бог діє безперервно». Подібно до
того, як дух божий працював над безформним і рухав
ним, так і дух людини повинен творити, щоб вийшов
образ, форма,життя. Між релігією і працею, на думку
Ф. Фребеля, є глибокий внутрішній зв’язок, бо релігія
без праці, без діяльності може перетворитися в пусті
мрії, беззмістовний привид, так само і труд, діяльність
без релігії роблять людину машиною, твариною. До цих
основних факторів людського життя – праці і релігії –
Ф. Фребель додає помірність.
Будучи ідеалістом, Ф. Фребель визнавав духовне
начало головуючим над матеріальним. Він не
закликав до революційної діяльності, а надіявся
змінити суспільство, і молоде покоління матиме змогу
змінити на краще майбутнє. Призначення людини –
виявити закладене в ньому божественне начало, що
є метою виховання. Ф. Фребель проводить думку
про безкінечність розвитку в природі – виводить
принцип розвитку як основний закон буття. Але,
будучи ідеалістом, розумів розвиток ідеалістично, як
розвиток духу, саморозкриття божественного начала, як
примирення протилежностей. Погляди на дитину також
ідеалістичні. Ф.Фребель порівнює розвиток дитини з
розвитком явищ в природі. розуміючи саморозвиток
як вияв божого начала, Ф. Фребель продовжує думку
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Й.–Г. Песталоцці про природовідповідність і надає йому
релігійно–містичне обґрунтування.
А так як людина є єдиним самостійний організм, то
виховання його повинно бути цільним, воно повинно
виходить від одного пункту і розвиватися послідовно,
поступово просуваючись вперед. У звичайному
вихованні відсутня єдність, виходить не один процес
виховання, а декілька. Повний розвиток кожного
наступного рівня виховання, кожного наступного
виховного віку лежить в повному і міцному розвитку
всіх і кожного з попередніх рівнів і періодів. Потрібно
повноцінно переживати кожен віковий період ,
задовольняти всі його потреби, і кожен наступний крок
базувати на попередніх.
На кожному етапі свого розвитку, у кожному віці
істота, яка розвивається, повинна бути лише тим, чим
визначила її природа. Кожна людина буде розвиватись
тим краще, чим більше матиме змогу діяти вільно
у відповідності до власних потреб. Кожна дитина з
народження повинна трактуватися відповідно зі своєю
природою, кожній дитині повинна пред’являтися
можливість вільного і всестороннього тренування
власної сили.
Віковий період не можна відділяти один від
одного, вони зв’язані, як у людстві кожне покоління
зв’язано з попереднім і визначає характер наступного.
Тому у вихованні дітям потрібно все пропонувати у
взаємозв’язку. Спостереження і розуміння таких явищ
закладено в дитині природою.
Як дитина людства, кожна людина повинна
виховуватись у зв’язку з дійсним, минулим і майбутнім
розвитком людства. Кожне наступне покоління людей
і кожна наступна окрема людина повинні пройти
ввесь попередній розвиток людського роду, і вони
проходять його, інакше вони не могли б зрозуміти своїх
попередників. Тому кожна людина буде розвиватися тим
краще і досконаліше [3].
В силу єдності всього сущого було б дивно
розглядати дитину, як відмінну від дорослої людини
істоту – «людина зі всіма своїми якостями і єдністю
суті знаходиться в дитині». Дитина переживає всі стадії
розвитку, що й людство в минулому [6].
Вчений багато приділяє уваги грі, підкреслюючи
її особливу роль в дитячому віці, незважаючи на те,
що вона супроводжує людину на протязі всього життя.
Ф. Фребель показує багатогранність цього явища.
Граючись дитина розвивається, але одночасно гра і є
найвищий ступінь дитячого розвитку. Вона виступає як
засіб виховання. Бажання грати у дитини тісно пов’язане
з інстинктом діяльності. Саме вільна, самостійна
діяльність з предметами спонукає переглянути ті
предмети, з якими дитина буде зіткатися у процесі
свого розвитку. Для цього потрібно відокремити
предмет від дитини, дати його дещо з зовні, дати
«посередника» між нею і зовнішнім світом. Керуючись
власним філософським баченням та багаторічними
спостереженнями за дітьми Ф. Фребель створює власну
систему іграшок,яку наповнює символічним змістом.
Перша іграшка, вважає Ф. Фребель, не повинна дуже
відрізнятися від самої дитини, вона повинна бути її
подібною, бути предметом, з якого дитина може зробити
що завгодно і побачити в ньому те, що їй захочеться.
І одночасно вона повинна бути чимось протилежним
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дитині, існувати поза нею, бути річчю і засобом. Таку
єдність необхідних якостей містить в собі м’яч. Він
демонструє єдність світу [1].
Дитина для вільного розкриття своєї сутності
вибирає м’яч, який є центральним і об’єднуючим
пунктом, замінником того, що дитина шукає у предметах
для розвитку і розкриття її душевних сил. М’яч поєднує
в собі всі необхідні якості: замкнутість в собі і в той
же час є замісником всіх речей; статика і динаміка, все
загальність і одноманітність поверхні, елементи видимі
і невидимі. За допомогою м’яча дитина може зображати
і уявляти безліч образів, які вона носить у собі у вигляді
бажань, ідей, думок [8, с. 27].
Подібно тому, як іграшка є чимось закінченим (як,
наприклад, почуття людини, взяте окремо, є дечим
самостійним, а в поєднанні з другими воно створює
ціле вищого порядку), точно так і з іграшками, кожна
з яких має своє завдання, яке вона повинна виконати
в розвитку дитини. Подібно тому, як м’яч серед інших
іграшок різнобарвністю кольорів повинен приводити
до погодження їх і єдності, так і куля, при різноманітті
своїх обертів і поворотів, під час яких вона все рівно
залишається кулею, повинна підвести до розуміння,
наглядному спостереженню і засвоєнню ідеї єдності [8,
с. 31].
Наступною іграшкою є куб – протилежне кулі
тіло, яке обмежене прямими і має декілька площин.
Тому кубик, находячись у стані стійкості, є для дитини
протилежно–рівним кулі. Таким чином кубик, завдяки
своїм ребрам, кутам, площинам, дає уявлення дитині
про розміщення предметів на площині, пересічення
граней в одній точці тощо. Таким чином у дитини
підтримується «закон посередництва», з яким він
познайомився у грі з м’ячем, а маючи справу з
кольорами, стає для нього всезагальним законом змін і
життя [8, с. 33].
Куля і кубик – прямі протилежності, єдність і
множинність, рух і спокій, кругле і пряме. За законом
посередництва повинно бути «протилежно–рівне» тіло,
своєрідний посередник між ними. Фребель виділяє
і називає таке тіло «каток». Циліндр поєднує у собі
замкнену єдність (кругла поверхня, що виражає рух) і
множинність (обидві площини, що виражають спокій).
Крім цього поєднує у собі пряме і кругле.
Кубик, циліндр, куля, як нероздільна трійця,
вказують на іншу трійцю в архітектурі: колону з
п’єдесталом (кубик), стовп (циліндр) і капітель (куля).
Завдяки такому троїчному поєднанню протилежностей
в замкнене ціле, Ф. Фребель говорить про вищий
загальний закон творчості, що найбільш яскраво
спостерігається у архітектурі готичного стилю, який
отримав своє високе значення завдяки дотриманню
закону числа, форми, величини. Ці фігури є головними
у фребелівській системі іграшок, так званих «Дарах
Ф. Фребеля». Сам вчений відмічав, що дієві результати
виховання і навчання дітей зумовлені, перш за все,
не виглядом «дарів», який не несе ніякої новизни,
а філософською основою, закладеною у методі їх
застосування [7].
Але «дари», це далеко не все, що потрібно дитині
для розвитку. «Дари» – це образ світу, норма, як вважав
Ф. Фребель, еталони, як каже сучасна наука. А навколо
світ як такий, який легше буде пізнати, оволодівши
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нормою. Тому Ф. Фребель поряд із символічним
містичним трактуванням власної педагогічної системи,
відмічає велику роль більш буденних понять таких як,
природа і сімейна атмосфера.
Основні
засади
освітньо–виховної
системи
Ф. Фребеля будуються на визнанні провідної ролі
виховання, його освітніх можливостей у розвитку дітей.
Поняття виховання, як і вся система Ф. Фребеля,
пронизана філософським баченням вченого. На його
думку, виховання повинно ґрунтуватися на сокровенних
і найглибших сторонах людської природи. Виходячи із
твердження, що «внутрішнє пізнається внутрішнім по
зовнішньому і через зовнішнє», педагог зазначає, що
сутність, дух, божественне начало всіх речей і людини,
пізнаються за їх зовнішніми проявами. Таким чином,
виховання, учіння і викладання (повчання) як «продукти
свободи» через зовнішнє діють на внутрішнє. Однак,
ратуючи за тотожність внутрішнього і зовнішнього у
людині, Ф. Фребель одночасно застерігає від прямого
перенесення зовнішніх проявів на внутрішнє. Педагог
пояснює це тим, що неможна із різноманітності
і множинності природи робити висновок про
плюральність богів («множинність останньої причини»)
і, навпаки, з єдиносутності Бога виводити узагальнення
про конечність природи. Нехтування даним положенням,
на думку Ф. Фребеля, призводить до негативних явищ у
вихованні підростаючого покоління і подальших невдач
у житті. Так, цим пояснюються непорозуміння між
батьками і дітьми, вчителями і учнями, вихователями
і вихованцями [4]. Так як людина є вираження
божественної суті, то виховання в своїх основах
повинно мати характер спостереження, дослідження,
оберігання, але не вимог. Дія божественного начала
в людині, якщо воно зберігається в належній чистоті,
не може бути іншою, як тільки хорошою. Будь–яке
вимогливе виховання може нашкодити, зіпсувати
прекрасне божественне начало в людині. Взагалі в
гарному вихованні необхідність перетворюється в
свободу, закон у самовизначення, примушення в у
вільний вибір. Де правлять жорстокість і суворість, там
гине виховання.
Будучи членом суспільства, часткою зовнішньої
природи і формою вияву божественної сили, людина
може правильно виховуватися тільки в середовищі собі
подібних, обличчям до обличчя із зовнішньою природою
і у зв’язку з основною світовою силою [3].
Отже, Ф. Фребель знайшов у педагогіці того
часу, той суттєвий недолік, що в ній не було того
об’єднуючого принципу в діяльності, а тому їх
діяльність була не цільною. Так як вищий закон
природи і людського духу – примирення і єдність
протилежностей, то він і складає основу виховання,
згідно цього закону, діти бути виховуваними. Природа
дала людині органи зовнішніх відчуттів, щоб засвоювати
зовнішні враження, вона дала йому органи руху, для
вираження зовні внутрішніх переживань, вона дала
йому розум і серце для поєднання зовнішнього і
внутрішнього в єдине ціле. До принципу унаочнення
в навчанні додав свій – принцип самодіяльності.
Людина, стверджував він, є творча істота, а тому
потрібно виховувати людину праці, справи, бо саме
в діяльності й творчості гармонійно розвиваються і
формуються сили й здібності. Принцип – виховання
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як рух від нерозчленованого до розчленованого, від
поодинокого до загального – Ф. Фребель доповнив
у своїй системі виховання малят принципом єдності
й цілісності розвитку дитини в процесі її виховання.
Це яскраво виявилось в його ігровій системі, у
єдності різноманітних засобів упливу. Разом із тим
Ф. Фребель дбав про збереження в цьому розмаїтті
засобів виховного впливу людської індивідуальності,
яка забезпечується саморозкриттям дитини у вільній
творчості за умови врахування її зовнішнього і
внутрішнього досвіду.
Отже, педагогічна система Ф. Фребеля будувалась
на філософії німецького класичного ідеалізму, мала
релігійно–містичний, символічний характер, базувалася
на законах життя та виховання, які вивів вчений –
закон єдності, закон природовідповідності, закон
поступального розвитку людини. Незважаючи на те, що
основні педагогічні принципи Ф. Фребеля побудовані
на суб’єктивній метафізиці, цінність їх у об’єктивному
змісті не втрачається.
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Philosophical orientations of Friedrich Froebel’s didactics
The article analyzes philosophical orientations of Friedrich Froebel’s didactics.
Author focuses on the main principles of scholar’s idealist worldview. The article
substantiates Friedrich Froebel’s point of view about the symbolic content of
«gifts». The methodological basis of Froebel’s education system is considered to be
the philosophy of German idealism. The principles of his own philosophical theory
Friedrich Froebel called the spherical law. Main pedagogical principles of Friedrich
Froebel are based on subjective metaphysics, but without affecting the value of
these principles in their objective sense, since they are the measure of exceptional
subconscious feeling of the author.
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Слідами ідей Сьорена К’єркеґора
у філософії Мартіна Гайдеґґера
Розглядається вплив ідей К’єркеґора на філософію Гайдеґґера, зокрема
проблеми екзистенції (Existenz), страху (Angst), миті (Augenblick) та смерті
(Tod). К’єркеґор визначав екзистенцію як індивідуальне людське буття, й
відрізняв її від існування як способу буття будь–якого іншого сущого. Це
спровокувало Гайдеґґеровий інтерес до розрізнення екзистенції та німецького
аналогу цього слова – Dasein. Також під впливом К’єркеґора Гайдеґґер розрізняє
поняття страху (як страху перед невизначеним) та боязні. А К’єркеґорове
поняття миті як моменту переходу вічного у часове і навпаки спровокувало
Гайдеґґера до онтологічного пояснення миті як справжнього теперішнього, в
якому ось–буття є рішучим до дії. Феномен смерті як К’єркеґор, так і Гайдеґґер
інтерпретують як завжди свою власну смерть. Але тоді, як К’єркеґор бачить у
феномені смерті шлях до справжньої цінності життя, то Гайдеґґер розглядає
питання про смерть як один зі способів схоплення буття.
Ключові слова: Сьорен К’єркеґор, Мартін Гайдеґґер, буття, екзистенція,
страх, мить, смерть.

Сьорен К’єркеґор та Мартін Гайдеґґер є
тими постатями в історії філософії, які не тільки
запропонували нове бачення старих проблем, але й
своїми ідеями спровокували виникнення цілих нових
напрямів у філософії 20 ст. Окрім того вони відносяться
до єдиної екзистенційно–екзистенціальної традиції
філософування. Тому тема про вплив ідей К’єркеґора
на філософію Гайдеґґера є однією із тих тем, яким
в історико–філософській літературі присвячується
чимало досліджень, і чия важливість якраз й зумовлена
пошуком свідчень приналежності їхніх ідей до єдиної
філософської традиції. Цим і визначається мета цієї
статті, враховуючи ситуацію достатньо неповної
вивченості цього питання в Україні, особливо, коли
йдеться про вплив К’єркеґорового поняття смерті на
погляди Гайдеґґера на цей феномен1.
1
Недостатня вивченість цього питання в Україні зумовлена,
в першу чергу, малою кількістю перекладів творів як К’єркеґора,
так і Гайдеґґера. Так, наприклад, основна робота К’єркеґора щодо
проблеми смерті «Промова «При могилі»», яка є неперекладеною
ні на українську, ні на російську, часто залишається українському
читачеві недоступною. В Україні про вплив ідей К’єркеґора на
Гайдеґґера писали: К. Райда, А. Дахній, В. Куценко, А. Карпенко.
Генеалогічним дослідженням впливу ідей К’єркеґора на погляди
Гайдеґґера поза Україною займалися: Ґ. Тонгаузер, М. Вайда,
К. Карлайл, О. Пьоґґелер, Ч. Ґіньон та інші.
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Мартін Гайдеґґер був одним із перших філософів,
котрий почав вивчати тексти Сьорена К’єркеґора.
Однак сам Гайдеґґер, на відміну, наприклад, від ще
одного філософа–першовідкривача К’єркеґора – Карла
Ясперса, ніколи настільки відкрито не заявляв про
великий вплив цього мислителя на свою філософію.
Це стало причиною того, що в історії філософії до
сьогодні залишається доволі дискусійним питання
про те, в який саме період Гайдеґґер почав читати
та вивчати праці К’єркеґора. Так, наприклад, Клара
Карлайл вважає, що Гайдеггер почав читати тексти
К’єркеґора лише на початку 1920–х, а саме – після
прочитання Ясперсової «Психології світоглядів» [2,
с. 37]. Безумовно, що ця книга Ясперса посприяла
Гайдеґґеру у його подальшому глибшому вивченню
текстів данця. Однак інший к’єркеґорознавець Ґергард
Тонгаузер схиляється до того – і це найімовірніше –
що Гайдеґґер читав деякі тексти К’єркеґора ще в
студентські часи в журналі «Der Brenner», і вже
мав непогане знання його ідей до написання ним
рецензії у 1919–1920 роках на Ясперсову «Психологію
світоглядів» [12, с. 51–53]. Одним із переконливих
фактів, що доводять ранню обізнаність Гайдеґґера
з ідеями К’єркеґора є такі слова самого Гайдеґґера
у його короткій «Передмові до першого видання
«Ранніх робіт»» (1972), в якій він описує та аналізує
вплив різних мислителів на нього в ранній період:
«Те, що принесли хвилюючі роки між 1910 і 1914,
не дозволяє належно сказати, а лише тлумачити
через малу вибірковість перерахунку: друге в два
рази збільшене видання Ніцше «Воля до влади»,
переклад
праць
К’єркеґора
і
Достоєвського,
пробуджений інтерес до Геґеля і Шеллінґа, поезії
Рільке і вірші Тракля, «Зібрання робіт» Дільтая»
[8, с. 56].
Ще одним дискусійним моментом залишається
те, що Гайдеґґер у своїй «Метафізиці німецького
ідеалізму» (1941) спочатку називає К’єркеґора
релігійним мислителем (religiöser Denker), а пізніше
в роботі «Слово Ніцше «Бог помер»» (1943)
відмовляється від цього, згадуючи про нього саме як
про релігійного письменника (religiöser Schriftsteller):
«К’єркеґор є «релігійним мислителем»; тобто не
теологом і не «християнським філософом» (не поняття);
К’єркеґор є теологічнішим, ніж міг би бути будь–який
християнський теолог і нефілософськішим, ніж міг би
бути будь–який метафізик» [5, с. 19]; «[…] К’єркеґор
не є мислителем, а релігійним письменником, і при
цьому не один з–поміж інших, а єдино–відповідний
долі своєї епохи» [6, с. 249]. Вочевидь, Гайдеґґеру
було важливо наголосити на тому, що К’єркеґор є
саме релігійним мислителем (бо, як відомо, саме так
К’єркеґор називав себе), що є доказом, що Гайдеґґер й
пізніше повертався до текстів К’єркеґора з детальнішим
аналізом.
У своїх текстах Гайдеґґер дуже бідний в посиланнях
на К’єркеґора, бо вбачав суттєву розбіжність у їх
способах пояснення певних питань: тоді, коли свою
філософію Гайдеґґер означує як фундаментальну
онтологію і використовує екзистенціальний підхід,
то в К’єркеґорових християнських ідеях він бачить
екзистенційне підґрунтя. Незважаючи на те, що
Гайдеґґер критикує екзистенційний метод як індиві
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дуальне переживання людини, яким послуговується
К’єркеґор у своєму філософуванні, все ж певні ідеї
цього мислителя знайшли відгук у філософії Гайдеґґера
і, як зазначає у своєму дослідженні Андрій Дахній, що
після виходу у світ «Буття і часу» (1927) дослідники
відразу заговорили про істотне місце у цьому творі
к’єркеґорівських понять і мотивів [1, с. 37]. Окрім того й
сама робота Гайдеґґера «Буття і час» є певним винятком,
оскільки саме тут він згадує К’єркеґора декілька разів,
але знову ж таки акцентуючи увагу на релігійному
мотиві його думок. Зважаючи на це, потрібно все ж
розуміти, що вплив К’єркеґора на Гайдеґґера жодним
чином не відображається в кількості посилань
на його тексти чи ім’я, а є помітним в подібності
ідей.
Екзистенція
Найкращим прикладом впливу К’єркеґора на
Гайдеґґера є поняття екзистенції, оскільки він
продовжив К’єркеґоровий мотив використання поняття
екзистенції у відмінному від класичного значенні –
екзистенція як лише людське існування. К’єркеґор
у своїх пізніх працях та особливо у «Заключній
ненауковій післямові до «Філософських крихт»»
(1846) розрізняв два поняття існування – Tilværelse
та Existents, де під першим він розумів фактичне
існування всього сущого, а під другим – спосіб
існування людини, яка єдина лише серед всього
сущого у своєму існуванні завдяки мисленню знає
про своє існування. Після прочитання К’єркеґорових
текстів Гайдеґґер вперше в «Бутті і часі» звертається
до двох німецьких відповідників слова «існування» –
Existenz та Dasein, які він також чітко розрізнив,
чого до нього в німецькій філософській традиції не
було і що за кілька років після цього зробить слідом
за ним й Ясперс. Екзистенцію (Existenz) Гайдеґґер,
подібно до К’єркеґора, розумів як спосіб існування
людини, але також як існування такого сущого, яке в
своєму існуванні не лише мислить про те існування,
але є єдиним сущим, здатним ставити питання про
буття. Якщо К’єркеґор, розглядаючи екзистенцію як
спосіб існування людини, весь час наголошує саме на
релігійній сутності людини, то Гайдеґґер натомість
намагається показати її онтологічну сутність. З приводу
цього доречно висловився Мі́хай Вайда: «Я мушу ще
раз наголосити: Гайдеґґерове основне заперечення
проти К’єркеґора є наступне: Він [К’єркеґор –
Л. М.] ставить тільки екзистенційне питання, а не
екзистенціальне. Він тільки запитує «Що таке людина?»,
«Як є людина?», але зовсім не запитує «Як є людина?»»
[13, с. 28–29]. Сам Гайдеґґер, щоб підкреслити
відмінність застосованого ним онтологічного підходу
до пояснення екзистенції людини К’єркеґором, у своїй
роботі «Метафізика німецького ідеалізму» наголошує
на тому, що у К’єркеґора поняття екзистенції є
екзистенційним (existentiell), а його – екзистенціальним
(existential), оскільки кінцевим завданням його
філософування не є здійснення аналітики екзистенції,
але ця аналітика виступає лише передумовою
іншого завдання – постановки питання про буття
[5, с. 39].
Страх та боязнь
Під впливом К’єркеґорових ідей Гайдеґґер також
зацікавився й поняттям страху (Angst), яке він чітко
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відрізняв від поняття боязні (Furcht)1. В «Бутті і часі»
Гайдеґґер підмітив, що ці два феномени (страх і боязнь)
цікавили в основному тільки християнських теологів
в контексті питання про взаємовідношення людини
і Бога, і найдальше просунувся в аналізі феномену
страху саме К’єркеґор, але знову ж таки з теологічного
боку [7, с. 190]. Поняття страху (Angst) К’єркеґор
розумів як тривогу, яка не має визначеного предмету,
а тому порівнював його із ніщо. Згідно з К’єркеґором,
страх людина переживає зовсім по–іншому, ніж будь–
якого роду боязнь (Frygt), що виникає перед чимось
конкретним чи за щось конкретне, оскільки страх –
це властива людині здатність, що виходить із її духу.
К’єркеґор зазначає, що поняття страху майже ніколи
не розглядалося в психології, а тому він був змушений
звернути увагу на те, що воно є зовсім інше, ніж боязнь
та подібні поняття, які стосуються чогось визначеного;
страх же навпаки є дійсністю свободи як можливість
для можливості, а через те страх не можна віднайти
у тварин, бо в них нема й духу» [10, с. 488]. Для
К’єркеґора страх є тим, що лежить в основі існування
людини і пов’язане з її свободою, про яку людині
нагадує пам’ять про первородний гріх та її гріховність.
А тому називає страх «запамороченням свободи», яке
з’являється тоді, коли дух прагне синтезу кінечного та
вічного [10, с. 512]. Із усвідомленням власної свободи
вибору і того, що людина є синтезом часового та
вічного, в неї й виникає страх.
На відміну від К’єркеґора, Гайдеґґер виходить із
онтологічного обґрунтування проблеми страху та боязні
людини і в цьому й полягає основна відмінність між
ними у даному питанні. Проте Гайдеґґер використав
той імпульс, який надав К’єркеґор, а саме – розрізнення
понять страху (Angst) і боязні (Furcht), і повністю
наслідує К’єркеґора у тому, що страх є завжди
невизначеним страхом, а боязнь виникає перед чимось
визначеним: «Страх в основі відмінний від боязні. Ми
завжди боїмося цього чи того визначеного сущого, яке
нам загрожує в цьому чи тому визначеному відношенні.
Боязнь перед … боїться щоразу також за щось
визначене. […] Й хоча страх є завжди страх перед …,
проте не перед цим чи тим. Страх перед … є завжди
1
Одним із відкритих питань в історії філософії в Україні є
питання про перекладність таких термінів, які у своїх текстах
використовує Гайдеґґер, як Angst та Furcht. Зазвичай у текстах
з історії філософії в Україні, коли йдеться про філософію
Гайдеґґера, використовують переклад Angst – жах, Furcht – страх.
Такий підхід був спричиненим виходом російського перекладу
В. Бібіхіна книги Гайдеґґера «Буття і час». Незважаючи на велику
заслугу перекладницької роботи Бібіхіна, все ж його пропозиція
перекладати Angst як «ужас», а Furcht як «страх» не є вдалою,
оскільки Angst у Гайдеґґера не є жахом, тобто крайньою точкою
страху та переляку, а страхом–тривогою перед невідомим, ніщо.
Окрім цього, Бібіхін у «Бутті і часі» перекладає словом «ужас»
ще й Entsetzen, для якого й справді підходить такий переклад
(тобто, «жах»), бо Гайдеґґер під Entsetzen розуміє страх–боязнь,
що характеризується раптовим переляком і є одним із видів Furcht
[див. 7, с. 142]. У своїй статті я пропоную такий переклад: Angst –
страх, Furcht – боязнь, оскільки слово «боязнь» в українській мові
часто використовується у значенні стану страху чи побоювання,
що викликаний завжди чимось або за щось, тоді коли «страх» –
у значені стану тривоги та неспокою. Окрім того, такий переклад
не порушує логіку використання цих слів у німецькій мові (Напр.:
ich habe Angst – я маю страх, ich fürchte mich – я боюся). Такий
переклад є лише однією із пропозицій вирішення питання про
переклад цих термінів, яке залишається й надалі відкритим і
заслуговує на окреме дослідження.
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страхом за …, проте не за це чи те» [9, с. 111]. Поняття
страху Гайдеґґер розглядає як відчуття одночасної
тривоги перед зниканням сущого вцілому та появою
ніщо; боязнь же навпаки виникає перед визначеним
предметом чи будь–яким сущим і Бог, як суще, не є для
Гайдеґґера винятком. Тут і криється основна відмінність
між Гайдеґґером та К’єркеґором щодо проблем
страху і боязні. Бо тоді, коли для К’єркеґора страх є
релігійним переживанням людини, то для Гайдеґґера
він є метафізичним переживанням, яке може виникнути
за будь–яких обставин життя і дає досвід схоплення
сущого вцілому, що і є необхідною передумовою
онтології.
Мить, часовість
Близьким до проблеми страху у К’єркеґора є
його розуміння миті (Øieblik), з чого й випливає
його пояснення часовості. Цього питання К’єркеґор
торкається у своїй роботі «Поняття страху» (1844),
звертаючись спочатку до Платонового пояснення миті,
яке, за К’єркеґором, є першим в історії філософії.
Цю проблематику К’єркеґор віднаходить у діалозі
«Парменід», коли Платон устами Сократа міркує
про протиріччя у поняттях, а саме – перехід єдиного
(не–сущого) у множинне (суще) і навпаки, а також
тотожності у нетотожність і навпаки. Момент переходу
єдиного в множинне і навпаки є тим, що знаходиться
між рухом та спокоєм, і при цьому саме не є часом, а
тому К’єркеґор називає його миттю, у якій незмінне
(чи вічне) дотикається із плинним (чи кінечним).
Незважаючи на те, що К’єркеґор хвалить Платона за те,
що саме він першим схопив проблему миті і показав всі
складності цього питання, все ж розглядає Платонове
пояснення миті як «чисто абстрактне», оскільки воно
ґрунтується на розумінні чистого буття (не–сущого), що
є, за К’єркеґором, лише «абстрактним висловлюванням
для вічності». На противагу до Платонового пояснення,
К’єркеґор вбачає істинне розуміння вічності саме в
християнській традиції, згідно якої не–суще – це ніщо,
з якого Бог все створив [10, с. 538–543]. На підставі
цих міркувань К’єркеґор дає власне пояснення миті як
відображення Божественного вічного у часі і навпаки,
а саме: він пояснює мить як те, в чому час і вічність
торкаються одне одного, а разом з тим й встановлюється
поняття часовості, в якій час постійно перериває
вічність і вічність постійно пронизує час [10, с. 547].
Завдяки миті виникає й поняття часовості, а також
стає можливою градація часу на теперішній, минулий
та майбутній, оскільки в миті час, як безперервний
рух, пронизується собі протилежним – вічністю, як
безперервним спокоєм.
К’єркеґорове бачення миті неабияк вплинуло на
поняття миті (Augenblick) у Гайдеґґера. Оскільки
проблема миті в історії філософії аж до К’єркеґора
залишалася поза увагою філософів, то лише після
того, як Гайдеґґер віднайшов у текстах К’єркеґора нові
цікаві ідеї щодо цього питання, й сам зацікавлюється
феноменом миті. Навіть незважаючи на те, що
Гайдеґґер у своїй роботі «Буття і час» спочатку
критикує К’єркеґора за екзистенційне та «вульгарне»
пояснення миті, бо як християнський мислитель
К’єркеґор визначив мить через два протилежних
поняття – вічності та часу [7, с. 338], чого Гайдеґґер не
міг прийняти. Проте вже у лекціях зимового семестру
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1929/30 років «Основні поняття метафізики» Гайдеґґер
змінює свою гостру критику щодо К’єркеґорового
пояснення миті на похвалу і тепер він бачить його
як того, хто «вперше у філософії по–справжньому
схопив мить і з чим почалася нова епоха у філософії»,
а в кінцевому рахунку вказує на безпосередній вплив
К’єркеґора на нього в цьому питанні [4, с. 225–226].
Подібно до К’єркеґора, Гайдеґґер пояснює мить
як те, завдяки чому часовість розбивається на три
напрями: теперішнє, майбутнє та минуле, а також й те,
що мить є моментом переходу. Однак все ж між ними
у цьому питанні більше відмінностей, ніж спільного:
тоді, як Гайдеґґер у своїх міркуваннях ґрунтується
на
екзистенціально–онтологічному
поясненні,
то
К’єркеґор – на релігійному. Для Гайдеґґера часовість
є екзистенціалом ось–буття (Dasein), тобто тим,
що належить до сутності людини, але що саме не
існує у світі як щось, а для К’єркеґора ж часовість є
тим, що є реально у світі. К’єркеґор бачить мить як
перехід Божественної вічності у часовість і навпаки,
а для Гайдеґґера мить є власною можливістю самої
часовості. Тому мить як сама часовість, за Гайдеґґером,
й може розривати зв’язок часу на три перспективи
(минуле, майбутнє, теперішнє). Однак мить аж ніяк не
визначається через тепер (Jetzt), за що й критикував
Гайдеґґер К’єркеґорове поняття миті, бо тепер належить
часу як внутрішня часовість, в якій щось виникає,
проходить чи щось відбувається. Натомість в миті не
може нічого відбуватися, але мить є тим моментом, в
якому людині через погляд рішучості відкривається
справжнє значення сущого. Гайдеґґер називає мить
«справжнім теперішнім» (eigentliche Gegenwart), яке
він протиставляє до «несправжнього» (uneigentliche)
[7, с. 338], і в якому людина у своїй рішучості приймає
рішення і діє так, як цього вимагає ситуація, в якій
вона знаходиться. Гайдеґґер зазначає: «Мить є поглядом
особливого роду, який ми називаємо поглядом рішучості
до дії в тому положенні, в якому знаходиться ось–
буття» [4, с. 226]. Ця рішучість людини визначається
насамперед тим, що у миті як автентичному
теперішньому вона націлена на майбутнє. Натомість у
несправжньому теперішньому людина, націлюючись на
минуле, у своїй нерішучості орієнтується на поширені
та відомі структури смислів і поведінки das Man, де
під поняттям das Man, як відомо, Гайдеґґер означував
знеособлення, безособовість ось–буття у повсякденності.
Смерть
Доволі значний вплив на філософію Гайдеґґера
мали погляди К’єркеґора про смерть, які були відомі
Гайдеґґеру досить рано – ще до написання ним «Буття
і часу». Так, наприклад, Чарльз Ґіньон зазначає, що
Гайдеґґер згадує про К’єркеґорове поняття смерті ще
1923 р. у короткій примітці у додатках до своїх лекцій
«Онтологія. Герменевтика достовірності», але він також
схиляється й до думки, що ці знання були отримані
ним в основному через його рецензію Ясперсової
«Психології світоглядів» [3, с. 184–185]. Питання
про те, коли ж Гайдеґґер зацікавився К’єркеґоровим
поняттям смерті залишається для багатьох й сьогодні
дискусійним, бо сам Гайдеґґер майже не посилається
на данця щодо цього питання, однак спільні погляди
на феномен смерті, все ж дають підстави говорити про
вплив одного на іншого.
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Коли мова йде про поняття смерті у К’єркеґора, то
потрібно мати на увазі, в першу чергу, його невеличку
роботу із трьох промов «При могилі» (1845). В цій
праці К’єркеґор не намагався дати якоїсь дефініції
смерті і, тим більше, не цікавився фактом смерті, але
міркував про відношення людини до смерті. При цьому
він робить акцент на тому, що це відношення людини
до смерті може бути як справжнє чи серйозне, так і
несерйозне як певний настрій: «Мислити себе самого
мертвим – це серйозність; бути свідком при смерті
іншого – це настрій» [11, с. 177]. Тобто серйозне
відношення до смерті є лише власне відношення до
власної смерті і не полягає у подіях чи зовнішніх
проявах (смерть когось іншого), а в переживанні смерті
як того, що є протягом всього життя людини завжди
попереду і тільки власним. З цих міркувань К’єркеґор
критикує Епікура за його відоме висловлювання про
смерть («коли смерть є, то мене нема, а коли я є, то
її нема») і зауважує, що коли наступає смерть, то
свідомості про неї й справді вже нема, однак думка
про смерть супроводжує людину все її життя і саме
це є важливим, бо це дає їй усвідомлення того, що
із приходом смерті все проходить та минає. Також
він критикує й поширене порівняння смерті зі сном
(як спокою, до якого людина прагне в лиху годину)
і бачить в такому ставленні до смерті несерйозність
мислення про неї, а тому відносить до настрою.
Несерйозним відношенням до смерті є й ситуація, коли
людина знає, що невдовзі помре, а тому хоче отримати
якнайбільше насолоди від життя. На противагу до
настрою як несерйозного мислення про смерть, саме
серйозне мислення про смерть, згідно з К’єркеґором,
відіграє сутнісно–важливу роль в житті людини, бо
в такому відношенні до смерті вона може відкрити
справжнє значення і ціль життя [11, с. 186]. Те, що
смерть наступить неодмінно, але невідомо, коли саме
(бо можлива завжди) – якраз й вимагає від людини
серйозності відношення до неї. І для цього, згідно
з К’єркеґором, не потрібно дефініцій смерті, але
важливим є мати серйозну думку про смерть, бо це
не лише думка про закінчення життя, але й думка, яку
людина утримує протягом всього свого життя і яка
змінює це життя.
Гайдеґґер, міркуючи про феномен смерті у своїй
роботі «Буття і час», спочатку виходить із пояснення
смерті людини як власного факту «більше не бути».
Однак згодом приходить до висновку, що людина
особисто не може отримати досвід власної смерті, бо
коли смерть приходить, то людини як того, що могло б
схопити феномен смерті, більше вже немає. І в цьому
випадку він дуже близький до К’єркеґора, який також
вважав, що людина не може отримати досвід власної
смерті, бо коли вона є, то людини із її здатностями
пізнання вже немає.
Далі Гайдеґґер вирішує в своєму аналізі перейти
до пояснення смерті через «об’єктивне» отримання
досвіду, тобто через спостереження смерті іншого, бо
саме через смерть іншого ми знаємо про смерть. Однак
й тут Гайдеґґер помічає, що смерть іншого схоплюється
нами швидше як втрата, але не сам феномен смерті,
при цьому нам залишається невідомим саме вмирання.
Проте подібні думки можна віднайти й у К’єркеґора,
коли він критикує спробу помислити смерть через
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смерть іншого як несерйозне відношення до неї, бо воно
не дає сутнісного схоплення феномена смерті (бо смерть
не моя).
Від критики попередніх інтерпретацій смерті
Гайдеґґер переходить до біологічно–онтичної, яку він
розглядає як передумову онтологічного пояснення, бо
вона дає певні медично–біологічні відомості та факти
про види смерті, її можливі причини і т.д. Але й ця
інтерпретація смерті, за Гайдеґґером, мало допомагає
у проясненні цього феномена. Єдиним рішенням в цій
проблемі Гайдеґґер бачить екзистенціально–онтологічне
пояснення смерті, яке ґрунтується на тому, що про
смерть людини можна говорити лише як про власну
смерть, а не смерть когось іншого, при цьому мається
на увазі не самий факт смерті, а мислення про смерть як
«постійний можливий передстан (Bevorstand)» ось–буття
[див. 7, с. 250]. Подібний підхід до пояснення смерті
використовує й К’єркеґор: він пояснював феномен
смерті через «мислити себе самого як мертвого», тобто
тут йдеться про мислення смерті у своєму житті як те,
що є завжди попереду.
Відповідно до фундаментальних характеристик
буття ось–буття, Гайдеґґер виділяє три структурні
моменти смерті: екзистенціальність (буття–попереду–
себе) – смерть є постійний «передстан» в існуванні
ось–буття і сприймається як екзистенціал; фактичність
(вже–буття–у) – смерть ось–буття схоплюється ним
як
можливість
«більше–не–могти–ось–бути»,
що
відкривається через страх перед смертю (не боязнь
перед вмиранням) як страх перед ніщо; падіння (буття–
при) – у повсякденності das Man сутнісне відношення
до смерті приховується, а сама смерть сприймається як
біологічна смерть і про неї говорять побіжно, бо вона
викликає боязнь [7, с. 249–255]. Також Гайдеґґер, як і
К’єркеґор, розрізняє справжнє та несправжнє розуміння
смерті, де справжнє ґрунтується на екзистенціально–
онтологічному поясненні, а несправжнє виходить із
повсякденності das Man. У К’єркеґора несправжнє
розуміння смерті називається настроєм, а справжнє
виходить із думки про «власну» смерть як того, що у
власному існуванні є завжди попереду.
В контексті екзистенціально–онтологічного підходу
Гайдеґґер дає таке пояснення смерті: «Смерть як кінець
ось–буття є найвласніша, безвідносна, достовірна і як
така невизначена, необхідна можливість ось–буття» [7,
с. 258]. Тобто смерть є найвласнішою (смерть завжди
тільки власна, виривання із das Man), безвідносною (не
стосується іншого сущого), достовірною (безумовна),
невизначеною (час настання її невідомий) та необхідною
(звільнення від випадковостей і погляд в майбутнє)
можливістю ось–буття.
Однак між К’єркеґором та Гайдеґґером залишається
й суттєва відмінність щодо проблеми смерті: тоді, як
К’єркеґорове пояснення смерті в кінцевому рахунку
веде до етичної та релігійної проблематик (завдяки
правильному відношенні до смерті людина може
змінити своє життя), то у Гайдеґґера питання про смерть
є одним із шляхів схоплення буття.
Отже, підсумовуючи здійснене порівняння ідей
К’єркеґора та Гайдеґґера, в першу чергу варто
наголосити на тому, що хоча Гайдеґґер мало посилався
у своїх текстах на К’єркеґора і відкрито ніколи
не заявляв про великий вплив його ідей на свою
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філософію, генеалогічна традиція між ними є все ж
дуже тісною. Це зумовлено тим, що К’єркеґор був
особливим мислителем, який приділяв значну увагу тим
філософським питанням, які до цього в історії філософії
або ставилися вкрай рідко (наприклад, проблема миті),
або пояснювалися зовсім по–іншому (наприклад,
екзистенція людини, проблема смерті). І саме з цих
причин К’єркеґорові ідеї та тексти, які тільки в кін. 19 –
поч. 20 стт. почали перекладатися на німецьку мову
і ставати популярними, були цікавими й молодому
Гайдеґґерові. Таким чином, ідеї К’єркеґора стали для
Гайдеґґера – можливо іноді й несвідомо для нього
самого – певним поштовхом до народження власних
філософських ідей, внаслідок чого і виникла нова
екзистенційно–екзистенціальна традиція філософування.

an anxiety for indefinable) and of fear. And Kierkegaard’s concept of moment as a
transition of eternity to temporary and inversely provoked Heidegger to ontological
explanation for moment as authentic present where Dasein is resolute to the action.
Both Kierkegaard and Heidegger interpret the phenomenon of death as always one’s
own death. But Kierkegaard sees in the phenomenon of death a way to the real value
of life, whereas Heidegger considers the question of death as one of the ways to catch
a Being.
Keywords: Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, being, existence, anxiety,
moment, death.
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On the track of Kierkegaard’s ideas in the philosophy
of Martin Heidegger
The paper discusses the influence of Kierkegaard’s ideas on Heidegger, namely
problems of existence (Existenz), anxiety (Angst), moment (Augenblick) and death
(Tod). Kierkegaard denotes existence as an individual human being and distinguishes
it from the concept «Tilværelse» as a being of any entity. This aroused Heidegger’s
interest to the difference of existence and Dasein (German analog to existence). Under
the Kierkegaard’s influence Heidegger distinguishes also concepts of anxiety (as
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Питання чому європейський раціоналізм зумів
здійснити прорив в усіх сферах життя суспільства,
давши можливість західній цивілізації обігнати
в прогресі всіх інших, які існували на момент
1500 року, залишається темою, яка не дає спокою
багатьом поколінням європейських інтелектуалів.
Прагнучи зрозуміти його сутність і наслідки, вони
думали над тим, з яких причин він не вийшов за межі
простору Європи [1, с. 8], започаткувавши один із
наймасштабніших проектів модернізації західного світу?
Та й у чому сутність цієї модернізації і чи зможе цей
світ скористатися своїми перевагами в умовах ХХІ сто
ліття? Це й визначає актуальність філософського
переосмислення епохи модерну Ю. Габермасом і логіки
його аналізу в умовах сьогодення. Однак, правомірним
буде й інше питання: яким чином дана проблема
стосується нас? Перш за все її актуалізація пов’язана
з європейським вибором України, чий світогляд і
історична свідомість формувалися майже в той самий
час, коли Р. Декарт закладав основи картезіанства, а
вчені мужі Києва штудіювали Арістотеля в аудиторіях
Могилянської академії, поширюючи ідеї Просвітництва
і формулюючи завдання майбутнім поколінням
українських лідерів. Однак, після стався відомий
розрив традиції, пов’язаної із російською експансією.
І ось тепер ми знову опинилися перед необхідністю
інтелектуального
«розмитнення»
філософських
поглядів і політичних позицій європейської науки
в умовах пошуку відповідей на головні виклики
нашого національного поступу. В цьому контексті
архіважливими є тогочасні зміни в освітньому
середовищі Європи і явища, які були ними викликані.
Саме на цьому акцентує свою увагу Ю. Габермас,
наголошуючи на першопричинах модерну, як проекту,
що так і залишився незавершеним [2, с. 9]. В літературі
до сьогодні дискутується питання чи є «модерн»
особливим дискурсом, духовним проектом, як вважав
його Ю. Габермас, чи він фіксує відповідну історичну
епоху переходу від середньовіччя до нового часу, а
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постмодернізм є ніщо інше як заперечення картезіанства
[3, с. 57, 60]. Можливо це, передчуття чогось іншого,
яке характеризується різким переходом «сьогоднішньої
актуальності у вчорашню», що є одночасово як
руйнівним, так і продуктивним [2, с. 9]. Адже така
«розірванна повсякденність» [2, с. 10] породжує масу
трактувань, прив’язаних до образу думок і позицій,
що існують в межах наукової традиції, яка відображає
багатоваріантність уявлень, котрі формують відчуття
світу, який прийшов [4].
Попри все зауважимо – освітні процеси, що заклали
основи епохи Просвітництва в Європі, прагнули
відмежувати релігію від науки, раціонально мислячий
розум від релігійної апологетики, ідею від її
раціонального втілення. Саме культурний і суспільний
раціоналізм привів до розпаду традиційні культурні
системи середньовіччя, які не змогли прилаштуватися до
нових реалій ходу новітньої історії. Парадокс полягає і в
тому, що «раціоналізовані життєві світи», що
створювалися «через рефлексію традицій, які втратили
свою самобутність» [1, с. 8] почали формувати
особливий дискурс, в межах якого демонстрували
власну самозреченість від того першопочатку, що
розкривається не так в практиці мислення, як в самій
логіці історії. Усвідомлення цієї втрати примусило розум
пояснювати, що і як він мислить в реальності буття,
шукаючи «універсалізовані норми» дії і «генералізовані
цінності», які звільняють ситуації, в які він попадає,
відкриваючи перед ним нові можливості [1, с. 8]. Отже,
можливість сприймається як універсальний шанс, що
став таким лише завдячуючи універсалізації соціальних
норм. Ця універсальна норма спрощує дію в межах нею
визначених, де можливості розчищають поле для своєї
самореалізації. Вони обмежуються лише волею, яка не
втратила нормативності. Однак нормативна воля
ускладнює соціалізацію, що формує абстрактні Я–
ідентичності, які творять нову логіку життя в контексті
існуючої свободи вибору. В світі, де розум став не
тільки раціональним але й критичним, таке твердження
виводить нас на універсальну норму свободи, як
цінності що звільняє Я–ідентичністі від обов’язків, які
покладала на нього традиція, і яка прагнула цю
ідентичність всіляко обмежити. Ось так, – вказує
Ю. Габермас, – розуміли модерн класики. Однак,
цитуючи А. Гелена він висловив його думку формулою:
«Передумови Просвітництва мертві, продовжують діяти
лише його наслідки» [1, с. 9]. Сьогодні ми можемо
перефразувати її твердженням: мертвими є передумови
модерну, продовжують діяти лише наслідки ним
породжені. Але «прощання з модерном відноситься не
до динаміки суспільної модернізації, а до оболонки
застарілого… саморозуміння модерну», – писав
Ю. Габермас [1, с. 9]. Філософи «…не враховують того,
що відбулося роз’єднання модерності і раціональності.
Вони говорять про кінець Просвітництва», потреба в
якому породила «бажання інструмента заволодіння
світом» [1, с. 9]. Дана потреба проігнорувала традицію
європейського модерну, відкинувши її разом з досвідом
Просвітництва і почала розгортатися в історії, як
амбіційна політична практика, що втратила «власне
нормативне ядро» [5, с. 18]. Г. Гегель першим розвинув
ясність модерну в філософії, вказавши на те, що якщо
раніше модерність і раціональність демонстрували
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внутрішню пов’язаність, то тепер їх прагнули розділити.
З цією метою він «використовує поняття модерну як
поняття епохи: «новий час» і є «час модерну» через що
«складається уявлення про історію як єдиний
неформальний, такий, що породжує проблеми процес:
одночасово приходить розуміння часу як обмеженого
ресурсу, який можна використати для подолання
проблем що виникають» [1, с. 10]. Таким чином, час, як
ресурс буття, набуває раціонально визначеного змісту в
процесі обумовленого простором модерну. У системі
міжнародних відносин цей ресурс поєднується з
поняттям «диспозитиву могутності» Фуко. Тобто
могутність є час, продовж якого реакція на виклики
світу формалізується в понятті сили, яка діє суб’єктивно.
Сила породжує комплекс тривоги у системі, в якій сама
прагнула знайти прихисток для самоствердження. Така
«легковажність» сили і її непевність викликана
розпачливістю і невизначеністю в умовах, коли розум,
порвавши з минулим, поки що не знайшов себе в
сьогоденні через що готовий викинути його назад в
минуле. Тобто він мислить себе поза раціональним і
тремтить в малодушності від відчуття невідомості в
історії. Практична історія (ідентична поняттю політики),
як дух соціуму, стає ірраціональною і покладається
лише на себе і свою самоцінність звідки черпає ідею
власного змісту, стаючи такою собі річчю в собі, яка
уречевлює все до чого торкається. Та пояснити себе із
себе вона не може, стаючи гегелівським передчуттям
чогось іншого, такого, що йде. Саме тому, – пише
Ю. Габермас, – «модерн більше не може і не хоче
формувати свої орієнтири і критерії за зразком будь–якої
іншої епохи, він повинен черпати свою нормативність із
самого себе» [1, с. 11]. А раз так, то «висхідним пунктом
модерну стає актуальність» [1, с. 12], актуальність
суб’єктивності як точка, в якій пересікаються час і
вічність. В ній формується креативність історичного
моменту, який таким стає завдячуючи сьогоднішньому і
минулому накладених одне на одне. Так вони
породжують свою значимість і осучаснюються, як і нова
епоха творена революцією в екстазі нового світу,
абсолютизує власну значимість, поширюючи ідею
революційних перетворень на все, що революційна
свідомість воліє привести у відповідність з собою. Ось
воно «миттєве задоволення миттю», яка з’явившись
зникає у швидкоплинності часу. Однак, коли мить
фіксується
свідомістю,
стаючи
означеною
для
суб’єктивної волі, вона перетворюється в задоволення,
до якого призвичаюються як до того, що наступає. В ній
розум воліє зачепитися за майбутнє, набуваючи досвіду
його аналізу і «кореспондуюче минуле навантажене
теперішнім часом» [1, с. 13] осучаснюється.
Коресподуючим історичним досвідом воно прагне
«грузанути» історію, ускладнюючи логіку подій до рівня
знеоособлюючих її акторів, які втрачають в цьому
процесі свої сутнісні характеристики, генералізуючи
наративи як ідеї,що живуть поза контекстом історії.
Історія стає текстом, твореним суб’єктивно. Ця
суб’єктивна творчість змінила дискурсивність історичної
реальності, обезцінивши її. Саме її Г. Гегель і відкриває
в якості принципу нового часу [1, с. 13]. З його точки
зору «термін «суб’єктивність» обумовлює чотири
конотації: а) індивідуалізм; б) право на критику;
в) автономію дії; г) ідеалістичну філософію. Ключовими
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історичними подіями для здійснення принципу
суб’єктивності стали Реформація, Просвітництво і
Французька революція. Дякуючи Лютеру релігійна віра
набула рефлективності, в самотності суб’єктивності
божественний світ перетворився в дещо встановлене
дякуючи нам. Потім Декларація прав людини і Кодекс
Наполеона втілили в життя принцип свободи волі як
субстанційної основи держави на противагу історично
даному праву» [1, с. 14]. Однак сьогодні Європа
топчеться в тенетах історично даного права,
відмовившись від принципу суб’єктності в межах
власної свободи волі, яку вона породила, виявившись
наляканою історичними тінями, що наводять жах через
безвихідь демократії, нездатної реалізувати даний
принцип в силу відсутності ефективних правових
інституцій і непередбачуваного пасіонарного характеру
воліючого суб’єкта. Це відбувається тому, що «релігійне
життя, держава і суспільство рівно як і наука, мораль і
мистецтво, перетворюються в модерні у відповідне
втілення принципу суб’єктивності», «структура якого
Декартова cogito ergo sum» [1, с. 14]. Завдячуючи цій
структурі модерн починає конструювати сам себе із
власного досвіду. Однак Ю. Габермас, посилаючись на
Р. Козелека, вказує на «різницю між досвідом і
очікуванням. Новий час може розуміти себе як дійсно
новий… лише з тих пір, коли очікування все більше
стали дистанціюватися від раніше набутого досвіду» [1,
с. 17]. Коли так, тоді прагнення нового часу, як і
сучасного, можуть опиратися на набутий раніше досвід,
але вони не можуть бути ним визначені, оскільки даний
досвід стає деякою трансцедентною цінністю, сутність
якої не проявляється в сучасному. Розум же опирається
лише на логіку буття тих речей, які він мислить, а не
уявляє. Уява часто малює таку реальність, яку емпірично
довести неможливо. Для того, щоб щось уявити ми
закликаємо на допомогу мистецтво, як форму буття
ідеальної ідеї в нормі жанру, який є тимчасовим
переходом від того, що малює наша уява до того, серед
чого ми існуємо. З цього моменту «… люди стали
відповідальними за долю Бога, який в акті творення
відмовився від своєї всемогутності на користь свободи
людини, яка за своєю значимістю може бути
співставлена лише з божественним всесиллям» [1, с. 18].
Бог відмовився від свого всесилля заради людської
свободи, щоб уже звільнена людина усвідомила себе
відповідальною за долю Бога в своїй душі. Доля ця
передвизначена
вільним
вибором,
яким
душа
виправдовує свободу, поглинаючи її і, яка дає людині
шанс осягнути божественну іскру в самій собі. Та, щоб
піднятися до рівня власної всемогутності, необмеженої
божественним одкровенням, варто пробудити силу, яка
творить такі ідеальні форми, що відкривають шлях до
модернізації світу через творення можливостей не
настільки творчого розуму, наскільки його художньої
(ідеальної) інтуїції. Однак просвітництво, створивши
«собі кумира в ідеї розуму» [1, с. 21], забуло про те,
звідки воно черпає свою силу. Таким чином, дана ідея
протиставила себе ідеї духу як абсолютній ідеї. Це два
різних підходи в рефлексивному розконсервовуванні
світу, який пов’язаний, з одного боку, ортодоксальною
теологією і схоластикою, з іншого – досвідом
емпіричного пізнання,який утверджувався критикою
раціональності, що прагнула протиставити себе не
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стільки духу, скільки вірі в його існування. Ранній
Гегель і Шелінг спробували через раціональну мораль
впорядкувати
світ
релігійної
традиції.
Вони
абсолютизували правило, в якому розкривалася ідея
абсолютного духу і, таким чином, фіксувала себе в
середовищі матеріального світу. Разом з І. Кантом,
Г. Гегель розглядає релігію як «владу пред’являти права,
надані розумом» [1, с. 22]. Це не спроба поєднати
релігію і розум. Це спроба поставити релігію під владу
розуму, котрий є результатом роботи духу, глибину якого
розумом осягнути ми не можемо. Звідси «Гегель називає
«позитивними» ті релігії, які базуються виключно на
авторитеті і не вважають, що цінність людини – в її
моралі» [1, с. 23]. А, оскільки традиція обмежена
мораллю, а авторитет вільний від оціночного
трактування, він стає конституюючим фактором в
релігії, а не дотриманням моральних правил, які досить
часто не визначають характеру вчинків, в яких не
проглядається маніфестація мотиву як першопричини їх
здійснення. І от точно так, як із позитивної релігії, яка
стала сучасною ортодоксією, вивітрився живий дух
християнства, так само в моралі і політиці «закони її
старого життя були втрачені» через що сучасна
життєвість не змогла зафіксувати себе в нових законах
[1, с. 23]. А, оскільки закони старого життя обезцінилися
з причини зміни соціального досвіду, який уже не
відображав реалій сьогодення, то саме життя не здатне
було унормувати себе з його допомогою. А раз так, тоді
місце закону мусіла зайняти мораль, яка конструювала
суспільство таким чином, при якому всі його члени
«добиваються свого права і задовольняють свої потреби,
не порушуючи інтересів інших» [1, с. 23]. Тобто,
задоволення власних потреб не повинно було
порушувати інтересів інших суб’єктивованих індивідів,
що і стало головним принципом позитивного права
епохи Нового часу, тобто епохи модерну. Із цього
твердження можна вивести конотовану формулу, в якій
поєднується «живий досвід кризи» із її першопочатками,
тобто тими джерелами, що формували кризу з елементів
хаосу в старих відносно впорядкованих формах
соціального і духовного буття. І тут Ю. Габермас
посилається на думку Г. Гегеля відносно мистецтва як
форми і заодно умови самопрояву духу в собі і для себе,
оскільки воно є чуттєвою формою цього самопрояву. Та
на відміну від філософії і релігії дана форма не
настільки висока, щоб дух міг осягнути себе в ній у
повній завершеності. Саме тому «філософія і немає
ніякого іншого змісту окрім змісту релігії, але внаслідок
того, що вона трансформує його у відволікаюче знання,
ніщо не знаходить виправдання у вірі» [1, с. 27].
Мистецтво ж захоплює декаданс, дякуючи якому воно
просувається вперед до «абсолютного знання в той час
як класичне античне мистецтво… правомірно подолано»
[1, с. 27]. І хоча декаданс не став запереченням
античності, вона перестала бути для нього еталоном,
втративши перед ним свою зразковість. Однак традицію
античності підхопило християнство у формі релігії, яка
в античні часи жорстоко переслідувалася. З часом
християнство, як продовжувач античної традиції, також
перестає бути актуальним. Вихолощується його
релігійна сутність і саме в цей момент «філософія
спасає зміст віри, руйнуючи її релігійну форму» [1,
c. 27]. Тому правомірно з’явилося твердження, що «ніщо
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не отримує оправдання у вірі» навіть вона сама, якщо ця
віра не є рефлексивною [1, c. 27].
Що ж стосується суспільства і держави Г. Гегель
розділив
«політекономічно
обґрунтовану
теорію
суспільства, з одного боку, і теорію держави, інспіровану
природнім правом епохи модерну, – з іншого», вказавши
у своїй «Філософії права», «що розумне стане дійсним,
а дійсне стане розумним» в силу того, що розум від
нині займає «місце долі і знає, що всяка подія, яка
має суттєве значення, уже визначена, розрахована,
вирішена» [1, с. 28]. Саме тому він «не був єдиним
філософом, який належав до часів модерну, але він
перший філософ, для якого модерн став проблемою», –
пише Ю. Габермас [1, с. 31]. Виникла вона тоді, коли
«знаком епохи модерну стала, перш за все, суб’єктивна
свобода», яка «здійснюється в суспільстві як свобода
дій забезпечена в приватноправовому просторі, або
як раціональне слідування власним інтересам» [1,
с. 57]. І, якщо Г. Гегель та його учні стверджували, що
знання є еквівалентом релігії, Ніцше і молодогегелянці
відчули «в історичному захоплені «владою історії»
тенденцію, яка досить легко перетворюється в реальне
політичне захоплення голим успіхом» [1, с. 58]. Тобто
реальною історичною практикою. Практика історії
надихала і К. Маркса, який заангажований пошуком
закону саморуху суспільства, абсолютизував владу
історії та її акторів. Все це приводить до актуалізації
політичного процесу, в якому найкраще проявляє
себе і самоздійснюється конкретна особистість, що
суб’єктивувавшись воліє розчинитися в реальній
практиці життя в історії. Та для цього потрібно
володіти знанням, яке і забезпечує дану практику не
тільки змістом але й технологіями. Однак, знання, – в
трактуванні Ф. Ніцше, – «отримане більше потрібного…
перестає діяти в якості мотиву» [1, с. 58]. Тобто, коли
знання стає забагато, воно засвоюється «не заради
втамування голоду» знесиленого розуму, оскільки
«перестає діяти в якості мотиву», а перетворюється в
ритуал просвітництва заради просвітництва. За таких
умов воно обезцінюється в моді на значимість. Для
прикладу, мистецтво ХІХ – початку ХХ ст. актуалізується
сюрреалізмом, авангардизмом, експресіонізмом тощо
і перетворюється в закрите середовище культури
богемного характеру. Історія ж, замкнувшись в межах
національних кордонів, значною мірою політизується,
відступаючи на периферію національних традицій
і національного успіху. За таких умов формується
внутрішня обмеженість історичної освіти, прилаштованої
для приватного самозадоволення, яка може бути
подолана через естетично оновлену міфологію,
що розв’язує руки силам соціальної дії викликаної
процесами суспільної інтеграції. Естетично оновлена
міфологія – це мистецтво, яке заперечує себе як
результат художньої творчості митця, якого «призначає
сам народ в якості художника майбутнього» [1, с. 59].
Однак це не значить, що він таким є. «Тільки коли
категорії розумної поведінки і мислення зруйновані,
норми повсякденного життя зламані… лише тоді
відкривається світ непередбачуваного і такого що
вражає» [1, с. 62]. Воно може проявлятися, коли досвід
суб’єкта вирваного із контексту зруйнованої традиції,
не відповідає очікуванню нових відчуттів, які поки що
мисляться лише естетично. Та це мислення підводить
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нас до тієї ідеї, що за «універсальними зазіханнями на
значимість, ховаються суб’єктивні зазіхання на владу»,
а переоцінка цінностей підводить до «нігілістичного
панування суб’єкт–центрованого розуму», який, рано
чи пізно, стає результатом «збочення волі до влади» [1,
с. 63]. Ось таким чином, Ф. Ніцше, розпочав радикальну
критику розуму і самою постановкою проблеми радика
лізував дискусію відносно онтологічних витоків
практики, котра стала віддзеркаленням сутнісних сил
індивідуалізованого суб’єкта. Саме він проявляє власну
онтологічну мету у прагненні своєї волі до влади. Тому
можна стверджувати, – якщо знаком епохи модерну
стала «суб’єктивна свобода», сформульована Г. Гегелем
та його послідовниками, то знаком епохи постмодерну
став воліючий влади суб’єкт, який з’явився в результаті
розкриття своїх прихованих, естетично пережитих мину
лою епохою мотивів, на які і звернув увагу Ф. Ніцше.
Після
усіх
катаклізмів
європейської
історії
розпочалися «політичні розчарування в революції на
Заході, яка не відбулася, сталіністському розвитку
радянської Росії і перемозі фашизму в Німеччині» [1,
с. 76]. Це був результат розчарування просвітництвом
і ідеалами буржуазного суспільства, які, на цей момент,
так і не змогли стати універсальними цінностями для
тієї частини світу, що стояв на шляху його раціонального
пізнання. Більше того раціоналізм не зміг запропону
вати нові підходи щодо аналітичних експериментів
критичного розуму і він відходить з авансцени історії
вступивши місце цивілізації, що руйнує себе через
раціональну політику. Через це «Хоркхаймер і Адорно
визнали Марксову критику ідеології вичерпаною
і більше не вірили в обіцянки критичної теорії
суспільства, які можливо виконати засобами суспільних
наук» [1, с. 76]. У своїй полеміці вони критикують
не тільки буржуазну культуру але й філософію, яка
виявилася, на їх думку, неготовою до рефлексивного
аналізу нової епохи. Це примусило їх звернутися, знову
ж таки, до Ф. Ніцше, віддаючи належне останньому
в розумінні діалектики просвітництва. Однак, вико
ристовують вони його виключно, як доповнення до
критики ідеології [1, с. 78]. «Одна воля реагує на іншу,
одна сила підкорюється іншою», – таким, принаймні,
був шлях Ф. Ніцше в пошуках ідеї волі до влади,
яку він зумів актуалізувати [1, с. 80]. Критикуючи
Ф. Ніцше, М. Хоркхаймер і Т. Адорно визнають, що
критика меншою мірою «повинна вміти обмежувати
свої права, вибираючи між владою, яка заслужила,
щоб її оцінювали, і владою, яка заслужила те, щоб її
обезцінили» [1, с. 80]. «Таким чином, генеалогічна
локалізація влади набуває критичного смислу: влада,
яка веде своє походження від більш давніх, більш…
благородних сил, є активною і творчою; влада, яку
породили, реактивні нижчі сили, виражає спотворену
волю до влади» [1, с. 81]. Таке трактування відкриває
перед нами шлях до міфологізованого дискурсу
влади як явища. Але Ф. Ніцше не захотів підкорятися
ідеям, які відтворювали спотворену реальність і тому
«радикалізував» поняття буття тим самим зафіксувавши
факт початку нового часу [1, с. 86]. Сьогодні це
потребує ще більш неймовірної «радикалізації», однак
немає кому її здійснити. На переломі епох це вдалося
лише Ф. Ніцше, який примусив модерну свідомість
заглянути у вакуум майбутнього. Але в цьому примусі
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проявилася сила часу, який здатний був сформулювати
мету, але не зумів передбачити кризи спровокованої
«інтересами практики і життя» [1, с. 86]. Звідси і
почалася їх деформація. Перед викликами історії кожен
народ мусить знайти «масштаби і істину свого буття»,
але ця інтенція має розбудити волю намірами, які
характеризують історичне існування народу, здатного
цю суб’єктивну волю розширити за межі простору,
в якому вона перебувала до того часу поки не стала
цілісною. Лише після цього можна говорити про
аутентичну життєву форму народу [1, с. 99]. Народ
свою енергетичну силу проявляє в сексуальності і
смерті, перетворюючи природу і породжуючи таку
потугу, яка в силах «знищити все живе навколо себе,
зовсім не підозрюючи, що цим він знищить і своє
потомство» [5, с. 479, 478]. Сексуальність і смерть в
тому вигляді, в якому вони нав’язані нам цивілізацією є
двома крайнощами, які з «розмахом справляє природа»
[1, c. 141] і, які соціалізувавшись кидають нас то в
ситуацію суспільної радості, то в ситуацію горя, смутку
і страху перед усвідомленням, що радість як і смуток
є тимчасовими миттєвостями людського життя, що
взялося експериментувати з соціальними практиками
з метою увіковічення себе у факті історії, плинність
якої спрямована у вічність. Мораль як «результат
раціоналізації релігійних уявлень про світ» [1, с. 142]
є результатом цих експериментів і саме вона включає
процес «поглинання зайвої життєвої енергії, яка
проявляється в смерті і розмножені», як і в «зайвому
багатстві», яке «не вдається розтратити у спосіб,
що забезпечує збереження життя» [1, с. 143]. Тоді
«верховні цінності обезцінюються і виникає відчуття,
що світ ніколи не відповідає тому, за що ми в ідеалі
його приймаємо» [6, с. 93]. А, коли верховні цінності
обезцінюються, втрачаючи свою універсальність і
смисл, людину покидає віра в цінність самої себе. Її
життя обезсмислюється в суб’єктивності мети, яку
вона переслідує на шляху до блага значимого для
суб’єктивного розуму. «Значимість є рід буття» [6,
с. 71], яка мусить бути осягнута розумом на предмет
його цінності в опредмеченій меті. Та не для того, щоб
стати благом цінність має мати мету. Мета, на шляху
до блага, стає цінною уже сама для себе. Однак засоби,
що вибирає розум, досить часто стають виправданням
мети, яку він воліє опредметнити в блазі. В цьому
суб’єктивний розум стає до безумства монологічним,
категорично відкидаючи будь–яку альтернативу, що
заперечує його позицію [1, с. 147]. Він виходить
із своєї логіки, користуючись своїми підходами і
своєю спрямованістю не тільки на впорядкування
методів, якими він користується, але й результатів,
які він продукує. Саме ця його «заорганізованість»
дає право безумству заявляти про свою актуальність
в бунті тотального впорядкування, яке суперечить
природнім імпульсам буття. Ця суперечність мала
заявити про себе страхом перед хаосом, та хаос
лише обезцінив «ядра багатосторонніх значень», які,
поки що, не вийшли за межі старих дискурсивних
практик «суб’єкт–центрованого розуму», в якому
дрімав страх перед безумством, що просочувалося
в середовище соціуму з кінця ХVІІІ ст. [1, с. 149,
152]. Це викликало шалений опір, оскільки соціальна
актуальність безумства, вказувала на обмеженість
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розуму і породжених ним практик, як універсальних
механізмів творення «систем жорсткого типу» [7, с. 257].
Звідси і виникла необхідність в його класифікації і
формуванні «більш людського ставлення» до нього як
недуги, «як звичайного явища» [1, с. 152]. Цю функцію
виконували, науки тісно пов’язані з «практиками
репресивної ізоляції» і, в яких «Фуко бачить пам’ятники
перемоги регламентуючого розуму» [1, с. 152]. Оскільки
«регламентуючий розум» назвав безумством те, що
не відповідало його нормативній практиці, в якій
відпочатково був закладений дуалізм репресивного і
гуманістичного, звернення до репресій згодом переросло
в «технологію панування» [1, с. 152]. Ось саме цим і
зайнялися гуманітарні науки, які й сьогодні відтворюють
подібні практики, нав’язуючи, схеми поведінки, в межах
яких особистості не тільки важко суб’єктивуватися,
але й проявити свою антропологічну самість. Через
це світ набув форм клінічно–структурованого, за
правилами раціонального розуму, середовища, яке
свою соціалізаторську місію демонструє виключно
через сучасні дисциплінарні структури, які широко
використовують технології владарювання лише задля
того, щоб «регламентуючий розум» поширював свій
вплив на весь соціальний і природній світ людини.
Ось через нього і проявляється воля до влади, яка у
своїй буттєвій формі розкриває себе, як воля до життя.
Однак бажання жити, спрямоване на відкриття того, що
приховане і, що розгортається лише у вольовому акті
пошуку смислу та його засвоєння. Тому «нова історія
повинна заперечувати всі передумови, які сформували
історичну свідомість модерну» [1, с. 155], оскільки вона
наскрізь просякнута репресивними практиками, в яких
проявляється сутність технології влади. Модернізована
свідомість у своєму заперечені наділяє історичне
умовністю, яка відображаючи і означуючи у факті
те, що збулося, муміфікує його до рівня знеособленої
актуальності, що розкрила себе у процесі і зникла як
архаїчна сила суспільного поступу, зафіксованого в
пам’ятниках і відтвореного у міфологізованих образах
тієї ж історичної свідомості. А засвоєння смислу
розпочинається тоді, коли він зрозумілий. За таких
умов вольовий акт набуває змісту і стає ціннісним,
дистанціюючись від того, що таку цінність втратило
як і значимість непізнаної істини. Істинність в історії
завжди дискурсивна тому, що історія творить дискурси,
а не наративи. Наративи породжує історична свідомість,
яка прагне показати історичний процес як «помилкову
безперервність» [1, с. 157], позбавлену будь–якої
дискретності. Саме енергія дискурсу спрямовує нас
до «трансцендентального історизму», оскільки він
відображає характер епохи та її обличчя, але не може
претендувати на «загальне значення» в своїй умовності
як до дискурсу, так і епохи ним породженої [1, c. 157].
Отже «авторитет історії буття – результат злиття значень
імперативу значимості і категоричного імперативу влади»
при умові, що «влада, яка конституює дискурс, повинна
одночасово бути владою трансцендентального творення
і емпіричного самоствердження» [1, с. 158, 159]. Але
влада конституює дискурс виключно настільки, наскільки
дискурс сприяє конституюванню влади, означуючи її як
результат панування відповідного порядку в хаосі епохи,
що зароджується, таким чином фіксуючи значення в
процесі як результаті чогось означеного.
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«Означений» не є тотожним «знаковому». Знак – це
форма передачі смислу. Як вказує Ю. Габермас, –
М. Фуко не визнавав «математизування природи»,
відаючи перевагу не механізму, а системі «впорядко
ваних знаків». Порядок постає перед нами у вигляді
відповідних комбінацій. «Скомбіновані знаки», то є
мова, з допомогою якої «уявне можна зв’язати, скріпити
з тим, що ми уявляємо». Ось чому саме знак будучи
автономним «самоствердно представляє річ» [1, с. 160].
Таким чином, він є актуалізацією конкретної речі, яка
стає знаковою у момент значимості. Знак – символ
речей, які означені своїм змістом і природою як особливі
від інших у «своїй автономії». Слово ж несе
в собі знаковість, значимість і символічність, стаючи
тим універсальним елементом, який «самовіддано
представляє річ» в досвіді комунікації. Але досвід, як і
його обґрунтування є відносними. Кожен суверенний
суб’єкт, репрезентований в класичній картині життя
здатний до саморепрезентації в просторі досвіду, в
якому він представляється. Отже, досвід відображає
суб’єктивовану сутність презентованого об’єкта в його
буттєвій наповнюванності. Це те, чим І. Кант відкрив
епоху модерну [1, с. 161]. Актуалізований досвід, через
воліючого істини суб’єкта, стає предметом, яким
покликані, – з точки зору М. Фуко, – зайнятися
гуманітарні науки [1, с. 162]. Тобто гуманітарні науки
формують «суб’єктивність і самосвідомість» через волю
до «безмежного продуктивного накопичення знань» [1,
c. 162]. Воля ж породжує інтенцію, яка рухається в
межах трансцендентного, емпіричного і рефлексивного,
«будуючи фасад», який конституюється як «сукупність
об’єктів можливого досвіду» [1, с. 162]. Процес
конституювання досвіду надає йому нормативності.
Норми регламентують себе через правила, оскільки «не
існує норм, які самі регламентували б своє
застосування» [1, с. 169]. Правила ж регулюються через
практики, які випливають із сутності норм визначених
контекстом права, що знаходиться під дискурсивним
впливом. В силу його автономності, практики мало
пов’язані з минулим досвідом, а лише з тим, що
опредмечений в сучасності. Процес опредмечування є
процесом технологізації знання і влади, що формує
комплекси взаємозалежностей, які «породжують й
абсолютно нову апологію влади, сутнісні моменти якої
скриваються структурою, яка є підтримуючим скелетом
того соціального організму, в якому ця влада
функціонує» [1, с. 169]. Цей соціальний організм може
порушувати порядок наукових дискурсів і, таким чином,
притупляти волю до знань, а потім пояснювати «чому
знання про людину може бути зведено до дисциплі
нарного примусу в формі терапії,експертизи, соціальних
технологій, навчальних планів, тестів, результатів
досліджень… і т.д.» [1, с. 169]. Таким чином «дисцип
лінарний примус» є дискурсивною нормою, що
розкриває себе у правилі примушування, в якій би формі
воно не презентувало себе, як засіб здатний змінити не
тільки умовний порядок, але й шлях до нього. Як вказує
Ю. Габермас, – «Фуко трактує тюремне ув’язнення як
засіб, який здатний не тільки зламати ув’язненого, але й
змінити його» [1, с. 169]. Однак те, що зломлено змінити
неможливо. Змінюється характер «нормалізуючого
впливу… дисциплінарної влади» [1, с. 170], яка прагне
виправити соціальну і духовну природу людини у
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відповідності з тим, що вона унормовує. Метою такого
унормування і є «тілесна дисципліна», підтримувана
«технологією покарань» [1, с. 170]. «Тілесна дисцип
ліна» ХVІІІ ст. породжена раціоналізмом ХVІІ ст. в
ХІХ ст. була доведена до рівня всезагального принципу
з метою універсалізувати дисциплінарну владу,
наблизивши її до статусу цінності як умови прогресу.
Дисциплінарна влада панує сьогодні в дитячому садку,
школі, вузі, підприємствах, державних і бізнесових
структурах і ніякого нормалізуючого впливу це не
породжує. Навпаки – демонструє старий порядок, що
випливає із раціональної системи знання епохи модерну.
Індустріалізм ХХ ст. вихолостив метафізичну сутність
гуманітарної науки, перетворивши її в пропаганду
непротивлення дисциплінарній владі. І ось тут Ю. Га
бермас вказує на те, що «соціалізація наступних
поколінь подається в образі різноманітних конфрон
тацій… живих субстратів для технології влади» [1,
с. 180]. Додамо, що нею просякнуті практично усі сфери
життя суспільства, що вимагає «переосмислення самої
моделі наслідування» [1, с. 180]. Наслідування прохо
дить через механізми стандартизації, яка і складає його
нормативну основу. Саме тому сума життєвих
взаємозв’язків не визначається нормами природнього
права, а, навпаки, природнє право розкриває свою
природу через життєві взаємозв’язки, породжуючи ті
комунікативні структури, які згодом інституалізуються в
праві. Ю. Габермас пише, що М. Фуко «виходить із…
феномена сексуальності, приниженої до рівня засобу
управління» через що влада веде «боротьбу з власними
найбільш доступними поривами, інстинктивними
бажаннями і переживаннями, які стимулюють тіло,
задоволення і формують душевні енергії» [1, с. 183].
Але ж без стимуляції задоволень неможливо розбудити
душевні енергії, звільнивши їх від тілесного і, таким
чином, вивівши їх на рівень вільного від свідомості
духу. Вірним є й те, що «свобода в якості принципу
модерну не вмішується в основні поняття суб’єктивної
філософії» [1, с. 184]. Свобода не вмішується на відміну
від суб’єктивної філософії, яка продукує свої основні
поняття ґрунтуючись на моделях пригнічення природніх
інстинктів на що вказує З. Фрейд. Тобто для того, щоб
зрозуміти природу сексуальності, потрібно вийти за
межі суб’єктивної природи індивіда і спробувати
осягнути розумом те, що суперечить будь–якому
розумному (раціональному) аналізу, оскільки визна
чається логікою природи і її інстинктом, а не поняттями
і категоріями, які цю природу пояснюють. Саме тому
модерн спрощує (створюючи соціальні кліше) розуміння
і роль усуспільнених індивідів в їх взаємозв’язку один з
одним, перетворюючи стандартизовані практики в такі
собі соціальні ключі до власної самореалізації і успіху.
Не дивлячись на те, що межі цієї реалізації уже наперед
визначені практиками (універсальний характер яких
кожен буде осягати окремо), здається, що саме вони
відкривають двері до індивідуальної свободи і суспіль
ного блага. Насправді ж індивідуальна свобода
обмежується даними практиками, стратегічна цінність
яких досить скоро буде заперечена, як тільки стане
зрозумілою неосяжність мети, котру суб’єктивована
індивідуальність експліцитно почне оцінювати не з
точки зору всезагальної значимості і практичної
доцільності її життєвих поривів, а з точки зору
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банального задоволення власних інстинктів. Ось чому
«парадигма пізнання предметів повинна змінитися
парадигмою взаєморозуміння між суб’єктами,здатними
роздумувати і діяти» [1, с. 187]. Але «зміна парадигми
або перехід від суб’єктцентрованого до комунікативного
розуму сприяє також і переходу до контрдискурсу,
відпочатково притаманного модерну» [1, с. 190]. Тому
тут «мова йде не про завершення проекту модерну, а про
його перегляд. Але було б помилкою думати, що
Просвітництво не виконало до кінця свою задачу. Воно
просто нікого не просвітило» [1, с. 191]. Тоді в чому
сутність модерну і наскільки він зобов’язаний просвіт
ництву своєю появою? І чи завершилася його епоха в
добу посилення інтерактивної компоненти в системі
комунікативних взаємодій? І тут пригадується одне із
висловлювань Ю. Габермаса, яке він зафіксував в одні із
своїх статей: «Рану, яку в повсякденній практиці
роз’ятрює зазіхання на істину, яке стало проблемним,
необхідно лікувати в дискурсах, які не можуть раз і
назавжди завершитися ні вирішальною очевидністю, ні
аргументами примусу» [6, с. 45]. Ми не будемо зазіхати
на істину, піддаючи сумніву перевірені в дискусіях
аргументи навіть тоді, коли їхня аргументованість
поступово втрачає силу своєї значимості в нових умовах
сучасного історичного моменту. Сутність цієї втрати, над
якою активно попрацював модерн – в надмірній
заорганізованості і зміщенні акцентів з точок сходження
сутностей на функціональний зміст сучасних норма
тивних систем. І ось тут «орієнтація на істину стає
невідворотною регулятивною функцією» [6, с. 35]. Вона
проголошує, «що корисний член людського суспільства
повинен раз і назавжди засвоїти певні «правильні
ілюзії», бо за їхньої відсутності ніщо не функціо
нуватиме» [8, с. 36]. Субстанціональна сутність
підмінюється обґрунтуванням смислу в контексті її
практичної значимості, як і «розум, що стає практичним
оскільки він визначає прагнення до бажаного» [6, с. 38].
Конституювання прагнень не є історичним перфомансом
хоч досить часто воно виступає в його образі.
Конституювання в образності шукає «раціонально
мотивуючу силу хороших обґрунтувань» [6, с. 38]. Тих,
яким передує імпульс моменту [8, с. 128] навіть тоді,
коли вони далекі від практичного досвіду чи історичної
доцільності. Доцільною стає лише свобода, оскільки
саме вона у формі перфомативного свавілля передує
свободі волі [6, с. 39] і маніфестує її. Т. Карлейль у своїй
знаменитій історії Французької революції писав, що це
«поки що гра, недолуга і дивна… в ній немає ще гніву, і
все ж в її грубому, напівусвідомленому сміху притаїлася
тінь жаху, що насувається!» [9, с. 80]. Модерн не до
кінця зумів створити механізми нейтралізації даного
жаху, однак він породив такі практики «зухвалості», які
не дозволяли каналізувати те, що порушувало існуючу
модерну нормативність і зарегульованість у вигляді
«авантюрної сміливості та найсвавільнішої фриволь
ності» [8, c. 129]. Істотну роль в цьому, – як писав
П. Слотердайк, – «відіграють три соціальних місця:
карнавал, університет й богема. Усі троє функціонували
як вентиляційні пристрої, крізь які могли дістати
тимчасовий вихід потреби, не враховані в соціальному
житті» [8, с. 129]. Сьогодні такі «винтеляційні пристрої»
зруйновані нормативною зарегульованістю існуючих
механізмів реалізації індивідуальної свободи, однак і
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самі механізми, створені епохою модерну, суперечать
новому порядку післямодерну, який проглядається в
тотальному хаосі сучасної епохи.
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Жіночі образи в хореографічних творах
Павла Вірського
Досліджено хореографію жіночих образів в творах майстра українського
народно–сценічного танцю Павла Павловича Вірського. Проаналізовано групи
українських жіночих народно–сценічних танцювальних композицій в репертуарі
ансамблю танцю України.
Ключові слова: жіночий народно–сценічний танець, жіночий
хореографічний образ, танцювальна композиція, ансамбль танцю, репертуар.

Питання місця та ролі жінки в мистецтві досить
повільно входять до кола наукової рефлексії. З’явились
праці, присвячені ролі жінки в літературі, декоративно–
ужитковому мистецтві. Однак українські народні
жіночі танці не були предметом спеціального наукового
дослідження.
Визнані теоретики у галузі української народної
хореографії (В. Верховинець, А. Гуменюк, К. Василенко
та ін.) і сучасні науковці (К. Кіндер, С. Легка,
О. Чебанюк, В. Шкоріненко та ін.) торкались деяких
проблем народного, народно–сценічного, синтезованого
народного із класичним жіночого танцю.
В останні роки різні аспекти української народної
хореографічної культури все активніше потрапляють
до кола наукової рефлексії мистецтвознавців, істориків
культури, фольклористів. З’явились дисертаційні
дослідження, присвячені проблемам як українського
народного, так і народно–сценічного хореографічного
мистецтва, також певну увагу приділено синтезу
елементів українського народного та класичного танців
на сцені балетного театру. Однак український жіночий
танець не виступає самостійним предметом наукових
розвідок.
Головною метою цієї роботи є аналіз творчих
доробок в галузі українського сценічного жіночого
виконавства відомого балетмейстера Павла Вірського.
Вагомий внесок у розвиток народно–сценічного
жіночого танцю зробив реформатор української
сценічної хореографії П. Вірський, який продовжив
традиції, що були започатковані в «Жінхорансі»
(Жіночий хоровий театралізований ансамбль) В. Верхо
винцем, в діяльності Державного українського ансамблю
народного танцю, що розпочав свою роботу 1937 року.
До першої програми увійшов жіночий танець «Дощик»,
що відкривав «Українську сюїту», куди крім «Дощику»
входив «Козачок» та «Гопак» [1, с. 29]. Прагнучи
продемонструвати багатство української хореографії, її
самобутність, балетмейстери П. Вірський та М. Болотов
не випадково для «Української сюїти» обрали саме ці
танці, де поряд зі своєрідними символами українського
народного танцю («Козачок» та «Гопак») «Дощик»
доводив багаті традиції жіночих танків.
Навесні 1952 року оновлений колектив, що отримав
назву Державний ансамбль танцю УРСР, показав
свою першу програму, до якої увійшов «Дівочий
український танець» у постановці заслуженого артиста
УРСР А. Опанасенка. У 1952–1955 роках репертуар
ансамблю поповнився ще кількома жіночими танцями.
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Це «Веснянки», поставлені народним артистом УРСР
С. Сергєєвим, «Український хоровод», що поставив
А. Опанасенко [1, с. 43]. Уже самі назви жіночих танців
відбивають тенденцію надмірного хореографічного
узагальнення, своєрідного знеособлювання танців.
Г. Боримська з цього приводу писала: «У репертуарі
ансамблю траплялося багато танців з загальною назвою:
«Дівочий український», «Український чоловічий»,
«Український дует», «Український хоровод» та інші.
І річ не тільки в назвах. Танці являли собою набір
окремих українських танцювальних рухів, не розкри
вали яскравих сценічних образів народу…» [1, с. 44].
Досить категорично висловлювався Р. Герасимчук
щодо українського сценічного жіночого танцю:
«Слід зазначити, що до 1955 року в ансамблі занадто
уваги надавали зовнішнім технічним прийомам.
Спостерігалося нагромадження кроків, фігур, різних
нехарактерних елементів. Те ж саме можна сказати про
колишню невластиву українському народові поведінку
жінок–танцюристок, про їхнє кивання головами,
непристойне викручування корпусом, вимахування
руками, спідницями, вимучені штучні посмішки.
Художньому образові танцю шкодила також гонитва за
ефектами» [2, с. 19].
З огляду на жіночий танець у хореографічних
композиціях П. Вірського можна виділити три групи:
танці суто жіночі за складом («Плескач», «Рукодільниці»
та ін.); з головним жіночим образом та акомпануючим
жіночим ансамблем виконавиць («Про що верба
плаче», «Подоляночка» та ін.); парні танці, де віртуозно
розроблено хореографічну лексику жіночих партій
(«Гопак», «Буковинський весільний» та ін.).
Майстерно П. Вірський втілив засобами українського
народно–сценічного танцю центральні жіночі образи
в мініатюрах «Про що верба плаче», «Подоляночка»,
«Хміль», «Ой під вишнею». Справжньою драмою стала
танцювальна мініатюра «Про що верба плаче», створена
за мотивами творів Т. Г. Шевченка (поеми «Причинна»,
«Тополя» та низки віршів), де виразно розкрито трагічну
тему жінки. Вперше мініатюру було продемонстровано в
ювілейні Шевченківські дні 1964 року.
У хореографічних образах, створених П. Вірським
на основі лексики українського народного танцю,
ніби оживають перед очима поетові думи. Оминаючи
побутову деталізацію, балетмейстер втілює глибокі
жіночі образи. «У химерних візерунках танцю
переплелися дівочі тіла. Гомінкою зграйкою випурхнула
молодь на галявинку. Серця дівочі виспівують урочисту
пісню весняного пробудження. Легкі, поривчасті,
наче вітерець, вони прослизають попід «ворітцями»
переплетених рук подружок і знову нестримні, пружні,
вириваються вперед. Хода їхня граціозна, принадна,
зігріта внутрішнім теплом. Щирий ліризм надає дівочим
образам чарівної поетичності.
Кожна поспішає на берег річки, мріючи тут
розпрощатися з дитинством і зустрітися з юністю,
кинути заповітний вінок, почути серцем голос
долі своєї… Не один уже кинуто на воду дівочою
рукою – ось і останній уже летить… Неквапно, наче
у казці виростає з нього постать козакова. Завмерло
схвильоване дівоче серце…», – подає Г. Боримська опис
експозиції номеру [1, с. 71]. Балетмейстер одухотворено
мальовничою подає сцену обрядових веснянок.

167

Випуск 119

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Світ народної фантазії та лірики Купальської ночі,
гадання дівчат на вінках надають мініатюрі виняткової
барвистості, поетичності, створюється атмосфера
весняних розваг.
Поглиблене психологічне трактування головної
героїні шляхом розгорнутих монологів, висловлених
засобами розробленого українського народного танцю,
пантоміми, міміки, детальна індивідуалізація основного
образу визначили жанрові особливості мініатюри як
лірико–психологічної хореографічної поеми.
Образ головної героїні виражає глибинну сутність
української дівчини: чистоту, сором’язливу ніжність,
цнотливість, глибоку відданість коханому. Цей збірний
образ розкривається безперервно, у лірико–психологіч
ному та драматично–напруженому розвиткові.
Балетмейстер віднайшов благородний та поетичний
візерунок танцю, ґрунтуючи його на рухах демі–класики
та інтонаціях національного фольклору. Романтична
схвильованість почуттів, мрійливість, зачарованість
закоханих, чистота юності та насолода щастям чарівно
втілюється в темі освідчення. У темі весільного вели
чання молодих емоційно трансформовано тему освід
чення. Внутрішній стан героїв знаходить «пластичний
відгук» у фоновому танці дівчат, що вторить дуету
щасливих закоханих.
Але різким контрастом вриваються звуки гонга, що
сповіщають про всенародне горе. Дівчина виряджає
козака в далекий похід, за звичаєм подає йому шапку
та шаблю. Тут знайшла відображення давня традиція
своєрідного жіночого благословення, що просили
чоловіки перед військовими походами. О. Мандзяк
зазначає, що «коли чоловік вирушав у похід, зброю
виносила з хати й подавала йому в руки жінка – кохана,
дружина, деколи – сестра або мати» [3, с. 107].
Передчуття трагічної загибелі передається мелодією
української народної пісні «Як умру я мила, а ти
будеш жити». Стримано скупі хореографічні засоби
загострюються психологічною виразністю головної
героїні. Заціпеніння потроху змінюється уповільненою
нерішучістю, а далі нестямно наростає динаміка танцю.
Упавши навколішки, Героїня заламує над головою руки,
немовби силкуючись скинути із плечей непосильний
тягар горя. Далі в розпачі вона всім тілом заточується,
водночас любовно й ніжно, немовби немовлятко,
заколисуючи на своїх руках шаблю та шапку полеглого
козака. І нараз із жахом відсахнулася од цих речей. Очі
стають скляними, божевільними, загибель неминуча.
Вона мчить до урвища.
Розгортання драми акцентує танець дівчат, поси
люючи її емоційну напругу. Пластичний «акомпа
немент» звучить багатоголосно, підкреслюючи та
вирізняючи трагічну тему Героїні. Органічно вплі
таючись у дію, «акомпанемент» сприяє її розвиткові.
Драматично виразним акордом постає сцена
оплакування Героя. Знесилені, «зламані» фігурки
зажурених дівчат–голосильниць, благально зведені руки
створюють враження єдиної пластичної мелодії.
Хореографічна мініатюра «Про що верба плаче»
стала однією з вершин драматизації головного
жіночого образу, втіленого засобами української
народно–сценічної хореографії. Постановник довів, що
український жіночий танець у сценічному виконанні є
не лише прикрасою для чоловічого віртуозного танцю,
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а й засобом створення глибоких психологічних образів.
Тісне переплетення обрядових дій та історичних
подій, глибокий драматизм твору довів невичерпні
можливості українського народно–сценічного танцю.
Картина увійшла до репертуару колективу й до сьогодні
є окрасою концертних виступів Національного акаде
мічного ансамблю танцю України імені П. Вірського.
Народними
образами
та
обрядами
навіяна
«Подоляночка», де трансформовано пластику фольклору
Поділля. Хореографічна мініатюра створена П. Вірським
за однойменною веснянкою. Поетична поема про велике
кохання увібрала театралізовані елементи обрядових дій
свята Івана Купала. Троє дівчат танцюють біля берізки,
на яку повісили свої вінки, лірично просвітлений танок
юності. Ніжність, ліризм, музикальність і гармонійність
ожили в танцювальній формі мініатюри, набули тонкої
національної забарвленості. Вона – у наспівності
танцювальної ходи, «тинках», граціозних поворотах
корпуса, м’якому орнаменті порухів рук.
Радісно хвилюючись, легко знімають дівчата вінки з
берізки. Милуючись ними, пускаються у веселий танок.
Сама лише маленька Подоляночка не може дістати
свого щастя. Вона по–дитячому безпорадно підстрибує,
силкуючись дотягнутись, та марно. З надією дивиться
вона тоді на своїх щасливих подружок, благально
простягає до них руки, жадаючи підтримки.
Граючи на сопілці, пастушок мало не натикається на
маленьку Подоляночку. Вона щільно пригорнулася до
берізки у своїй журбі. Лякливо й насторожено стрічає
вона незнаного юнака. Аж ось очі їхні зустрілися – і
парубок, зачарований чистотою та сором’язливістю
дівчини, мимоволі відчув усю поетичність і красу душі
Подоляночки. Юні серця потягнулися одне до одного.
Перший дует подоляночки та пастушка балетмейстер
проводить як ігровий танок. Пастушок дістає вінок
із берізки й простягає його своїй обраниці. Та коли
вона має узяти віночок, пастушок грайливо притримує
його, не віддаючи дівчині. Їхній танок навколо берізки
створює образ юнацької радості. Весняне пробудження
природи, чиста краса почуттів, усвідомлення кохання
вирують на сцені. Танок–гра потроху переростає на
глибокий дует, сповнений пристрасті. У мініатюрі
органічно злилися народний та класичний танець,
утворюючи нову високохудожню мову народно–
сценічної хореографії.
Аналізуючи процес розвитку Державного ансамблю
танцю УРСР та творчого зросту П. Вірського,
Г. Боримська зазначає, що «спершу хореографа більше
вабили широкі масові композиції, де переважав
чоловічий танок, і парні мініатюри, де провідне
танцювальне навантаження також припадає чоловікові.
Згодом поряд з цими роботами у програмі ансамблю
дедалі помітніше місце почали посідати жіночі
хореографічні номери» [1, с. 80].
На підтвердження цих слів варто лише згадати такі
постановки, як «Рукодільниці», «Плескач», «Сестри»,
що різнились образами, стилістикою, лексичними
відтінками. Разом із тим їх об’єднує те, що в усіх трьох
мініатюрах основним засобом виразності є український
жіночий танець.
По–справжньому український жіночий народно–
сценічний танець розквітнув у творах П. П. Вірського.
Глибоко знаючи природу танцю, пройнявшись духом
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народної творчості, він навіть сучасні теми втілював
настільки майстерно, що вони здавались дійсно почерп
нутими з фольклорної скарбниці. Для хореографічної
картини «Рукодільниці» балетмейстер обрав центром не
конкретні сцени трудової діяльності, а красу праці.
Прославляючи діяльність рукодільниць та килимар
ниць села Решетилівка Полтавської області, П. Вірський
знайшов яскраві не тільки суто хореографічні, а й
театральні прийоми. В оригінальних малюнках танцю
переплітаються барвисті нитки, стаючи строкатим
візерунком килима. Це поєднується з досить чіткими
малюнками: симетричними лініями, кругами, прямо
кутниками.
Лексика побудована на поєднанні рухів, прита
манних танцям Центральних областей України (потрійні
(перемінні) кроки, пряма доріжка (припадання),
бігунець тощо), та на ілюстративних «трудових»
прийомах. Виконавиці «намотують пряжу», імітують
ткацький верстат, відтворюють складний процес
ткання килиму, показують «барабан», через який
проходять різнокольорові нитки тощо. У фіналі танцю
дівчата демонструють чудовий килим. Найчастіше
використовується однин із двох килимів: чи килим
із національним орнаментом, чи з портретом Тараса
Шевченка. «Проте, – як зауважує Г. Боримська, –
балетмейстер,
майже
досконально
відтворюючи
справжній ткацький процес, як–от плетіння, штопання,
барабан, все–таки не подає його натуралістично, не
ілюструє. Вірський віднаходить романтичну експресію
в побутовій конкретності жесту, оспівуючи красу праці,
підносячи її до художнього узагальнення. Поетичне
бачення танцю підказало постановникові той ступінь
пластичної умовності, коли не поривають з життєвою
правдою» [1, с. 81].
Музичну партитуру складають оркестрові варіанти
мелодій українських народних пісень «Ой, гиля, гиля,
гусоньки, на став», «Ой у полі три криниченьки», «В
небі сонця золотий клубочок» [4, с. 71]. Надзвичайно
гармонічною є вся композиційна побудова твору, де
дивовижної єдності набувають музична, драматургічна
та хореографічна складові, що стає вирішальним
засобом образного відтворення авторського задуму.
Танцювальна мініатюра «Плескач» навіяна весня
ними образами природи. Балетмейстер створив диво
вижні візерунки, у центрі кожного з них барвистою
квіткою майорить солістка. Струменеподібні рухи перей
нято натхненням, винятковою тонкістю та стриманістю.
Пластичною лейттемою номеру стали сплескування
в долоні, ритм та манера виконання яких постійно
змінюється. «Плескач» – танець гра дівчат–підлітків, які
не помічають навколо себе нікого і нічого, – аналізує
мініатюру П. Вірського К. Василенко. – Балетмейстер
збагатив українську хореографічну культуру ще одним
прекрасним жіночим танцем. Ми підкреслюємо, саме
жіночим, бо, на думку К. Голейзовського, яку ми
поділяємо, «Плескач» – давньослов’янський чоловічий
танець» [5, с. 22].
Хореографічну картину «На кукурудзяному полі»
теж відносимо до жіночих танців, хоча там діють два
чоловічі образи комбайнерів. Основне ж танцювальне
навантаження в жіночих партіях. У номері «На
кукурудзяному полі» П. Вірський яскраво, театрально
відтворює весь процес садіння, обробітку та збирання
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врожаю кукурудзи. «З–за куліс веселою, мінливою
ходою, рівненько, узявшись за руки, виходять дівчата…
Чіткі, гострі, акцентовані вгору порухи мінливої ходи в
темпі стаккато чергуються з па–де–баском, ритмічними
відбоями ніг та грайливими, хвацькими поворотами
голови. Усе радує дівчат: і веселковий сонячний
промінь, і близенька сівба, і прихід на сцену діловитих
та симпатичних комбайнерів, котрі пильно оглядають
поле й «зерно».
Упевнено ведуть комбайн знавці свого діла…,
розсіваючи у землю «дівчат–кукурудзок». На кожен
музичний такт 2/4 від комбайнерів відокремлюється
четверо дівчат. Стрибнувши, вони точно опускаються на
одне коліно у визначеному на сценічній площадці місці.
За мить усі 16 дівчат, «посаджені» квадратно–гніздовим
способом, заповнюють поле–сцену. І ось уже шелестить
листям свіжа порість. Розпочинається обробіток –
«підгортання» кукурудзи», – подає опис цього танцю
Г. Боримська [1, с. 60]. Танець «зів’ялої кукурудзи»
передається знесиленими, м’якими рухами, тоді як
сусідки–подруги пружно й проворно ростуть, зрештою
піднісшись на весь зріст. Але механізатори знищують
бур’ян, і бідолашна перетворюється на дівчину–
красуню, що руками тягнеться до сонця. Яскравий
оптимістичний фінал – дівчата рвучко підносять руки
догори і йдуть за куліси – створює стійке відчуття
успішного завершення трудового процесу. Подібним
настроєм відрізняються й народні танки, де відтворено
трудові процеси, про що йшлося вище.
Отже, уся художня палітра номеру, не зважаючи на
його відверту театральність та яскравий авторський
стиль, побудована на образності українських танків,
хореографічна лексика базується на розроблених рухах
українських народних танців (бігунець, притупи, тинки,
пряма та зворотня доріжки тощо).
Довгі роки в репертуарі ансамблю танцю ім.
П. Вірського помітне місце посідає хореографічна
картина «Вербиченька», створена О. Сегалем на музику
М. Лисенка в аранжуванні А. Мухи [4, с. 248]. Напрочуд
органічне
взаємопроникнення,
взаємозбагачення
музичної й хореографічної палітри робить цей номер
одним із вершин жіночого танцю в українській народно–
сценічній хореографії. Незважаючи на граничну
простоту та певну однорідність танцювальної лексики,
створений образ виступає надзвичайно поетичним та
натхненним.
Ще кілька тисяч років тому верба вважалася
священним деревом–тотемом у праукраїнців. «Верба, –
вказував О. П. Знойко, – пов’язана була із космогонією
і міфологією народу і символізувала першоджерело
творення світу або Прадерево життя, тобто Чумацький
Шлях на небі або нашу Галактику. Як символ Чумаць
кого Шляху верби садили над шляхами... Доторкнутися
людини свяченою вербою – значить поєднати її з
космічними силами Всесвіту, надати можливостей
відродження і здоров’я. Збудувавши хату, на Україні
обов’язково садили неподалік вербу» [6, с. 125].
Уособлений образ України подається балетмейстером
через символ – вербу. Дівчата, що тримають гілочки
верби в руках, втілюють образ цього священного дерева.
У першій повільній частині хореографічної композиції
панує весняний, сонячний настрій, відчувається мир
та злагода, що різко переривається грізними поривами
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вітру, блискавками, що ніби відтворюють трагічні події.
Невдовзі біда минає, встановлюється тиша та спокій,
символом чого є верба – дівчата знов утворюють дерево.
Пройнявшись народними традиціями, символікою, поети
кою народного жіночого танцю балетмейстер О. Сегаль
створив народно–сценічний танець, тісно пов’язаний зі
всією системою народної культури українців.
Висновки. Отже, одним із завдань сучасного
розвитку народно–сценічного танцю є відновлення
замулених джерел українського народного жіночого
танцю, приведення у відповідність естетичним та
моральним нормам традиційного українського суспіль
ства манеру та стилістику виконання жіночих танців.
Серед українських жіночих народно–сценічних
танцювальних композицій в репертуарі Заслуженого
Національного Академічного ансамблю танцю України
ім. П. Вірського виокремлюються декілька груп: до
першої відносимо танці, що побудовані на основі
обрядових дій весняно літнього циклу («Подоляночка»
П. Вірського.), до другої – твори, джерелом образності
для яких стали українські символи (віночок, рушник,
верба, калина та ін.) («Вербиченька» О. Сегаля, «Про
що верба плаче» П. Вірського), до третьої – хорео
графічні композиції за мотивами трудових процесів
(«Рукодільниці» та «На кукурудзяному полі»), до четвер
тої – не пов’язані з обрядовістю танці («Плескач»).
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Women’s images in the choreographic works of Pavlo Virsky
The article deals with the women’s images choreography in the compositions by
Pavlo Virsky, the Ukrainian folk–stage dance master. The set of Ukrainian women’s
folk–stage dance compositions from the Ukrainian dance company repertoire are
under consideration.
Keywords: women’s folk–stage dance, woman’s choreographic image, dancing
composition, dance company, repertoire.
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Емотикон як аргументативний конструкт:
логіко–риторичний аналіз
Здійснюється логіко–риторичний аналіз емотикону як аргументативного
конструкту. Встановлюється, що емотикон як паралінгвістичний засіб
комунікації успішно застосовується у сучасному інтернет–спілкуванні для
її спрощення та підвищення рівня виразності. Пропонується розглядати
емотикон як предикат з точки зору логічної структури висловлювання.
Функціонування емотикону як іконічного знаку демонструється на трьох
рівнях семіотичного аналізу: синтаксису, семантики та прагматики. Через
складність та структурованість емотикону пропонується вивести його
з поля просто технічного символу і розширити вже до скоріше окремих
символів із зрозумілим змістом, а не виключно функціональністю. Аналізується
застосування емотиконів у стратегічному маневруванні.
Ключові слова: емотикон, аргументація, логічний аналіз, риторичний
аналіз, інтернет–комунікація, стратегічне маневрування.

На сучасному етапі розвитку суспільства Інтернет
як сукупність інформаційно–комунікаційних технологій
і техніки є глобальним засобом комунікації, який стає
основою для інформаційного простору. Тому роздуми
щодо ролі комунікації в сучасному світі, форму
вання «інформаційного» суспільства, «цифрової» або
комп’ютерної культури, «віртуальної реальності» і тому
подібного стали звичними. Технічні засоби, що увійшли
в нашу повсякденність наприкінці минулого століття,
створили нові можливості для людської комунікації і
зробили можливим виникнення нових культурних форм.
Інтернет або віртуальний простір стали частиною тієї
реальності, в якій ми живемо зараз.
В останні роки з’явилося багато розробок, присвя
чених вивченню інтернет–комунікації, особливостей її
створення, існування. Серед вчених, які зробили свій
внесок у вивчення цієї теми, можна виділити такі імена,
як Е. Галичкіна, Л. Назарова, О. Романов, М. Аакхус
(M. Aakhus), Є. Ваттс (E. Watts), Г. Вегер (H. Weger)
та інші. Зростання зацікавленості у цій проблематиці
пояснюється стрімким розвитком інтернет–технологій
і появою нових способів передачі інформації між
комунікантами, де усе спілкування відбувається завдяки
Інтернету. Завдяки Всесвітній мережі ми отримали
можливість безупинного спілкування в режимі он–лайн.
Для такої комунікації відсутні будь–які межі, відстань і
час ніби не існують, важливим є лише наявність гаджету
та підключення до Інтернету. Хоча, разом з тим, це не
є обов’язковою вимогою до такого спілкування. Окрім
того, інтернет–комунікація призвела до нейтралізації
питання щодо різниці письмової та усної мови. Це
пояснюється тим, що в інтернет–месенджерах, у чатах, у
блогах, на форумах, в соціальних мережах продукуються
тексти, що поєднують ці два типи мови. Більше того,
інтернет–спілкування не поступається усному, навіть
враховуючи відсутність невербальної складової, адже
завдяки виникненню емотиконів, а в подальшому –
emoji, мова Мережі стає більш емоційною та виразною.
Зазначимо, що тут важливо говорити не тільки про
зміну простору комунікації, але і самих комунікантів.
У статті «Homo Legens або людина читаюча: практики
читання та інтернет у ХХІ столітті» К. Тягло пише
таке: «У Мережі вже існують не просто оцифровані
тексти – романи, п’єси, поезія, але й формуються
принципово нові способи створення й засвоєння
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художнього тексту. З’являється все більше електронних
творів, де метафора гри стає однією з центральних
і все частіше актуалізується ситуація, коли читач не
лише зчитує тексти з дисплея, а й у процесі читання
блукає по Мережі, йдучи за даними в тексті (прямо або
опосередковано) посиланнями» [1, c. 72].
Гіпертекст і гіперчитання зменшують відмінності
між жанрами та стилями, породжуючи певну
стурбованість стосовно зникнення критеріїв, які
дозволяють класифікувати дискурси і вибудовувати
ієрархії, на яких трималася «друкована» література
Модерну та попередніх епох. Сам читач (у найширшому
розумінні) також змінився: він сприймає текст як
дещо живе, він переходить від тексту до тексту, що
у звичній для нас паперовій формі неможливо. Якщо
книга є замкненим текстом, обмеженим власними
рамками, то інтернет–текст є вільним простором,
який дозволяє через гіперпосилання рухатися далі. Це
стосується і напряму інтернет–комунікації. Сучасний
учасник спілкування в Інернеті може дозволити
собі припиняти та знов повертатися до спілкування
(особливо це стосується соціальних мереж та форумів
та, іноді, інтернет–месенджерів). Звісно, часові рамки
можуть
встановлюватися
самими
комунікантами
(як–от, наприклад, вимога у листі на електронну
пошту «відповісти якомога швидше»). Тож, інтернет–
комунікація є одночасною і безперервною, і дискретною,
вона абсолютно спокійно може бути зупинена в певний
момент через просте ігнорування одного з учасників. Це
розширює аргументативні можливості сторін дискусії,
оскільки вони мають змогу успішно готувати власну
стратегію та форматувати її у будь–який момент.
Поява так званих емотиконів спровокувала, по
суті, «емоційну революцію»: завдяки ним інтернет–
комунікація стає ще більш наближеною до реальної.
Емотикони являють собою послідовність із допоміжних
символів та розділових знаків, що позначає позитивну
або негативну емоцію того, хто пише. Завдяки ним
блогери–комуніканти зданті виражати у письмовій мові
інтернет–дискурсу жести, міміку, відповідні до ситуації
емоції» [2, c. 1209]. Зазначимо, що ще у 1969 році
відомий письменник В. Набоков говорив про смайли
(які є, по суті, частиною емотиконів): «Я часто думаю,
що повинен існувати спеціальний типографічний знак
для посмішки, яка виглядає як якась закорючка чи
бокова дужка, якою би я скористався, щоб відповісти
на ваше питання» [3]. Відпочатково, смайлом називали
позначення усміхненого обличчя [], але з часом цей
ряд розширився, тому коректніше говорити, що смайли
є частиною емотиконів, але не вичерпують їх множини.
Виходячи з семіотичного характеру логіки,
зазначимо, що емотикони є іконічними знаками, їх
форма і денотат подібні, схожі один на одного, вони
повністю визначаються тим предметом, якому вони
відповідають. Дія іконічного знаку заснована на
фактичній подобі форми і денотата. У знаках–іконах
(eikon (грец.), іcon (англ.) – образ, подоба) форма наче
дублює зміст і бере на себе функцію значення – вона
сама по собі є інформацією про денотат. Такий знак не
потребує перекладу, оскільки він схожий на свій об’єкт.
Наприклад, емотикон тигра є подібним до реального
вигляду тварині. Перше замінює друге «просто тому, –
пише Ч. Пірс, – що воно на нього схоже» [4. c. 37]. Тому
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іконічні знаки не потребують «перекладу». Емотикон як
іконічний знак є найпростішим і зрозумілішим. Більш
того, емотикони вже подекуди використовуються не
лише як звичні індикатори емоцій, якими комуніканти
послуговуються у інтернет–спілкуванні, але і як
елементи штучних мов. Існує навіть окрема мова
програмування – emojicode, яка використовується для
створення кростплатформених програм або мобільних
додатків. Її особливість полягає в тому, що вона
підтримує емотикони.
На початку статті вже згадувалися так звані emoji –
мова ідеограм та смайлів, яка виникла в Японії. Основна
різниця між емотиконами та емодзі в тому, що перші
виникли стихійно, завдяки користувачам Мережі, а другі
були розроблені японською компанією «NTT DoCoMo».
Змістовно вони перегукуються і місцями можуть бути
схожі, але емодзі є адаптованими саме під японську
культуру. Окрім того, треба згадати так звані стікери,
які успішно використовуються у соціальних мережах
Facebook та VKontakte, у месенджерах Telegram, Viber.
Вони є вже повноцінними графічними зображеннями,
які базуються як на стандартних відповідниках (тварини,
емоції, картини), так і на культурних мемах (персонажі
серіалів, блогів, соціальних мереж, тощо). Емотикон
виступає проміжною ланкою між смайлом та стікерами,
оскільки це вже є більш–менш повноцінне зображення,
але відтворене за допомогою технічних знаків.
Для аналізу емотиконів у царині логіки слід
звернутись до мови логіки предикатів. У цьому контексті
видається влучним згадати про логічну структуру
судження, елементами якої є суб’єкт (поняття, що
відображає предмет думки), предикат (поняття, що
відображає ознаку предмета думки), зв’язка (виражає
відношення, яке існує в судженні між суб’єктом і
предикатом), квантор (вказує, чи конкретна ознака, що
виражена в предикаті судження, має відношення до
всього або лише до частини обсягу поняття, що виражає
суб’єкт). Кожен з цих членів судження обов’язково є або
мається на увазі у всіх судженнях. У логіці предикатів
важливу роль відіграє розуміння предиката (поняття) як
функції, областю визначення якої виступають об’єкти або
набори об’єктів, а областю значень – константи «істина»
та «хиба». Тут властивості або відношення розуміються
як функції, аргументами яких є ті чи інші набори об’єктів
(індивідів, предметів), що взяті з раніше визначеної
об’єктної (індивідної, предметної) області. Тож емотикон
як предикат може бути властивістю або відношенням,
саме від нього залежить тип аргументу, хоча його
зміст не змінюється. Емотикон може бути сам по собі
предикатом, так як виражає властивість. Наприклад,
емотикон з посмішкою виражає собою властивість
(емоцію) позитиву. У той час як сумний – навпаки. Так
само емотикон може надавати або змінювати властивість
аргументу. Тим самим коригувати його значення.
Якщо аналізувати семіотичні рівні емотиконів,
виявляється дуже цікава річ. Хоча емотикон є графічною
позначкою, він може виступати окремою змістовною
частиною судження, а може і не виступати, перебираючи
на себе якраз функцію предикативну, задаючи загальний
настрій судженню.
Так, на синтаксичному рівні емотикон може бути
А) самостійним знаком, який визнається частиною
судження і може бути формалізований.
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Наприклад, судження «Якщо я подарую тобі @}–>––
та), ти посміхнешся», де @}–>–– – емотикон троянди,
а) – емотикон посмішки, можна абсолютно успішно
формалізувати так: p^q –> r, де p – подарувати троянду,
q – подарувати посмішку, а r – ти посміхнешся.
Б) Знаком–функтором, який не включається у
внутрішню структуру судження, а скоріше виступає
таким собі маячком–сигналом про загальний настрій
висловлювання.
Наприклад, судження «Я сьогодні або закінчу роботу,
або точно помру » формалізується так: pνq, де p – я
закінчу роботу, а q – я помру. При цьому, емотикон суму
не входить змістовно до судження, але тим не менш
навіть синтаксично тут присутній. На нашу думку, є
цікавим питання про те, яким чином у цьому випадку
можна його формалізувати і чи потрібно це. Скоріше за
все, формалізація все таки потрібна, оскільки існують
випадки, коли емотикони настрою хоч і не присутні, але
можуть пов’язувати судження між собою, тож повинні
враховуватися навіть при синтаксичному аналізі. Тим не
менш, залишимо це питання для подальших пошуків.
На семантичному рівні дослідження емотикону мова
може йти про смисл конкретного знаку. Смислом знаку
є сукупність суттєвих рис, властивостей, характеристик
предмета, позначеного цим знаком. Справа в тому, що
будь–який емотикон є обов’язковою впорядкованою
семантичною одиницею, він не може бути якимось
технічним знаком. Будь–який графічний позначник–
емотикон виражає певний реальний аналог, якраз
виступаючи іконічним знаком. Семантичне значення
знаку є сталим і незмінним у різних контекстах на
відміну від прагматичного значення знаку, яке є
відносним: воно залежить від знань, вірувань, намірів
конкретної людини та позамовного контексту.
На прагматичному рівні аналізу відбувається
розгалуження в інтерпретації емоткиноів. З одного
боку, фіксоване значення емотиконів (пропорція
1:1, один емотикон – одне значення) закріплюється
в інтернет–спілкуванні для порозуміння. Але, існує
складність у самій інтерпретації, оскільки далеко не всі
емотикони зрозумілі усім користувачам. Так, базовий
емотикон :–P (показувати язика) інтуїтивно інтерпре
тується через свою графічну подібність. Японський
емотикон (–_–+) – лють, буде зрозумілий лише тим,
хто має необхідну компетентність, контекстуальність
щодо інтернет–спілкування. Більш того, для західного
користувача без такої компетентності емотикон (–_–+)
не буде якимось чином відрізнятися від (–_–¤) (також
лють) і (–_–») (конфуз). У результаті можуть виникати
непорозуміння, конфлікти та помилки в розумінні
загального тексту через неоднозначну інтерпретацію.
Тож звертаємо увагу на те, що прагматичний аналіз
емотиконів є також не менш потрібним, аніж
синтаксичний.
Повертаючись до предикативного характеру емоти
конів, звернемося до риторики та теорії аргументації.
Річ у тім, що сам емотикон – це паралінгвістичний
знак, він є невербальним способом вираження певної
змістовної інформації, тож є сенс проаналізувати, як
саме працює емотикон під час інтернет–дискусій.
Проводячи аналогію з синтаксисичним рівнем
аналізу, тут емотикон у процесі інтернет–спілкування
може виступати як функтор у складі аргументу
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(висловлювання), так і власне аргументом. Все залежить
від того, яке смислове навантаження несе сам емотикон.
Зазвичай, ті знаки–емотикони, які позначають конкретні
предмети, виступають самостійними поняттями в
рамках аргументу. Наведений вище приклад із трояндою
та смайлом цілком це підтверджує. І навпаки, емотикон
може задавати загальний настрій аргументу, таким
чином виконуючи виключно невербальну функцію. При
цьому, один і той же аргумент може набувати різних
смислових значень. Наприклад:
1) Не думаю, що ваша думка вірна 
У цьому випадку аргумент виражає загальне
позитивне ставлення пропонента до опонента, його
заперечення не є агресивним, але скоріше іронічним та
дружнім.
2) Не думаю, що ваша думка вірна 
Тут оцінка є негативною, але пропонент начебто
виражає співчуття, він сумує, що позиція опонента не
збігається з його власною.
3) Не думаю, що ваша думка вірна ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Цей емотикон виражає саркастичне, зневажливе
ставлення, таким чином задаючи такий же настрій і для
аргументу загалом. У результаті це може спровокувати
опонента, змусити його діяти більш емоційно і менш
раціонально, направляючи аргументацію у більш
риторичне русло, відмовляючись від діалектичних
потреб.
Таке функціонування аргументів із емотиконами
у структурі аргументації виявляється дуже цікавим.
Адже це значно розширює наші можливості, дозволяє
оперувати у різних ситуаціях одним і тим же
аргументом, але змінюючи при цьому його емоційне
навантаження. Складність інтернет–комунікації якраз
полягає у відсутності невербального чинника, тож ми
його додаємо за допомогою емотикону. Більш того, і це
є позитивною стороною застосування таких конструктів,
базові емотикони зазвичай зрозумілі усім і виражають
конкретну емоцію, на відміну від емоцій людських, які
зовсім не завжди інтерпретуються однозначно. Але,
ми вже зазначали вище, що може скластися і зворотна
ситуація, коли пропонент/опонент використовує такий
емотикон, що невідомий іншій стороні. Це призводить
до непорозуміння і руйнування послідовності реалізації
інтернет–аргументації, вона переривається, виникає
потреба у введенні додаткових суджень, які б прояснили
ситуацію.
Треба зазначити, що такий підхід, дає можливість
вийти на одну з найцікавіших ідей у сучасній теорії
аргументації – ідеї стратегії реалізації аргументації.
Саму стратегію можна тлумачити як специфічний спосіб
мовленнєвої поведінки, який реалізується відповідно
до глобального наміру. Глобальним наміром, на нашу
думку, може виступати мета кожного з комунікантів
(аргументувати/контраргументувати певну тезу). Таким
чином, у віртуальному спілкуванні емотикон може
повністю змінювати заплановану стратегію. Більш
того, навіть розташування у повідомленні самого
емотикон може неабияк впливати на усе твердження.
Тут можна побачити аналогію з логікою предикатів, де
квантори можуть стосуватися як загальної формули, так
і окремих її складових. Емотикон відіграє схожу роль:
якщо він стоїть наприкінці повідомлення, то зазвичай
надає емоційного забарвлення цьому повідомленню
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загалом. Якщо ж його розміщують десь у середині
тексту (наприклад, в одному реченні), то це може бути
лише локальним забарвленням. У результаті, учасники
комунікації повинні звертати увагу не тільки на
зміст емотикон, але і на формальну структуру самого
аргументу, тобто, де саме емотикон розташований.
Їх стратегія, отже, буде змінюватися динамічно,
трансформуватися відразу у процесі реалізації самої
аргументації. Іншими словами, емотикони багато в чому
визначають подальший рух та навіть перегляд чи зміну
аргументативної стратегії.
Це приводить нас до ідей стратегічного маневру
вання, яке, на думку Ф. ван Еемерена та П. Хоотлосера
«спрямоване на зменшення потенційної напруги»
[5, c. 56]. при реалізації аргументації. З точки зору
авторів, учасники аргументації переслідують дві
мети: діалектичну та риторичну. Діалектична мета
спрямована на раціональне, послідовне доведення
своєї позиції, її прояснення та пояснення. Риторична
мета – це, насамперед, переконання всіма можливими
засобами. При цьому, діалектична мета тісно пов’язана
із правилами критичної дискусії:
1) Правило свободи. Сперечальники не повинні
ставити перешкоди один одному при висуванні своїх
точок зору та при критиці точок зору опонента.
2) Правило тягаря доведення. Сперечальник, який
висунув точку зору, зобов’язаний її захищати.
3) Правило обґрунтування точки зору. Точка зору,
яку відстоює сперечальник, має залишатися незмінною
впродовж суперечки.
4) Правило критики точки зору. Критика точки
зору повинна відбуватися щодо точки зору, яку дійсно
висунув співрозмовник.
5) Правило обґрунтування аргументів. Сперечаль
ники не повинні в суперечці користуватися аргумен
тами, які є недостатньо обґрунтованими твердженнями.
6) Правило заборони неправдивих аргументів.
Сперечальники не повинні свідомо, з метою введення
в оману співрозмовника, користуватися в суперечці
аргументами, які є завідомо неправдивими тверджен
нями, хибними припущеннями.
7) Правило релевантності аргументації. Для захисту
своєї точки зору сперечальник може користуватися
тільки тими аргументами, які мають відношення до цієї
точки зору.
8) Правило подання аргументації. Сперечальники
не повинні використовувати в процесі аргументації
недостатньо ясних, багатозначних формулювань.
9) Правило логічності. Міркування, з яких складена
аргументація, повинні бути логічно правильними.
10) Правило завершення суперечки. Результатом
невдалої аргументації точки зору повинна бути відмова
пропонента від своєї точки зору, а результатом успішної
аргументації точки зору повинна бути відмова опонента
від своїх сумнівів з приводу її істинності.
При слідуванні цим правилам учасник аргументації
може успішно досягти діалектичної мети. Але виникає
слушне питання, куди ж зникає риторичний аспект?
Автори відповідають досить просто: вони існують
паралельно. Ідея стратегічного маневрування якраз
у тому, що на кожному окремому кроці учасник
аргументації може обрати, яка мета для нього превалює.
Можливо, десь йому потрібно виконати потрібні правила,
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таким чином обґрунтовано доводячи свою думку, щоб у
подальшому, наприклад, звернутися до цього моменту
і посилатися на нього («Ти подивися, який я молодець,
коли зміг пояснити тобі цю ідею. Невже ти мені тепер
не віриш?»), вже рухаючись у риторичному полі.
Стратегічне маневрування відкриває широкий обрій для
інтернет–комунікації, оскільки її дискретність дозволяє
відчути покроковість розгортання аргументації та
успішно продумувати і реалізовувати стратегію.
Спробуємо тепер навести декілька аргументативних
ситуацій, щоб продемонструвати яким чином відбу
вається використання емотиконів у аргументації в
інтернет–спілкування.
Учасник А: Слухай, чув на днях, що ти зовсім з
глузду поїхав 
Учасник Б: Що? 
А: Мені розповідали, що ти прийшов на нараду у
футболці та джинсах :О, але ж у вас це заборонено!
Б: І що?
А: Ну слухай, це ж ненормально. Тебе можуть
звільнити чи щось таке…
Б: Скажи будь–ласка, чому ти втручаєшся в це? О_о
А: Тому що я твій друг. Ти якийсь агресивний :с
Б: Не агресивний. Просто не розумію, що тут
такого. У нас реальної заборони немає, це так, на словах
скоріше.
А: Може у тебе щось трапилося і це протест? 
Б: Ні. Давай полишимо цю розмову!
А: Не гнівайся, я просто хочу допомогти <3
Б: Ти як завжди . Ну добре, мене просто дістало,
що їм постійно не подобається, як я оформлюю звіти.
Вирішив показати, що мені теж щось не подобається. Я
правда розумію, що ти за мене переживаєш, але повір,
це не варте уваги.
А: Все буде добре, просто ти мені дзвони, якщо
будуть проблеми. Я спробую домовитися 
Б: Добре, друже 
У цьому випадку застосування емотиконів учас
ником А дозволяє створити настрій співчуття та
співпереживання. Вони зменшують загальну напругу і
виконують насамперед риторичну мету, але при цьому
відчутна і реалізація діалектичної мети, яку неможливо
було б досягти без емоційного забарвлення. Іншими
словами, якщо б учасник А не виражав співчуття у
своїх аргументах, він би не зміг переконати учасника Б
у тому, що він зробив щось не те. Більше того, учасник
А зміг добитися згоди від учасника Б на свою допомогу.
Розглянемо іншу ситуацію, де застосування емоти
конів навпаки порушує дискурс.
А: Кохана, як настрій? 
Б: (v_v)
А: Це що? Тобі сумно?
Б: Угу
А: А що трапилося? 
Б: Нічого такого. Все ОК.
А: Правда? Але ти навіть крапку тут поставила. Ти
на щось ображена?
Б: (–_–¤)
А: Я не розумію… Що це таке?
Б: Ти мене взагалі не розумієш.
А: Але ж я все роблю, щоб наші стосунки
розвивалися. Ми з тобою гуляємо, бачимося з друзями, я
тобі постійно пишу та дзвоню. Що не так?
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Б: А ти подумай ще раз? Нічого не забув?
А: Та начебто ні…
Б: А що ми разом вже чотири роки – пам’ятаєш?
А: О Господи, вибач, вибач! Я виправлюся! @}–>––
Б: А це що таке? Ти мені взагалі коли останній
раз квіти дарував? От ви, чоловіки… Не розумієте,
що можна просто квіточку подарувати – і у дівчини
вже настрій краще. Ну добре–добре, більше не
ображаюся :–Р. Але з тебе квіти 
Хоча запропонована ситуація видається простою і
побутовою, тут також видно, як емотикони виконують
свою роль. В одному випадку вони заважають розвитку
ситуації: учасниця Б використовує емотикони, які
незрозумілі учаснику А, причому, можливо, навіть
свідомо, щоб його спровокувати та подратувати. В
іншому випадку емотикон троянди виступає своєрідною
поворотною точкою, де відбувається розрядка усієї
ситуації та уможливлює крок до порозуміння. Таким
чином, емотикони можуть виступати різноманітними
методами впливу, але дуже ситуативними та іноді навіть
непідконтрольними тому, хто їх застосовував.
Отже, емотикон як паралінгвістичний засіб
комунікації успішно застосовується у сучасній інтернет–
комунікації для її спрощення та підвищення рівня
виразності. Емотикон є цікавим об’єктом семіотичного
аналізу, оскільки є штучним символом, який вписався у
сучасну культуру і продовжує самостійно розвиватися,
набуваючи нових сенсів. Разом з тим, є сенс осмислити
формальні аспекти аналізу емотиконів, оскільки велику
цікавість викликає їх функціонування у структурі
судження.
Але насамперед треба звертатися саме до
аргументативних аспектів застосування емотиконів.
Їх роль у стратегічному маневруванні в інтернет–
комунікації настільки важлива, що без емотиконів така
аргументація буде не просто бідною, вона втратить
багато в чому змістовний аспект, а не тільки емоційний.
І навпаки, з наявністю цих символів можливе дотри
мання як діалектичного, так і риторичного аспекту
стратегічного маневрування. Складність та структуро
ваність емотикону дозволяє вивести його з поля просто
технічного символу і розширити вже до скоріше
окремих символів із зрозумілим змістом, а не виключно
функціональністю.
Список використаних джерел
1. Тягло К. О. Homo legens, або людина читаюча: практики
читання та Інтернет у ХХІ столітті / К. О. Тягло // Вісник ХНУ
імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». –
2012. – №992. – Вип.45. – С.72–76.
2. Загоруйко И. Н. Невербальные способы выражения
одобрения в блогосфере интернет–дискурса / И. Н. Заго
руйко // Вестник Костромского государственного университета
им. Н. А. Некрасова. – 2013. – Вып.4. – Т.19. – С.129–131.
3. Nabokov’s interview. The New York Times [1969]. Режим
електронного доступу: http://lib.ru/NABOKOW/Inter11.txt
4. Пирс Ч. Элементы логики // Семиотика. – М.: Радуга,
1983. – С.37.
5. Иссерс О. С. коммуникативные стратегии и тактики
русской речи / О. С. Иссерс. – 4–е изд. стереотипное. – М.:
КомКнига, 2006. – С.56.

References
1. Tjaglo K. O. Homo legens, abo ljudyna chytajucha: praktyky
chytannja ta Internet u ХХI stolitti / K. O. Tjaglo // Visnyk HNU
imeni V. N. Karazina. Serija «Filosofija. Filosofs’ki perypetii’». –
2012. – №992. – Vyp.45. – S.72–76.

174

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 119

2. Zagorujko I. N. Neverbal’nye sposoby vyrazhenija odobrenija
v blogosfere internet–diskursa / I. N. Zagorujko // Vestnik
Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N. A. Nekrasova. –
2013. – Vyp.4. – T.19. – S.129–131.
3. Nabokov’s interview. The New York Times [1969]. Rezhym
elektronnogo dostupu: http://lib.ru/NABOKOW/Inter11.txt
4. Pirs Ch. Jelementy logiki // Semiotika. – M.: Raduga, 1983. –
S.37.
5. Issers O. S. kommunikativnye strategii i taktiki russkoj rechi /
O. S. Issers. – 4–e izd. stereotipnoe. – M.: KomKniga, 2006. – S.56.
Bilous A. O., postgraduate student, Taras Shevchenko National
University of Kyiv (Ukraine, Kyiv), annabelous24@gmail.com
Emoticon as an argumentative construct: logic–rhetorical analysis
The article carries out a logical–rhetorical analysis of such an argumentative
construct as an emoticon. It is established that emoticons as a paralinguistic means
of communication are successfully used in modern internet–communication for its
simplification and enhancement of the degree of expression. Based on field of logic, the
emoticon is analyzed as predicate. The functioning of the emoticon as an iconic sign is
demonstrated on three levels of semiotic analysis: syntax, semantics and pragmatics.
Because of the complexity and structure of the emoticon, it is proposed to consider it
not just as technical symbol, but to expand it to a single symbol with clear content.
Besides this, author analyzes the application of emoticons in strategic maneuvering.
Keywords: еmoticon, argumentation, logical analysis, rhetorical analysis,
іnternet–communication, strategic maneuvering.

***
УДК 281.96:261.7(477)6

Вергелес К. М.,
кандидат філософських наук, доцент,
Вінницький національний медичний університет
ім. М. І. Пирогова (Україна, Вінниця),
kvergeles@gmail.com

Православна релігія
в сучасному українському соціумі
Аналізується місце православної релігії в контексті економічних,
політичних та соціокультурних перетворень в Україні. Розглядаються категорії
«дух», «духовність», «духовна культура», «духовне життя» в історичному
плані формування та становлення православної релігії. Релігія як така
розглядається й на рівнях світовідчуття, світовідношення, світорозуміння та
ін. Аналізуються подальші можливості щодо входження православної релігії в
соціокультурний простір сучасної України.
Ключові слова: православна релігія, богословя, духовність, людина,
світогляд, світовідчуття, світорозуміння, світовідношення, соціум,
повсякденне життя.

Минуле, ХХ століття характеризується принци
повими змінами в суспільному розвитку України. Ті
перетворення політичного і соціально–економічного
характеру, що відбулися після прийняття незалежності,
серйозно вплинули на сферу духовного життя
українського народу. Перебудова економічних відносин
викликала відповідні корінні зміни в способі життя,
у стереотипах поведінки, у моральнісних нормах та
ін. До цього додається безробіття, падіння життєвого
рівня людей, поширення криміналу та ін. Сучасний
український соціум – це знищення звичної системи
цінностей, втрата світоглядних орієнтирів, а іноді –
й мети і смислу власного життя. У повсякденній
свідомості існує позиція, що тільки церква є та може
бути справжнім джерелом духовності й моральності.
На православну церкву в сьогоденні покладають багато
надій як на інституцію з тисячолітньою історією, як
таку, що має довіру з боку мирян і світського населення.
Слід зазначити, що релігія в цілому і православ’я,
зокрема – це найстародавніший та невід’ємний
елемент духовної культури нашого народу. Безперечно,
її соціальні функції впродовж століть мали власні
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протиріччя, але водночас релігія накопичила багато
позитивного, особливо в сфері моралі та моральності.
Релігійні правила і норми містять у собі загальнолюдські
моральні цінності, що освячені Божественним, вони
відіграють велике значення в життєдіяльності нашого
суспільства. Соціологічні дослідження, які проводилися
в Україні підтверджують факт зростання кількості
віруючих, зростання самосвідомості тих людей, які
ідентифікують себе з православною релігією. Щільний
зв’язок православ’я з національною ідентичністю
у свідомості народу сучасної України обумовлює
необхідність відновлення на ґрунті різних сфер знання –
філософії, культурології, історії, етнології та ін. –
цілісної картини впливів православ’я на духовне життя
соціуму. Необхідно розкрити, які саме «механізми»
православної релігії впродовж століть наповнювали
та одухотворювали життя багатьох генерацій людей
в нашій країні, постали символом їх ідентичності,
зробили свій внесок у створення своєрідної національної
культури. Водночас вельми важливим є дослідження
проблемного поля своєрідності інтелектуального життя
українського народу в контексті православ’я, розуміння
ним навколишнього середовища, проблем сучасності
та перспектив їх розвитку і вирішення в майбутньому.
Окрім того, зазначену тему дослідження актуалізують
й такі наступні проблеми, як – підвищений інтерес до
ролі релігії в історії України; зміни у ставленні соціуму
і держави до церкви як важливої інституції; високий
рівень довіри до Української православної церкви
та ін.
Загальнотеоретичні та методологічні проблеми
аналізу релігії розробляли такі відомі філософи,
як М. Вебер, Г. Гегель, Е. Дюркгайм, К.–Г. Юнг та
ін. Значення православної релігії, особливості її
функціонування в суспільстві розглядали такі видатні
філософи, як М. Бердяєв, С. Булгаков, Л. Карсавін,
М. Лосський, Вол. Соловйов, П. Флоренський, С. Франк,
О. Хомяков та ін. Особливу дослідницьку увагу
привертає «метафізика всеєдності» Вол. Соловйова [9],
який прагнув синтезувати три сфери знання, створити
філософію «цілісного знання». Із цієї концепції відомого
російського філософа органічно з’являється й концепція
християнської моральності, основою якої є моральнісна
діяльність людини, її наслідування Божественних
заповідей. Інший російський філософ, о. С. Булгаков [2]
розвинув «метафізику всеєдності» Вол. Соловйова та
використав її до поняття «соборність», що є процесом
збирання людей на основі їх релігійних, національних
та ін. інтересів. Уперше термін «соборність» був
використаний фундатором слов’янофільства О. Хомя
ковим [12], який і висвітлював ідею спільності людей,
їх об’єднання на основі взаємодопомоги, любові, спів
страждання, милосердя та ін. На думку С. Булгакова
водночас відбувається й інше – «пошук себе у єдності
з іншими». Насправді, нагадує Е. Муньє з його
положенням «unitas multiplex» («єдність у множині») [7].
Особливу увагу привертають праці як вітчизняних,
так і зарубіжних мислителів, які розглядали проблеми
духовного розвитку людства, значення релігії в процесі
формування духовності людини – С. Аверінцева,
В. Бичкова,С. Головащенка, М. Гордієнка, В. Горського,
Є. Дулумана, В. Зоца, С. Кримського, Є. Харьковщенка,
С. Хоружего та ін.
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Метою статті є визначення місця та ролі
православної релігії в духовному житті українського
соціуму, причому як в історичному, так і актуальному
контекстах.
Особливо важливим є філософсько–соціальний
аспект духовного життя суспільства як складної
системи, що містить у собі декілька елементів. Духовна
сфера – це один із типів життєдіяльності людей,
сфера, яка має самостійний характер. Іншими словами,
духовна сфера – це певний спосіб практично–духовного
засвоєння світу (В. Шинкарук), а також й сфера
духовного виробництва. На нашу думку, такий підхід
має й безпосереднє відношення до православної релігії.
Філософія закономірно включає до сфери духовного
життя всі ті форми, що виробляються професіоналами –
професійне
виробництво
духовних
цінностей,
філософських систем, художніх творів, моральнісних
якостей людини, наукових теорій, систем виховання і
навчання та ін. І коли йдеться про визначення на рівні
релігієзнавчого аналізу місця і значення православ’я в
духовному житті українського соціуму, то предметом
дослідження можуть бути лише ті її сфери, де можна
говорити, або про виробництво цією конфесією
духовних цінностей для всього суспільства, або про
ті сфери, на які вона впливала у значній мірі. Сучасна
наука і сучасна світська освіта, у такому підході,
мають право бути тільки опосередкованими об’єктами
релігієзнавчого аналізу, оскільки про взаємовпливи та
взаємообумовленість цих сфер і православ’я можна
вести мову в суто історичному аспекті.
Духовність як така не є обов’язково пов’язаною з
релігійністю, але завжди пов’язана з гуманістичними,
вищими смисложиттєвими цінностями і в історичному
плані, в Україні – саме православ’я запропонувало
нову систему духовних цінностей і орієнтацій. Виникає
особливий тип духовності й все життя людини, навіть
такої, яка не орієнтована на релігію, будується за
певними законами архетипічного мислення. Саме
становлення архетипів, їх динаміку та особливості
функціонування й обумовила православна релігія.
Безперечно, духовна культура є елементом духовного
життя всього суспільства й водночас є особливою
реальністю, яка впливає на динаміку православної
релігії й церкви. Також слід наголосити, що народна
культура є найближчою до православної релігії. Народна
культура має своє висвітлення в апокрифічній літературі,
у сказаннях, оповідях, казках, притчах, переказах.
Важливими джерелами також є твори живопису, ікони,
архітектура культових будівель.
В процесі аналізу релігії неможливо заперечувати
принципового значення методології К. Маркса. Вона
й дотепер слугує орієнтиром у наукових дослідженнях,
причому – не тільки філософсько–релігієзнавчого
плану. Релігійний феномен досліджувався К. Марксом
із багатьох сторін. Але, при цьому, слід методологічно
чітко розрізняти, з одного боку, проблему взаємо
відносин світогляду і релігії в тому вигляді, в якому
вона існувала в історії, незалежно від позицій тих
чи інших мислителів; а з іншого боку – ту форму, в
якій ця проблема усвідомлювалася та мала свій вираз
у масовій свідомості, у теологічних доктринах, у
релігієзнавчих працях. Такий підхід й дозволяє, на нашу
думку, пояснити найскладніші проблеми, що пов’язані
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з впливом православ’я на світоглядні орієнтири різних
верств населення країни.
Сьогодні, в методології гуманітарних наук, на перше
місце виходять проблеми пізнання закономірностей
циклічної динаміки, соціогенетики, еволюції соціуму
[1; 3; 8]. Цю проблему одним із перших показав
російський дослідник М. Кондратьєв [3], який вважає,
що головними розділами номографічної економічної
теорії є статика, динаміка і генетика. Автор наголошує,
що статика досліджує структуру суспільства, взаємодію
його елементів у стані спокою. Потім досліджуються
закономірності й тенденції розвитку суспільства,
розкривається його циклічна динаміка, періодичні кризи,
періоди пожвавлення, підйому, зрілості й знову – кризи.
Демонструється все загальність циклічних ритмів, їх
розмаїття, резонуючі взаємодії.
Подібний розподіл у соціології, в тому числі й в
соціології релігії, розвинув П. Сорокін [10]. Схожі цикли
можна виявити й в процесі становлення православної
релігії.
Характер сучасної кризи – це духовні втрати,
знищення цінностей, тобто людина, по суті, втратила
саму себе, те, у що вона вірила, чим жила. Поруч
із цими, «внутрішніми» кризами існують й такі, що
пов’язані з процесами глобалізації у світі. Людство
усвідомило, що цивілізація, яка побудована на
споживацтві як головній життєвій цінності, приречена
на загибель. Відмова від гедонізму і створення нового
життєвого устрою, де пріоритетними будуть цінності
духовного порядку – це єдина можливість врятувати
людство. І це, дійсно, актуалізувало зазначену проблему,
що має свій вираз у таких гранично широких категоріях,
як «дух», «духовність», «духовний світ», «духовна
культура» та ін. Вони мають статус категорій у зв’язку
з тим, що містять у собі гранично широкий спектр
явищ одного ряду, але при цьому, мають й власні
особливості. Сутність та відносини, що позначаються
цими термінами, мають власне буття, оскільки набули
предметне існування в результаті опредметнення
людиною своїх замислів, ідеалів, проектів у процесі
діяльності. Основою для вищевказаних категорій є
поняття «дух». В добу Античності й в Біблії воно
позначалося латиною – «spiritus» і грецьким словом
«яуєуіа» («пневма»). В такий спосіб, це уявлення
про дух мало у різні історичні періоди різноманітний
зміст й, в залежності від контексту, позначало – або
вищий початок у людині; або мудрість Бога (Філон
Олександрійський); протиставлялося матерії, природі
та ін. В німецькій класичній філософії поняття «дух»
оформлюється концептуально і понятійно. Так,
для Гегеля, абсолютний дух виступає як тотожній
Божественному духу; В. Гумбольдт вважає, що для
розкриття цього феномену слід відповісти на три
питання: «Із чого складається цей дух? Як його
розпізнати? І як він формується?» Питання про
специфіку поняття «дух» та похідних від нього і, в
такий спосіб, визнання або заперечення його статусу
як філософської категорії й дотепер залишається
дискусійним питанням, хоча у науковій літературі
можна прослідити нові підходи щодо інтерпретації
цих проблем. Йдеться про те, що практична діяльність
людини відбувається у відповідності до законів
об’єктивного світу. Водночас, й духовна діяльність
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підкоряється цим законам. Але, поряд із тим, що тут
існує принципова єдність, але матеріальне і духовне
є нетотожними. Ідеальний світ понять, образів
і догм має суттєву самостійність, автономність.
Дух не може відірватися від власної матеріальної
причини і це відбувається, по–перше, тому, що він
виробляється завдяки діяльності свідомості людини;
а по–друге, головною функцією духу є орієнтація
людини в світі. Якщо людина втрачає ці орієнтації,
вона втрачає й власний дух. Такий підхід, на нашу
думку, допомагає зрозуміти єдність, взаємозв’язок та
взаємовпливи в цілісній системі – у духовному житті
суспільства і, таким чином, дозволяє розкрити ті
закони, які пов’язують елементи цього цілого у кожній
конкретній історичній формі. Необхідність поняття
«дух» для філософії, релігієзнавства, психології та
ін. виявляється в тому, що жодне інше поняття, що
позначає різноманітні прояви психічної діяльності
людини, не фіксує таку діяльність в її цілісності, в
дійсній повноті її характеристик, можливостей, рівнів
та ін. У радянські часи робилися спроби осмислити
такі феномени, як «духовність», «духовна культура»,
«духовне життя» та ін., при цьому виявилося, що ці
поняття є значно глибшими, ніж поняття «суспільна
свідомість». У сьогоденні, коли нові суспільні процеси
розширили межі гуманітарних наук, необхідним постає
розкриття їх наукового змісту, без якого неможливою є
розробка багатьох фундаментальних проблем філософії,
релігієзнавства, психології, культурології.
Окрім того, важливим для розкриття багатьох
характеристик зазначеної проблеми є аналіз поняття
«світогляд». У дослідницькій літературі виділено
різноманітні типи або форми світогляду – міфологічний,
релігійний, науковий і повсякденний. Що стосується
православно–богословського
підходу
до
поняття
«світогляд», то в ньому йдеться про те, що релігійний
світогляд як такий розводить сакральне і земне на
дві протилежності. Творча всемогутня сила це –
Бог, який знаходиться над природою і поза нею.
Релігійний світогляд, як й науковий світогляд, містить
у собі світорозуміння, світоспоглядання, світовідчуття
і світовідношення. У богословській інтерпретації це,
по–перше, розуміння самого буття в усій його повноті,
що передбачає визнання або заперечення існування
Бога; по–друге, усвідомлення смислу та призначення
життя людини; по–третє, прийняття та визнання певних
критеріїв добра і зла. Релігійний світогляд – це предмет
низки розділів богослів’я, перш за все, догматики і
апологетики. Предметом богослов’я є Бог. На думку
відомого російського мислителя В. Лосського, Бог не
є предметом науки, богослов не шукає Бога, але Бог
Сам оволодіває богословом [5]. Сутність та головні
ознаки православного світогляду розглядаються у
православному богослов’ї й православній філософії.
Особливу увагу православні філософи звертали на
положення Григорія Палами та Іоанна Златоуста.
Такі
представники
академічної
філософії,
як
Ф. Голубінський, В. Кудрявцев–Платонов, В. Нєсмєлов,
П. Юркевич та ін. вважали, що головним завдання
християнського світогляду є формування догматичних
уявлень, їх узгодження з процесом пізнання
Божественного. Так, наприклад, В. Кудрявцев–Платонов
вважав, що ґрунтом релігійного світогляду є наддосвідне
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знання, розумне знання про Бога [4]. При цьому, істина
міститься не в матеріальному світі, а в ідеї про сам
світ. Інший мислитель М. Тарєєв вважав релігійну
філософію вищою формою моральнісного вчення в
християнстві [11]. Російський дослідник зазначає, що
справжній християнський світогляд формується на
ґрунті духовного досвіду, який тлумачиться як пізнання
та переживання релігійних цінностей. Як ми зазначали
вище, викладами православної, християнської точки
зору на характеристики цієї проблеми займається
спеціальний розділ богослов’я – апологетика. У
сьогоденні України, на думку богословів, центральними
питаннями
постали
питання
віри,
дотримання
християнських правил життя, моральнісні засади
православ’я та ін. Християнський світогляд ґрунтується
на новозавітних етичних положеннях, що вказують
істинний шлях життя для кожної людини, її основи
для моральнісного вибору. В зв’язку з цим, необхідно
виділити особливо глибинний смисл самосвідомості та
мотивації поведінки, що фіксується у таких поняттях,
як «совість», «милосердя», «істина», «гідність» та ін.
Привертає увагу позиція відомого богослова минулого
століття О. Меня [6]. На його думку, не існує поняття
«науковий світогляд», яке побудовано на досвіді
природничих наук. Наше життя завжди містить у собі
щось таке, що знаходиться поза межами наукового
пізнання. Окрім того, на думку О. Меня, людина не
може керуватися виключно знаннями, які отримані
завдяки дослідженню природи. Людина є, перш за все,
духовною істотою, і для неї найважливішими є вищі
цінності, категорії «смислу» і «цінності», «добра» і
«зла», які містяться у сфері православної віри.
Слід зазначити, що релігійне світоспоглядання є
багатошаровим. Його ґрунтом є повсякденні релігійні
уявлення, над якими формуються певні теологічні ідеї,
які обґрунтовували генерації теологів. Свій внесок є
й у релігійних філософів, які, фактично, переклали
богослов’я на мову метафізики. Релігійний досвід
можна, в самому широкому плані, визначити як
переживання, яке пов’язано з відчуттям присутності
у житті людини, в бутті всіх людей і цілого Всесвіту,
певного Вищого Початку, який спрямовує та робить
осмисленим як існування Універсуму, так й існування
людей. Це відчуття надається в безпосередньому
«баченні», яке має суто внутрішню достовірність.
І такий досвід, у процесі проходження крізь
інтелектуальне осмислення, висвітлюється в поняттях і
символах.
Сьогодення України – це переосмислення ролі
релігії в історії народу. І, очевидно, українському
соціуму слід побачити й наслідки трагічного досвіду
державного атеїзму. Держава впродовж багатьох
років
використовувала
методи
адміністрування
релігійної діяльності і, таким чином, знищила церкву
в духовному житті суспільства. Водночас Українська
православна церква, інші традиційні конфесії відіграли
значну роль у формуванні та становленні духовності
українського народу. Тому, в сьогоденні й виникає
важливе завдання перед державою – відшукати
можливості щодо розширення прав православної
церкви, надати їй можливості, щоб брати участь
у духовно–патріотичному вихованні. При цьому
не йдеться про обов’язкове викладання релігійних
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дисциплін у школі, ми наполягаємо саме на пошуку
суспільних методів та форм діяльності, але, при певній
допомозі з боку держави. Для вирішення цієї проблеми
необхідно розглядати релігію, православ’я як цілісний
феномен духовно–практичної діяльності, який слугує
специфічним засобом пізнання, засвоєння та регуляції
буття людей в соціумі.
Висновки. Багатовікова, специфічно філософська,
проблема розуміння релігії, її місця в системі культури
сьогодні постає предметом практичної діяльності. Звідси
принциповий висновок: релігійне світовідчуття – це
історично закономірний, але далеко не єдиний шлях
вирішення проблеми, яка, за своєю онтологічною
сутністю, є проблемою глибинного плану. Релігія –
це пласт культури, який безпосередньо пов’язаний з
досвідом масової свідомості, з багатовіковою психо
логічною і моральнісною спадщиною. Це – не
абстрактний світогляд, а світовідчуття, форми повсяк
денної поведінки, в яких провідними є не логіка
та розум, а світовідчуття, переживання, мрії та ін.
Аналіз цієї проблеми, на нашу думку, слід пов’язати з
суспільними, політичними, соціокультурними наслід
ками функціонального впливу релігії на політичні
процеси, на формування ціннісних орієнтацій людини,
на її моделі поведінки. Православна віра відіграла
важливу роль у становленні та укріпленні державності,
формуванні політичної та громадянської свідомості
українського народу.
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category of «spirit», «spirituality», «spiritual culture», «spiritual life» in terms of
historical development and formation of the Orthodox religion. Religion as such is
seen at the level of attitude, outlook etc. Further analyzed the possibility of joining the
Orthodox religion in socio–cultural space of modern Ukraine.
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Аналіз філософсько–теологічних засад
протестантської підприємницької етики
Висвітлені теоретичні підходи до питань специфіки протестантського
впливу на працю і підприємницьку діяльність. Головну увагу в статті приділяється
концепції господарсько–підприємницької діяльності протестантизму як
різновиду християнства, а саме викладу загальні підходів до підприємницьких
принципів протестантства через аналіз основних доктринальних документів
і коментарів до них, істотно вплинули на формування зазначених світоглядних
основ. Протестантська модель підприємництва розглядається в роботі як
спадкоємиця пуританських світоглядних основ. Висновком дослідження є те,
що пуританська аскетична етика стоїть біля колиски сучасного підприємця.
Реформаційна епоха заповіла своїй утилітарній спадкоємиці насамперед
спокійну совість при наживання грошей (чого не можна сказати про епоху
середньовіччя), якщо воно тільки відбувається в легальній формі. Виникає
специфічна професійна етика підприємця. Силою релігійного аскетизму для
підприємця були виховані тверезі, совісні, незвичайно працездатні, прив’язані до
праці як до богоугодного мети життя люди.
Ключові слова: філософсько–теологічні засади, протестантство,
пуританська етика, підприємницька етика.

Господарська і трудова етика є найважливішою
складовою морально–етичних основ суспільства. Всі
національні і світові релігії переймалися не тільки
духовними і богословськими проблемами, але і безпо
середньо впливали на повсякденну практичну діяльність
людей, формуючи у них певний тип суспільно–
господарського мислення. Разом з іншими структурами
суспільного буття, релігія створювала певні духовні
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стимули виробничої та трудової діяльності віруючого,
критерії економічної поведінки в суспільстві. Іншими
словами, вона реально брала участь в процесі
формування підприємництва, перетворення його в одну
з ідейних основ економічної діяльності.
Таким чином, в конкретно–історичних умовах релі
гійний фактор виступає як істотний елемент соціально–
економічного буття. У зв’язку з цим представляють
інтерес світоглядні основи трудової і підприємницької
діяльності вітчизняного протестантизму, особливо в
порівнянні з західноєвропейським протестантизмом,
зокрема, з пуританської етикою.
Релігійна сфера життя країни в кінці XX –
поч. XXI ст. характеризується цілою низкою важливих
процесів. Релігійний фактор став відігравати суттєву
роль у всіх сферах соціально–економічного і полі
тичного розвитку суспільства, знайшов здатність
надавати позитивний вплив на його духовно–моральне
оздоровлення та стабілізацію. На порядок денний
вийшла вельми актуальна проблема духовно–релігійних
аспектів економічних відносин. Тому питання про
те, чи стануть основи трудової етики вітчизняного
протестантизму одним з ідейних факторів економічного
розвитку в нашій державі, як це сталося на Заході, є
вельми актуальним і важливим як для науки взагалі, так
і для прогнозу перспектив розвитку економіки країни,
зокрема.
У зв’язку з цим, в даний час вже недостатньо
обмежуватися ні загальною характеристикою різних
напрямів протестантизму в цілому, ні поверхневим
описом історії їх соціально–економічної діяльності.
Назріла необхідність у поглибленому і комплексному
дослідженні всіх аспектів їх духовного і практичного
буття, перш за все в економічній сфері, виявленні
природи, змісту, специфіки, масштабів і характеру
впливу на віруючих.
Теоретичні підходи до питань специфіки протес
тантського впливу на працю і підприємницьку
діяльність висвітлювалися як в богословській, так і в
релігієзнавчій літературі. У світському релігієзнавстві
можна виділити роботи західних (М. Вебер, В. Зомбарт,
Пітер Дж. Хілл, Пол Ф. Скотчмер, Ж. Ле Гофф та
ін.) і вітчизняних вчених (П. Саух, А. Герасимчук,
М. Козловець і т.д.). Головну увагу в цих працях
приділяється концепції господарсько–підприємницької
діяльності протестантизму як різновиду християнства,
тоді як викладу конкретно підприємницьких принципів,
які зачіпають досліджувану проблему, присвячено
порівняно невелика кількість робіт, в яких намічені
лише загальні підходи. До них відносяться роботи
радянських і зарубіжних дослідників: М. А. Барга,
В. М. Лаврівського, Т. В. Павлової, М. Козлова,
Ф. Д. Капелюша, Е. Кернса, Б. Коварда, Г. Міттера і ін.
Протестантська модель підприємництва розглядається
в представлених роботах як спадкоємиця пуританських
світоглядних основ. Однак у вітчизняній літературі
практично відсутній аналіз основних доктринальних
документів і коментарів до них, істотно вплинули на
формування зазначених світоглядних основ.
Теоретико–методологічною основою дослідження
є наукові принципи вивчення соціальних явищ: об’єк
тивність, системність і історизм. Комплексний характер
проблеми зумовив необхідність міждисциплінарного
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підходу до її вивчення – філософського, історичного,
соціологічного, із застосуванням відповідних методів
дослідження. Основними серед них є системний,
порівняльний і герменевтичний підходи до аналізу
досліджуваної літератури.
Основний джерельною базою дослідження були:
– Книги Священного писання, минулі і сучасні праці
видатних представників західноєвропейської протес
тантської думки (М. Лютер, Ж. Кальвін, У. Екман і ін.);
– Доктринальні документи українських баптистів і
євангельських християн;
– Статути і література вивчаються конфесій, а також
особисті спостереження.
Метою даної статті є аналіз філософсько–
теологічних основ підприємництва у протестантів
(баптистів і євангельських християн).
З самого виникнення суспільства, навіть на
найпримітивніших етапах його розвитку, кожен його
працездатний член бере участь у створенні суспільного
багатства, у формуванні економіки регіону і всієї
держави.
На думку Макса Вебера, вплив релігійних
чинників на економіку країни дуже велике, а при
деяких обставинах воно стає вирішальним. Але цей
вплив дуже розтягнутий у часі. Релігія діє поступово,
неквапливо змінюючи поведінку людей. Лише тоді, коли
вона захопить якщо не більшість, то значну частину
суспільства, коли її етичні та культурні цінності стануть
домінуючими, тільки в цьому випадку почнеться вплив
релігійних чинників на економіку і політику.
Повільність і неоднозначність дії цих факторів
допоможе розвіяти ілюзію, що, запозичивши релігію
щасливого сусіда, можна за дуже короткий термін
домогтися тих же успіхів, що й він – працювати так
само добре, жити так само багато. Така думка була
досить поширена в Україні початку 90–х рр. XX ст.
Досить подивитися численні публікації газетах того
часу. За критикою буржуазного характеру протес
тантизму проглядало неприкрите захоплення.
На думку перших протестантських теологів,
превалювання положень Священного Передання над
положеннями Біблії в теорії і практиці католицької
церкви призвело до підміни біблійної етики етикою
церковної, що мала мало точок дотику зі своїм
першоджерелом. Зокрема, церква породила так звану
«етику добрих справ», яка не знаходить підтвердження в
Біблії, але просту, зрозумілу і зручну. Відповідно до неї,
порятунок людина отримує тільки завдяки своїм добрим
справам, які потрібно робити на славу Божу.
Будь–яка церква по–своєму тлумачить Біблію і
робить з неї свої власні, не співпадаючі, а інколи і
прямо протилежні висновки. Це стосується і церковного
устрою, і особливостей богослужіння, і теології.
Критика протестантами один одного, і критика ними
католицизму і православ’я завжди ведеться з точки зору
порушення іншою стороною тих чи інших положень
Святого Письма.
Ці перші основоположні протестантські принципи
лягли в основу їх майбутніх теологічних досліджень.
Початок цим принципам було покладено релігійними
поглядами Мартіна Лютера (1483–1546).
З перших сторінок Біблії віра і праця в протес
тантському віровченні зв’язуються воєдино. Праця
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сприймається як показник покірності людини Богу і,
відповідно, як показник віри. Таке розуміння праці
властиво далеко не всім християнським конфесіям. У
католиків і православних, як показують дослідження,
були дещо інші концепції трудової діяльності. При
цьому протестантська господарська і трудова етика
спиралася переважно на Старий Завіт, бо економічної
проблематики в ньому незрівнянно більше, ніж в
Новому Завіті. І хоча всі конкретні приписи, що
містяться в основному в П’ятикнижжі, були оголошені
обрядовим законом, такою, що втратила силу,
пуританська трудова і господарська етика, відкинувши
букву Старого Завіту, повністю просякла його духом.
Перший заповіт, укладений Богом з ще не грішними
людьми, трактується протестантами як заповіт праці:
«... і сказав їм Бог: плодіться і розмножуйтеся, і
наповнюйте землю, і володійте нею, і пануйте над
морськими рибами, і над птаством небесним, і над
усякою худобою і над усією землею» (Бут. 1, 28). А
також: «І взяв Господь Бог людину, і поселив його в
саду Едемському, щоб обробляти і зберігати його. І
заповіданий Господь Бог Адамові, кажучи: Із кожного
дерева в Раю ти можеш їсти» (Бут. 2, 15, 16). Людина,
таким чином, отримав під початок землю, з правом
володіти нею. Як зауважує пуританський коментатор:
«Володар всесвіту поставив створеного ним і за його
образом людини владикою землі ... тим самим, давши
людині всі можливості уподібнитися до свого Творця». І
це володіння було не просто правом.
Перші чотири заповіді регулюють відносини людини
з Богом. Решта – відносини людей між собою; у тому
числі і економічні. Перша заповідь проголошує єдиного
Бога, якому повинен підкорятися відтепер обраний
народ Ізраїлю. Здається, що ця заповідь не має ніякого
відношення до підприємництва. Але насправді, вся
громадська, політична, духовна, господарське життя
суспільства
зв’язувалися
воєдино.
Утворювалася
вертикаль, на верхівці якої був Бог. Він, а не людина,
ставав керівником всіх видів діяльності, в тому числі і
підприємницької. Встановлювався єдиний моральний
закон для всіх сфер суспільства. Вже не можна було
в одній сфері діяльності, наприклад, у духовній, бути
чистим і праведним, майже святим; а в інших сферах,
наприклад, в економіці або ж в політиці – брехливим і
безчесним. Моральний закон став єдиним, і на Небі,
і на Землі; і для самих піднесених видів діяльності, і
для найнижчих. І людина повинна була підкорятися
цьому закону. Трансцендентне начало вже не могло
бути витісненим з сфери низького. Для пуританина
стало неможливим грішити в одному виді діяльності
і ставати праведником в іншому. Всі сфери, і в першу
чергу господарська, виявлялися одно священними
і божественними. Людина опинявся, по суті, лише
підлеглим Господа.
Тематика, пов’язана з працею і економікою,
зосереджена в основному в Старому Завіті, але вона
присутня і в Новому. Прекрасним матеріалом для
з’ясування економічних поглядів ранніх християн,
а пізніше пуритан служать притчі, які сприймалися
ними найчастіше вкрай прямолінійно і однозначно,
а не алегорично. Притчі зосереджені в так званих
синоптичних Євангеліях: від Матвія, від Марка і від
Луки, що походять з одного джерела. При читанні
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відразу ж звертає на себе увагу, що всі їхні сюжети
запозичені з життя будівельних підрядників, власників
виноградників, вельмож, царів, землевласників, в
крайньому випадку, домоправителів, але немає майже
жодної з життя бідняків або ж ремісників.
Одним з найбільш важливих умов поширення
протестантизму був вільний доступ і знайомство з
Писанням («Женевської Біблією»), а також можливість і
свобода його тлумачення. Етика трудової і господарської
діяльності виводилася ідеологами кальвінізму в
основному з «П’ятикнижжя» і Декалогу Старого Завіту,
а також відповідних коментарів притч Нового Завіту.
На
противагу
середньовічному
католицизму,
протестантизм, що народжувався відштовхувався від
принципового знищення протиставлення церковного
і світського, причому мирські заняття (громадянська
професія, трудова діяльність вдома і на підприємстві
і т.д.) розглядаються вже як виконання релігійних
обов’язків, сфера якої все більше захоплювала всяку
мирську діяльність.
Поступово в протестантському середовищі склалося
думка, що Бог благословляє торгівлю; і старозавітний
склад духу, взагалі властивий для пуританства,
зв’язується з староєврейською думкою щодо нагороди
за чесноту в цьому житті. З особливим наголосом вони
зупинялися на місцях в Старому Завіті, що стосуються
формальної чесності; недарма пуританізм часто
називали англійським єврейством.
Особливе значення для походження капіталістичного
духу має і та його риса, що, заохочуючи мотиви, які
спонукають до накопичення, він пов’язує споживання.
Допущення радості від чистого естетичного або навіть
спортивного насолоди завжди має в пуританізмі
одне обмеження: воно не повинно чогось коштувати.
Людина є лише керуючий благ, вручених йому милістю
Божою: він повинен, як раб з євангельської притчі,
дати звіт про кожен талант (Мф. 25, 14–30). Відомий
американський мільярдер А. Карнегі в своєму кредо
так формулює обов’язок заощадження: «Збереження
є перший, найважливіший обов’язок. Ощадливість є
необхідна умова будь–якого прогресу. Без заощадження
немає залізниць, каналів, судів, телеграфів, церков,
газет, словом, нічого, що завжди так велично і дорого ...
Для людини виникає перший обов’язок – набути собі
достатньо статків і зробитися самостійним».
Така традиційна життєва орієнтація стимулює
практичні зусилля й устремління людини, які
асоціюються з індивідуальним успіхом, з популярним
символом людини, «яка зробила самого себе» (self–
made–man). Такого роду людина є не вічним «учнем»,
«підмайстром», а «учителем» свого життя, особисто
відповідальним за свої помисли, дії і вчинки. Він
вихований різко негативно до будь–яких проявів
посягання на його права та гідність, самодостатнім в
суспільно–політичному і економічному плані.
Наступні після Реформації століття мало що змінили
в протестантській етиці буржуазного підприємця, хоча,
слід сказати, і трансформували деякі аспекти її змісту –
нові часи вимагають нових звичаїв. Так, наприклад,
з’явилося таке поняття, як «престижність». Дуже
добре про цей новий феномен помічено у К. Маркса:
«При капіталістичному способі виробництва єдиною
пристрастю є прагнення до збагачення і скупість ... На
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відомій висоті розвитку умовна ступінь марнотратства,
що служить в той же час засобом виказати багатство,
а отже, корисна для отримання кредиту, стає ділової
необхідністю для капіталіста...». Сучасні бізнесмени,
на відміну від своїх аскетично налаштованих предків,
повинні відповідати в побутовому плані рівнем свого
добробуту, а інакше це може негативно відбитися на
бізнесі.
Більш того, торкаючись питання про багатство,
сучасні протестантські проповідники вже у відкриту
говорять про законність і богоугодність останнього в
руках віруючого. З їх точки зору, «Бог не відокремлює
духовного від матеріального», оскільки духовне в
Писанні «ніколи не протиставляється матеріальному»,
а тому «праведник» має право і навіть «повинен мати
хороший будинок, з добротними меблями ... красивою
обстановкою і не повинен її соромитися», а отримувати
задоволення від того, що маєш. «Є духовна сила, яка
переконує нас в шкоді добробуту. Це не що інше, як
дух антихриста, – проповідує засновник сучасного
біблійного центру «Слово Життя» У. Екман, – йде
врозріз зі Словом Божим. Біблія захищає приватну
власність і твоє право на матеріальний добробут»,
оскільки, якщо багатим бути грішно, то «Бога, в такому
випадку, слід вважати самим великим грішником».
Подібним характером світського чернецтва або
мирського аскетизму відрізняються багато відомих
напрямків в протестантизмі: кальвінізм (особливо
його британський різновид – пуританізм), пієтизм в
лютеранстві, методизм в англіканстві і т.д.
Висновок зі вищесказаного можна виділити в такий
спосіб: «мирської протестантський аскетизм ... діючи
з усією силою проти безтурботного користування
майном і пов’язуючи споживання, особливо ж предметів
розкоші, звільняє накопичення від перешкод з боку
традиційної етики, він розриває аскетичні пута до
накопичення в ім’я ж аскетизму, не тільки легалізувавши
прагнення до збагачення, а й розглядаючи його як
справу богоугодну».
Таким чином, пуританська аскетична етика стоїть
біля колиски сучасного підприємця. Реформаційна епоха
заповіла своїй утилітарній спадкоємиці насамперед
спокійну совість при наживання грошей (чого не можна
сказати про епоху середньовіччя), якщо воно тільки
відбувається в легальній формі. Виникає специфічна
професійна етика підприємця. Силою релігійного
аскетизму для підприємця були виховані тверезі, совісні,
незвичайно працездатні, прив’язані до праці як до
богоугодного мети життя люди.
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Analysis of philosophical and theological principles
of Protestant entrepreneurial ethics
The article highlights the theoretical approaches to the specific Protestant
influence on work and business. The main focus of the article is given to the concept
of economic and business activity as a form of Protestant Christianity, namely the
presentation of general approaches to the business principles of Protestantism
through the analysis of the major doctrinal documents and comments on them,
significantly influenced the formation of these philosophical concepts. Protestant
model of entrepreneurship is considered as the successor in the Puritan worldview.
Conclusions of the study are that the austere Puritan ethic stands at the cradle of
the modern entrepreneur. Reformation era bequeathed to its utilitarian successor
especially clear conscience in the process of earning money (which is not present in
the Middle Ages), if only it is done in the legal form. There is a specific professional
ethics of entrepreneur. Power of religious asceticism for entrepreneurs were trained
sober, conscientious, extremely workable, tied to work and knowledgeable of their
purpose of life people.
Keywords: philosophical and theological principles, Protestant, Puritan ethics,
entrepreneurial ethics.
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Концепт софійності в контексті
іконографічного зображення
Розглядається концепт софійності в контексті іконографічного
зображення. Мета роботи полягає в аналізі концепту софійності в контексті
іконопису, як і відповідно аналізі цього феномену в рівних типах софійного
іконопису. Створення іконного світу Софії пов’язане зі зрозумінням сутності
іконопису як певного типу втілення Слова у світ. Ікона завжди софійна в своїй
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сутності, бо є втіленням невидимого Бога, який через неї проголошує свою
любов до людей. В іконі все свідчить про Божий Дух. Зворотня перспектива
у художньому просторі ікони є основою для внутрішнього діалогу між
світом Божого Духу і людиною. Вчення про іконопис передусім пов’язані з
софійною тематикою. В іконографії Софія ототожнюється то з Христом,
то з Богоматір’ю, то церквою, або з космосом. В статті аналізуються три
основні типи ікони Софії Премудрості Божої: тип Янгола, тип Церкви і тип
Богородиці. яким відповідає три ікони: Новгородська, Ярославська та Київська.
Ключові слова: ікона, концепт, софійність, Софія Премудрість Божа,
тип ікони, тип Янгола, тип Церкви, тип Богородиці.

Проблема софійності має стародавнє коріння і
завжди виступала об’єктом прискіпливого дослідження.
В стародавній Греції була розроблена софійна концепція
буття, яка виходила з подвійного уявлення про розум: як
Логоса – інтелекту, і як Софії – мудрості самого прояву
буття. В біблейській Премудрості Божій концепція Софії
виступає як єдність тварі, творця і творіння. Багато
уваги дослідженню різних аспектів Софії приділили
Г. Сковорода, О. Блок, В. Соловйов, П. Флоренський,
С. Булгаков та інші. В останні роки з’явилась ціла
низка праць, присвячених аналізу софійності. Аналізу
семантичного змісту софійності присвятив свою
працю В. Топоров. С. Аверинцєв розглядає концепцію
софійності в контексті Софії Київської як головного
храму стародавнього Києва. С. Кримський в своїх
працях розглядає софійність як архетип української
культури. М. Кисельова проводить своє дослідження
Софії в контексті аналізу книжності доби Київської Русі
(висвітлення головних аспектів софійності у Святому
Письмі як головної книги християнства). Проблема
аналізу архетипу софійності в контексті іконопису,
як і відповідно аналіз цього феномену в софійному
іконопису є актуальним і ще мало дослідженим.
Мета роботи полягає в аналізі концепту софійності
в контексті іконопису, як і відповідно аналізі цього
феномену в рівних типах софійного іконопису.
Створення іконного світу Софії повертає нас,
передусім, до зрозуміння сутності іконопису як певного
типу втілення Слова у світ. Ікона є витвором свідків.
«Свідоцтво про світ духовний існує у поглядах всієї
стародавньої філософії. Ось чому справжні богослови
і справжні іконописці рівно звались філософами.
«Іконопис – є метафізика як і метафізика – свого роду,
іконопис слова» – пише П. Флоренський [1, с. 351].
Ікона, як витвір свідків, з’єднує світ трансцендентальний
і реальний, світ духовний і тваринний, світ божий і
земний. Ікона має велику силу втіленого в неї спасіння
Божого Духа. Вона завжди софійна в своїй сутності, бо
є втіленням невидимого Бога, який через неї проголошує
свою любов до людей.
В іконі все свідчить про Божий Дух. Це, передусім,
краса, яка, не маючи безпосереднього прагматичного
виміру, є проявом Божої ласки до людини. Але ікона
має також породжувальну красу силу. Про це свідчить
зворотна перспектива у художньому просторі ікони,
спрямованість її образів за межі самої ікони. Цьому
відповідає і рух часу, який, як зауважує П. Флоренський,
«в іконі має зворотній сенс свого розвитку, із
майбутнього і минулого назустріч теперішньому» [1,
с. 144].
Зворотня перспектива у художньому просторі
ікони є основою для внутрішнього діалогу між світом
Божого Духу і людиною. Але це потребує особливого
стану людського духу. Його здібності мають бути
налаштовані не на плотський, земний реальний світ, а
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на зовсім інший – в духовному вимірі. Є. Трубецький у
своїй роботі «Три очерка о русской иконе» підкреслює,
що «символічна мова ікони незрозуміла ситій плоті,
недоступна серцю, яке сповнене мрією про матеріальний
добробут. Але вона стає життям, коли ця мрія
руйнується і у людей розверзається безодня під ногами»
[2, с. 14].
Цей новий стан людини дозволяє їй передусім
відчути нерухомий спокій божих образів на іконах
над нашими стражданнями і скорботою і відчути
особливу гармонію духовного світу. Другим важливим
кроком у духовному спілкуванні людини з іконою є
питання, з яким людина звертається до божого образу.
І тут зворотна перспектива теж має велике значення.
Вона допомагає людині, якщо вона до цього готова
внутрішньо, почути відповідь через божий образ, який
намальований на іконі.
Вчення про іконопис передусім пов’язані з софійною
тематикою. «Нагадувальність, знаковість, символічність,
орієнтований рух на розкриття сутності, прорив
до надреального, онтологічність – все це об’єднує
проблематику іконопочитання, ікони з софійними
темами», – пише С. Булгаков [3, с. 35]. В іконографії
Софія ототожнюється то з Христом, то з Богоматір’ю,
то церквою, то з типовим образом Нареченої із «Пісні
Пісней» або з космосом.
Відомий дослідник іконопису П. Флоренський
зазначав: «Існує три основні типи ікони Софії
Премудрості Божої: тип Янгола, тип Церкви і тип
Богородиці. Їм відповідає три ікони: Новгородська,
Ярославська та Київська» [4, с. 371]. В іконах Софії,
Премудрості Божої всіх трьох типів бачимо маленький
іконостас. Живописним та ідейним центром цих
іконостасів у всіх трьох типах вищезгаданої ікони є
Софія – Премудрість Божа. І навколо неї в однакових
позах з обох сторін стоять
В іконі Софії Новгородської як найстарішої, Софія
як центр іконостасної композиції має янголоподібну
форму, її обличчя та руки – вогненного кольору.
Такий самий колір мають і її крила. В правій руці
її – золотий кадуцій, у лівій – закритий спис який
вона притискує до свого серця. Вона одягнута в
царське вбрання і сидить на престолі. Фігура Софії –
символічна: крила – це вказівка про наближення її до
світу божого, кадуцій – вказівка на таємничу владу
над душами, звернутий спис, який вона притискує до
свого серця – вказівка на таїни, які володіє, царське
вбрання і престол – вказівка на царську могутність.
Далі бачимо симетрію в фігурах Богородиці і Іоанна
Предтечі, які з обох сторін схилились перед сидячою
на престолі Софією і також зовсім однакових з обох
сторін рухах І фігурах янгольських крил. Симетрія тут
має символічне значення і стверджує соборну єдність
людства і духовних сил. Софія – це задум Божий про
світ та Мудрість, завдяки чому був створений світ.
Тому її можна співставити з довічним Словом, яке
відбивається в іконі. У верхній частині ми бачимо образ
вічного слова – Євангеліє, яке оточене янголами – це
коментарій на перший вірш Євангелія від св. Іоана: «На
початку було Слово, і Слово у Бога було». Далі, друге
явлення того ж самого Слова – Христос, який творить
весь світ згідно третьому віршу Євангелія: ««Усе через
Нього повстало, і ніщо, що повстало не повстало без
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Нього». Ще нижче під Христом знаходиться Софія,
Премудрість Божа.
В цій іконі ми бачимо як за допомогою фарб
відокремлюються два плани існування – потойбічний
та тутешній. Для зображення центру божественного
життя використовують золотий, сонячний колір, який
має специфічну назву «асиста». Він уявляє собою ніби то
ефірну, повітряну павутинку тонких золотих променів, які
сходять від Божества і освітлюють оточуючих. Завдяки
ефірній легкості цих променів вони мають вигляд живого,
пломеніючого світла, і світла, яке ніби то рухається.
Іскряться риси Ісуса Христа, сяє вогнем престол Софії,
премудрості Божої. Але крила, руки, обличчя та одяг
довічної Софії, премудрості Божої на іконі намальовано
пурпуром, який знаменує собою вогонь. Ми бачимо, що
Софія сидить на фоні темно–синього, нічного зіркового
неба. Саме цей контраст із нічною темрявою робить
надзвичайно прекрасним колір пурпуру і саме тут
знаходиться символічне пояснення цього кольору.
Призначення Софії, премудрості Божої, як свідчить
нам про це Святе Письмо, полягає в тому, що це
довічний задум Божий про творіння, завдяки якому світ
небесний і земний переходить із небуття до буття. Ось
чому Софія зображена на нічному фоні. Цей нічний
фон робить необхідним колір пурпуру – пурпуру Божої
зорі, яка загорається серед темряви небуття. Таким
чином можна приєднатися до висновку, який зробив
С. Булгаков відносно цієї ікони: «Ця ікона, по–перше,
є не тільки богословська схема або алегорія, але усне
бачення, одкровення у художньому та містичному
спогляданні. По–друге, вогненний янгол є тому не
алегоричний, але символічний образ предвічного
Духовного Людства у Божестві, який розкривається у
тваринному світі в людині: у Христі, як у Боголюдині
і у Богоматері і Предтечі, як втілену верхівку людства
і тому є його представниками, і врешті–решт у
янгольському світі. Уся композиція є ікона премудрості
Божої, нетваринної та тваринної, предвічного та
сотвореного людства в їх єдності та зв’язку» [5].
В другому Софіїному типі, який втілений в
ярославській іконі, в центрі композиції знаходиться цар
Соломон. Він – в царському вбранні і короні, з книгою,
в якій написано: «Премудрість свій дім збудувала, сім
стовпів своїх витесала». На стовпах ківорія по два
надписи: «Хрещення» і «3–й собор», «Миропомазання»
і «2–й собор», «Покаяння» і «4–йсобор», «Священство»
і «6–й собор», «Брак» і «7–й собор», «Слеосвята» і
«6–й собор», на хресті: «Причастя» і «4–й собор». Весь
ківорій утверджується завдяки підвищеній основі, де
на трьох сходинках останньої написано: «Старого і
Нового Заповіту Божественної Церкви мученицька кров,
апостолів проповідь, пророка кров, апостольське вчення,
камінь віри Христової, на семи каміннях створив церкву
свою». Зверху над колонадою напис: «Толова Церкви
Христос». Вище над ківорієм знаходиться Божа Матір,
яку оточили обдаровуючи її янголи. Над головою її
знаходиться Дух Святий, від якого на Божу Матір
сходять сім благодатних дарів: премудрість, розум,
порада, фортеця, бачення, благочестя, страх Божий, Ще
вище зображено Бога–Отця з піднятими руками. На
полях ікони десять груп святих на небесах: мученики,
мучениці, преподобні, праведники із Іоанном та Ганною
на чолі, сповідальники, святителі, царі і князі, пророки
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із Іоанном Предтечею на чолі, і апостоли на чолі з
Павлом. Під цими образами святих знаходяться знизу
шість груп звичайних людей з надписом: «Зібрання
усіх мов». Головна думка, яку висловлює ця ікона – це
думка про єдність світу духовного і земного в церкві,
в якій Софія, Премудрість Божа знайшла свій Дім.
Цар Соломон, як центральна фігура всієї ікони, царює
як провідник Софії, Божої премудрості, яка створила
світ. Софія, премудрість Божа, яка існує в довічному
творчому задумі Бога, за допомогою якої він створив
світ, об’єднує і збирає всіх воєдино – і святих, і людей.
Таким чином, тут висловлюється думка про відродження
райського відношення між людиною і земним світом
з одного боку, і Богом–Отцем І небесними силами з
другого боку, завдяки Софії, премудрості Божої.
Відомий дослідник ікон отець С. Булгаков зазначає,
що розглянуті вище ікони є іконами догматичними.
Вони не є простими алегоріями, але і не є «описовими».
«Вони відрізняються притаманним їм символічним
реалізмом, в якому існує єдність конкретного образу і
ідеї», – пише С. Булгаков [5, с. 119].
Третій тип ікони Софії Премудрості Божої
представлений Софією Київською. Тут передусім
зображена церква, як храм Премудрості, оточена
пророками і апостолами і Богородиця. Ідейним
і художнім центром цього іконостасу виступає
Богородиця, в лівій руці якої – немовля, а в правій –
кадуцій. На карнізі ротонди надпис: «Премудрість
створила собі будинок». На кожному стовпі по три
надписи: перша – назва духовного дару, друга – її
символічне зображення, третя – відповідний текст
з «Одкровення». На сходинках амвона – назви семи
чеснот, а на сходинці «віри» – семи пророків. Над
ротондою Бог–Отець. а над ним – Дух Святий, кругом
них – сім архангелів: Михаїл, Ураїл, Рафаїл, Гавріїл,
Серафім, Іегуріїл, Варахіїл. Можна зробити висновок
про єдиний, загальний для усіх духовний початок, як
відбиток однієї ідеї – ідеї мудрості, який знайшов своє
втілення у різних типах ікони Софії премудрості Божої:
типу янгола, типу святої церкви і типу Богородиці.
Таким чином, дослідження концепту софійності
приводить нас до висновку про багатоаспектність цієї
проблеми. Християнська концепція Софії пов’язана з
премудрістю Божою, яка єднає твар, творця і творіння.
В своїх іконографічних зображеннях Софія, премудрість
Божа постає в різних типах ікон: типу янгола, типу
святої церкви та типу просвітництва книжного.
Отже, можна говорити про глибинну єдність Софії –
премудрості Богородиці.
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Под словом «Канцелярия» мы будем иметь в
виду всякое документное сопровождение каких–либо
решений, постановлений, распоряжений в любой сфере
жизни общества любыми средствами и на любых
носителях. Иными словами, Канцелярия, в предельно
обобщенном смысле, – это технический аппарат созда
ния искусственной бумажной/электронной «копии» пов
седневной действительности. Под словом «Документ»
мы понимаем любые формы и способы фиксации мысли
на любом статическом или динамическом носителе
с целью управления, регулирования, фиксации норм,
решений, статусов и соглашений.
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Sophianity conception in the iconographical images context
In this article conception of sophianity is regarded through the iconographical
image. The main goal of the article concerns in analysis of the sophianic conception
in the iconographical context and analysis of this phenomenon in different types of
iconography. Creation of Sophia iconographical image is linked with the essence
understanding of this phenomenon in different types of sophianic iconography. Icon is
always sophianic because it’s an incarnation of invisible God which proclaims its love
to people thought the image. In icon everything witnesses about God’s spirit. Reverse
perspective in artistic dimension of icon is a basis for internal dialogue between the
world of God’s spirit and human. Doctrine about iconography is linked with sophianic
subject. In iconography Sophia is linked with Christ, Our Lady, Church or cosmos. In
this article three type of icon of Sophia are regarded: type of Angel, type of Church
and Our Lady type which are represented by Our Lady icons of Novgorod, Yaroslavl
and Kyiv.
Keywords: icon, conception, sophianity, Sophia God’s wisdom, type of icon, type
of Angel, type of Church, type of Our Lady.
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Канцелярия и ее образ:
документоведение на службе
бюрократической анти(утопии)
Рассматривается проблема эволюции Канцелярии, ее научной критики и
художественного образа на протяжении ХIХ – начала ХХI в. Авторы пришли
к выводу, что история Канцелярии – это не только история учреждений, но
также это история ее метафоризаций, научных рефлексий и художественных
воплощений. Идеальная Канцелярия находила отражение в последовательно
сменявших друг друга ключевых метафорах: Разум, космизирующий социальное
пространство в ХІХ – начале ХХ в.; Машина с ритмически вращающимися
живыми и неживыми шестеренками в ХХ в.; и, наконец, умный Компьютер,
прогрессивно уменьшаемый до масштаба «вочеловечившегося» нано–
имплантанта в начале ХХI в. По мнению авторов, эволюция Канцелярии по
обозначенным метафорами направлениям имеет не только технический и
технологический, но и гуманитарный аспект.
Ключевые слова: Канцелярия, делопроизводство, Разум, Машина,
документоведение.
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Логика и Разум против хаоса. ХVIII век в Европе
был веком победы механистического мировоззрения.
Абстрактная математика, вступив в союз с физикой,
превратилась в экспериментальную механику. Откры
валась возможность не просто познавать мир, а
воплощать его идеальные модели в реальность
[8, c. 24–49]. Вселенная представлялась в образе
гигантских механических часов, состоящих из бесчис
ленного множества шестеренок. Под обаянием
этой механистической гармонии формируется идея
Российской империи и имперского законодательства.
Отныне единственным источником права провозгла
шается государственный венценосный законодатель –
вершина имперской пирамиды [29, с. 127–151]. В
этом же духе принимается и Генеральный Регламент,
четко
классифицирующий
все
бюрократическо–
канцелярское пространство с целью подчинить его
«началам Разума» [10, с. 108]. Идеальная Канцелярия
виделась отражением идеального механистического
Универсума. В соответствии с представлениями
автора Генерального Регламента, сеть канцелярий
должна была покрыть всю имперскую Эйкумену:
от столицы до последней волости. Всесторонняя
экспансия Канцелярии рассматривалась как «физическое
расширение» [21] просвещенного Самодержца, как
форма распространения цивилизации, поэтому в
перспективе в пределах империи не должно оставаться
«некосмизированных»
участков.
Таким
образом,
изначально Канцелярия в империи была не просто
местом систематизированного документооборота. По
словам М. Илюшенко, «делопроизводство постепенно
превратилось из технического элемента управления
в средство влияния на него» [15, с. 44–45]. На
то обстоятельство, что Канцелярия давно уже не
ограничивается рамками бумаготворчества, обратил
внимание Император Александр II. Его возмутило
то, что «государственная канцелярия вышла из своей
роли и присвоила себе значение и положение, ей
не принадлежащее» [15, с. 44]. Отсюда огромное
значение секретарей, наделенных в России далеко не
секретарскими полномочиями. Отсюда несоответствие
между номиналами чиновничьих рангов и реальными
функциями чиновников [32, с. 75–80].
Нельзя сказать, что идея цивилизирующей
имперской Канцелярии оказалась вовсе неудачной,
по крайней мере, удалось создавать видимость
разумности и упорядоченности, имитировать смысл и
значение, иногда при их полном отсутствии. Врагом
идеала стал «человеческий фактор»: лень, воровство,
взяточничество, неформальные коррупционные связи,
привычка к прежним приказным порядкам Московской
Руси, пьянство, наконец. Как заметил Ю. М. Лотман,
«запутанность законов и общий дух государственного
произвола, ярчайшим образом проявившийся в
чиновничьей службе, привели к тому, что русская
культура XVIII – начала XIX века практически не
создала образов беспристрастного судьи, справедливого
администратора, бескорыстного защитника слабых
и угнетенных. Чиновник в общественном сознании
ассоциировался с крючкотвором и взяточником» [19].
На В. О. Ключевского Канцелярия середины ХIХ в.
производила впечатление неуправляемого хаотического
потока: «Этот непрерывный бумажный поток, лившийся
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из центра в губернии, наводнял местные учреждения,
отнимал у них всякую возможность обсуждать дела;
все торопились очищать их: не исполнить дело, а
«очистить» бумагу – вот что стало задачей местной
администрации. Все цели общественного порядка
свелись к опрятному содержанию писаного листа
бумаги...» [20]. Имперская Канцелярия не претерпела
существенных изменений вплоть до 1917 года,
даже, несмотря на технологическую модернизацию
(изобретение телефона и телеграфа, копировальных
аппаратов и резиновых штемпелей), многократно
ускорившую процесс передачи информации.
Имена Ф. Русанова, В. Вельдбрехта, Н. Варадинова
обычно упоминаются в связи с первыми попытками
научной саморефлексии зарождающейся области
знаний, которую почти спустя столетие назовут
документоведением. В основном авторские поиски
были связаны с попыткой улучшить делопроизводство,
казавшееся чрезвычайно громоздким, хаотичным и
нерационально устроенным. Никто из перечисленных
авторов не был академическим ученым в собственном
смысле. Так Ф. Русанов в своем «Канцелярском
самоучителе» (М., 1838) отмечал, что его скромной
задачей является подготовка «порядочных делопроизво
дителей», поскольку молодые «служители канцелярии»
усваивают
делопроизводство
исключительно
из
практического опыта. Старшие коллеги не желают
делиться с молодыми своими знаниями, чтобы те
не превзошли их в карьерном росте [28, с. 5–9].
В. Вельдбрехт полагал, что его работа – всего
лишь «средство подчинить логическим началам»
канцелярскую деятельность. По его словам, сфера
делопроизводства «поражала вступающего в его
область уже одною своею массою». Расширение
Канцелярии за пределы собственно делопроизводства и
вхождение секретарей «в круг деятельности власти» –
неправильная тенденция, которую новая наука о
делопроизводстве должна прослеживать и контро
лировать [5, с. 3, 16]. Идеи однообразия, упрощения и
подчинения практики делопроизводства началам Логики
и Разума пронизывают известный труд Н. Варадинова,
считающийся теоретическим исследованием и одно
временно практическим руководством по организации
канцелярской работы [4].
В ХІХ – первой трети ХХ в. художественным
эквивалентом критики канцелярских порядков, их
бесполезности, бессмысленности, ничтожности и одно
временно ужасающей всевластности было литературное
творчество Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского,
М. Е. Салтыкова–Щедрина, А. П. Чехова, Ф. Кафки.
Канцелярская служба в текстах Гоголя – рутинна,
бессмысленна и антиэстетична. Акакий Акакиевич,
чтобы не сойти с ума в атмосфере грязной пошлости
бумажного быта, находит свою красоту в очертаниях
выводимых им букв, а свою мечту о другой жизни
воплощает в новой шинели. Герои Салтыкова–
Щедрина – глуповские градоначальники – строчат
никому не нужные доносы, отчеты и рапорты, издают
идиотские законы, создавая видимость управленческого
труда и законотворчества. А канцелярские генералы,
научившиеся за всю жизнь только ставить резолюции,
являются воплощением самого ничтожного социального
паразитизма. Чехова беспокоила деструктивная сила
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«Табели о рангах», способная расчеловечить любые
человеческие отношения, а также отчуждение между
бездушной канцелярской бюрократией и народом с его
пониманием справедливости.
Но
вершиной
художественного
изображения
бюрократического зла является Канцелярия Франца
Кафки. Смесь абсурда и страшного бессвязного сна,
в котором люди ищут и не находят, гонятся и не могут
догнать, пытаются уловить смысл, но наталкиваются
на бессмыслицу, бесконечные противоречия, информа
ционные потери и коммуникационные барьеры. Но те,
кто обитает в рамках «логики абсурда», воспринимает
происходящее в качестве нормального порядка
вещей. По мысли Е. Мелетинского, «процесс и замок
символизируют главным образом отношения индивида
со сверхличными силами, т.е., самое отчуждение». А
все происходящее при этом «оборачивается абсурдом
кошмарного сна» [22, с. 352–353]. Йозеф К., если
вспомнить знаменитый «Процесс», был разбужен
утром неизвестно кем, обвинившим его неизвестно в
чем от имени неизвестно какого учреждения. Он почти
арестован и все, кого он встречает, оказываются почти
причастными к неизвестному учреждению, где вроде
бы слушается дело. Йозеф тщетно пытается найти
обвинителя и получить информацию о сути обвинения,
но наталкивается на отсутствие дела, обвинения,
обвинителей, свидетелей, судей, а все оказываются не
теми, за кого он их поначалу принимает или за кого они
сами себя выдают. Стражники – просто мелкие воришки
и пожиратели чужих завтраков, свидетели – клерки, не
имеющие никакого отношения к процессу, инспектор –
равнодушный человек, не имеющий представления о
деле, судьи – глупые, потрепанные старики, принявшие
Йозефа за маляра и читающие во время слушаний
пошлые лубочные романы. Единственно реальным
предстает только сам абсурдный «процесс» над
Йозефом, грязные коридоры Канцелярии, набитые
жалкими просителями и соединяющие спальню прачки–
проститутки с залом суда. Реальны также палачи,
исполнившие над Йозефом неизвестно чей приговор
за непонятно какое преступление на темных задворках
города.
Предельно обобщая, можно сказать, что Канце
лярия
воспринималась
как
форма
отчуждения
человека от действительности, других людей и
самого себя. Канцелярия лишала человека контакта
с собственной глубиной, сводила его существование
к внешнему, поверхностному слою социального, что
толкало личность к ужасающему экзистенциальному
одиночеству. Канцелярия противопоставлялась твор
честву, свободе и целесообразности. Она препятст
вовала подлинному общению, не доносила, а искажала
любое сообщение. Канцелярия – сборный образ всех
человеческих пороков и несовершенств. Созданная
человеком для облегчения ориентации в жизни,
Канцелярия превратилась в демоническое существо,
лишающее человеческую личность ее «логоса».
Коммуникация стала бумажной фикцией, закон –
формальным ритуалом, труд – бесполезным убийством
времени, канцелярский документ – ничтожным
символом лжи, иллюзорности и обмана. Канцелярия –
преддверие ада или сам ад в его грязно–бытовом
выражении. Недаром блуждания просителей по
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канцелярских лабиринтах так напоминают мытарства
души после смерти в христианской агиографии
[27]. Очень символично то, что бесы–мытари на
православных иконах изображены с документами
в руках: это «хартии» или пергаменты, на которых
детально запротоколированы человеческие грехи.
На пути к механическому совершенству.
Канцелярия–Машина, Человек–шестеренка. В 20–е
годы ХХ в. возникают проекты научной организации
делопроизводства. Социально–психологическим и идей
ным контекстом этих проектов была вера в возмож
ность организовать социальную жизнь по строго
научным рецептам, подогнать ее под определенную
математически выверенную формулу. Общество предста
влялось механизмом, который нужно лишь правильно
настроить, а все прошлые проблемы были связаны с
«ненаучным» способом мышления и «реакционным
режимом». Коммунистическая власть открыто прово
зглашала лозунг: заменить веру в Бога «верой в науку
и машину» [25]. В русле ультрамеханистических
представлений развивалось раннее советское документо
ведение. В значительной мере идеи документоведов
разрабатывались под влиянием общественного движения
НОТ (научная организация труда), которое, в свою
очередь, базировалось на популярных управленческих
концепциях Фредерика Тейлора, Анри Файоля и Генри
Форда.
Основатель науки об управлении Ф. Тейлор писал о
трудовой мотивации, рестрикционизме – сознательном
отказе работника от инициативы, негативном и
«усредняющем» влиянии коллектива на продуктивность
труда. Он полагал, что главная проблема экономики
состоит в нерациональном подходе к управлению
кадрами. Сформулированные им принципы: «внедрение
экономных методов работы, профессиональный подбор
и обучение кадров, рациональная расстановка кадров,
сотрудничество администрации и работников», –
лежат в основе рациональной организации труда
в любой системе [33]. А. Файоль предложил руко
водствоваться такими принципами как разделение
труда, власть, дисциплина, единство распорядительства
(командования), единство руководства, подчинение
частных интересов общему, вознаграждение, централи
зация, иерархия, порядок, справедливость, постоянство
состава персонала, инициатива, единение персонала.
«Выражения «административная машина», «администра
тивный механизм» – писал Файоль, – формулируют
идею о конструкции, которая подчиняется толчкам,
идущим от начальника, и все части которой, прочно
между собой связанные, движутся вместе и служат
одной цели. И это превосходно» [34, с. 40]. В работах
Форда речь идет о принципах стандартизации,
непрерывности и подвижности, максимального темпа
работы, внедрения новых технологий, точности,
определяющей роли технико–технологической системы,
экономического эффекта системы, ориентации на
внеличностные механизмы, т.е. независимость от
человека и случайных человеческих факторов [6].
Упомянутые ученые выводили свои принципы не из
голой теории, а из собственного успешного опыта
организации работы предприятия. К нему стали
проявлять внимание вожди нэповского СССР и спе
циалисты по управлению.
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Видным представителем НОТ, в частности,
были А. К. Гастев, автор популярной книги «Как
надо работать» [9] и П. М. Керженцев – известный
ученый–управленец,
попытавшийся
приспособить
положения западной управленческой науки к советской
действительности. «Насколько хорошо организовано
учреждение, – писал последний, – будет сразу видно
из того, способно ли оно к автоматической работе. По
существу организация должна напоминать машину,
которая, раз пущенная в ход, продолжает работать сама
без перебоев и полной правильностью» [17, с. 173]. По
А. К. Гастеву, любая организация, создаваемая «по–
научному», базируется на расчете – «самом точном и
самом мелком» [9, с. 160]. Но во главе всего – человек–
машина. «НОТ имеет дело <…> не только с мертвым
материалом, не только с машиной, она имеет дело и с
человеком. Она и на человека смотрит как на машину,
но только самую лучшую из машин, какие есть в мире»
[9, с. 161].
В этом контексте – курсе на рационализацию,
механизацию и автоматизацию труда – происходят
сдвиги и в теоретическом делопроизводстве или доку
ментоведении, хотя этот термин еще не использовался.
Прежде всего, становилось все более очевидным,
что коммунизм на одном революционном энтузиазме
не
построить,
в
административную
систему
нужно возвращать старые кадры, а потребность в
управленческом аппарате исчезнет еще не скоро.
В атмосфере таких настроений, как известно, стал
работать Институт техники управления, разработавший
новаторскую, но крайне отвлеченную от реалий
машинно–идеалистическую модель безрегистрационного
делопроизводства.
Монографическое
исследование
Александра Эразмуса «Метод научной организации
делопроизводства» (М., 1925) стало одним из ярких
воплощений обозначенной тенденции – попыткой
«разрешить вопрос о рациональной постановке дело
производства с конструкторской точки зрения» [36,
с. 6]. Оценивая эту работу, нужно не забывать о том,
что в этом случае, как и во всех остальных, автором
двигала идея не просто оптимизации административно–
делопроизводственного труда, а максимального уско
рения темпов построения коммунистического общества,
которое будет функционировать как абсолютно точный
безостановочный механизм. Каждый работник и
специалист должен быть максимально нивелирован в
его субъективных качествах и превращен в шестеренку
этой механистической вселенной. «Автор ставит в центр
отношений не индивидуальность сотрудника, а <…>
вводит функционера в ряды прочих конструктивных
элементов, вследствие чего его линия ведет от общей
архитектуры организационного здания к деталям» [36,
с. 5].
Однако до гармонии в канцелярско–бюрокра
тическом деле было еще далеко. И энтузиасты НОТ
беспощадно критиковали советское делопроизводство,
даже рискуя быть обвиненными в идолопоклонстве
перед Западом. «Наши бумаги ни в какой мере не
удовлетворяют заграничным образцам. У нас считается
необходимым на всякой пустячной бумажонке иметь
три или четыре подписи ответственных работников.
На каком–нибудь ответе канцелярии, гласящем,
что какая–то бумага в учреждение не поступила,
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вы обязательно увидите подпись заведующего
учреждением, заведующего отделом, управляющего
делами, секретаря и прочих, и, само собою разумеется,
еще печать… Нельзя выяснить самые элементарные
вещи: кто же фактически продиктовал эту бумагу и кто
ее действительно писал». П. Керженцев возмущался,
что в учреждениях до сих пор чиновники бродят по
коридорам, спрашивая «Ивана Петровича или Марью
Ивановну, не помнят ли они, не была ли когда и от кого
какая–то бумага» [17, с. 179]. И это в то самое время,
когда «заграничная практика совершенно вывела обычай
ставить на бумаге какие–либо печати учреждения»,
успешно внедрила карточные каталоги входящих и
исходящих документов и автоматизированный поиск
информации [17, с. 179].
Канцелярия 20–30–х годов, соединившая в себе
имперскую бюрократическую рутинность с научно–
механистическим задором строителей коммунизма,
привлекала своей фантасмагоричностью А. Платонова
(«Котлован»), М. Зощенко («Волокита»), М. Булгакова
(стоит вспомнить выдачу гражданам, побывавшим на
балу у сатаны, справки от имени кота для предъявления
в компетентные «органы») и других писателей. Но
самый остроумный пародийный образ советской
Канцелярии принадлежит, безусловно, И. Ильфу и
Е. Петрову. Этот образ стоит обильной цитаты:
«Начальник «Геркулеса» давно уже не подписывал
бумаг собственноручно. В случае надобности он
вынимал из жилетного кармана печатку и, любовно
дохнув на нее, оттискивал против титула сиреневое
факсимиле. Этот трудовой процесс очень ему нравился
и даже натолкнул на мысль, что некоторые наиболее
употребительные резолюции не худо бы тоже перевести
на резину.
Так появились на свет первые каучуковые изречения:
«Не возражаю. Полыхаев». «Согласен. Полыхаев».
«Прекрасная мысль. Полыхаев». «Провести в жизнь.
Полыхаев».
Проверив новое приспособление на практике,
начальник «Геркулеса» пришел к выводу, что оно
значительно упрощает его труд и нуждается в
дальнейшем поощрении и развитии. Вскоре была
пущена в работу новая партия резины. На этот раз
резолюции были многословнее:
«Объявить
выговор
в
приказе.
Полыхаев».
«Поставить на вид. Полыхаев».
«Бросить на периферию. Полыхаев». «Уволить без
выходного пособия. Полыхаев».
Борьба, которую начальник «Геркулеса» вел с
коммунотделом из–за помещения, вдохновила его на
новые стандартные тексты:
«Я коммунотделу не подчинен. Полыхаев». «Что
они там, с ума посходили? Полыхаев». «Не мешайте
работать. Полыхаев». «Я вам не ночной сторож.
Полыхаев». «Гостиница принадлежит нам–и точка.
Полыхаев». «Знаю я ваши штучки. Полыхаев». «И
кроватей не дам и умывальников. Полыхаев».
Творческая мысль начальника не ограничилась,
конечно, исключительно административной стороной
дела. Как человек широких взглядов, он не мог
обойти вопросов текущей политики. И он заказал
прекрасный универсальный штамп, над текстом
которого трудился несколько дней. Это была дивная
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резиновая мысль, которую Полыхаев мог приспособить
к любому случаю жизни. Помимо того, что она давала
возможность немедленно откликаться на события, она
также освобождала его от необходимости каждый раз
мучительно думать… Работа шла без задержки. Резина
отлично заменила человека. Резиновый Полыхаев
нисколько не уступал Полыхаеву живому» [14].
Пародия Ильфа и Петрова удивительно точно
отражала основную идею науки о документе 20–30–х гг.
Речь идет о создании научно–рациональных оснований
для максимальной унификации и стандартизации
канцелярской работы – вплоть до замены живого
человека «резиновым», впоследствии – технотронным
и электронным. Этой идеей пронизана самая известная
работа основателя документоведения К. Г. Митяева –
«История и организация делопроизводства в СССР»,
которая до сих пор является лучшим обобщением
канцелярского опыта со времен Киевской Руси [24].
Митяев понимал задачу своей науки достаточно
узко. Это научный инструмент усовершенствования
делопроизводства,
которое,
в
свою
очередь,
интерпретировалось как «крайне ответственный участок
в работе аппарата управления» [23, с. 7].
Но одних лишь реорганизаторских усилий, т.е.
простого механического переустройства и перераспре
деления ресурсов, в 60–80–е гг. было уже недостаточно.
Послевоенное документоведение развивалось на фоне
новой мегатенденции – перехода от механизации к
комплексной автоматизации, в частности, с помощью
советской ЭВМ. Интеллектуальным лидером, стимули
ровавшим замену механистической парадигмы элект
ронной, был В. М. Глушков.
Опираясь на тезис о мышлении как «процессе
преобразования информации», он указывал, что «все
большая часть информации <…> перемещается в
память ЭВМ», а к началу ХХІ века «основная масса
информации будет храниться в безбумажном виде»
[11, с. 7]. Простая механизация на современном этапе
уже недостаточна: ее главным недостатком является
то, что в плане переработки информации она «по
существу ничего кардинально не меняла», поскольку
сам человеческий мозг в структурном и качественном
смысле «остался за рамками» технического прогресса.
Он не расширял свои возможности, а все инфор
мационные процессы в конечном итоге замыкались
на человеке как самом слабом звене. Сейчас, полагал
советский кибернетик, не только мозга одного
человека, но и интеллектуальных возможностей
всего человечества не хватит, чтобы справиться с
новыми задачами по преобразованию информации
для управления сложными системами экономической,
социальной и политической жизни («первый и второй
информационный барьеры») [11, с. 9–11]. В этой связи
грядут кардинальные изменения и в канцелярско–
делопроизводственной сфере. Уже в недалеком
будущем «отпадет необходимость в хранении и
переписывании бесчисленных документов, являющихся
непременными атрибутами любой административной
системы, работающей на основе старой «бумажной»
(безмашинной) технологии» [11, с. 9–11]. Еще в
60–е гг. Глушков размышлял о «безбумажном обмене
информацией между удаленными ЭВМ с помощью
телефонно–телеграфных каналов связи». В конце–
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концов, ЭВМ должна вытеснить человека из процесса
комплексного автоматизированного управления. На его
долю останется чистое творчество, общение и «выбор
окончательных вариантов управленческих решений»,
подготовленных компьютером [11, с. 9–11].
Своеобразным «мостиком» между классическим
механистическим
документоведением
и
новой
«безбумажной» информатикой была изобретенная
Г. Г. Воробьевым «документалистика» – как
оказалось, рожденная преждевременно благодаря
исключительно личным усилиям ее творца и
не
поддержанная
цехом
бумажно–канцелярских
документоведов. Документалистике надлежало стать
чем–то вроде документоведческой кибернетики –
наукой об оптимальном управлении документно–
информационными системами. Воробьев попытался
подчинить непокорный документопоток «началам
Разума» в виде научной информатики, разработав для
этого соответствующие аналитические категории [7].
Создавая Единую государственную систему доку
ментооборота (1973) и Государственную систему
документационного обеспечения управления (1989–
1991), документоведы не обращали внимания на идеи
В. М. Глушкова и документалистику Г. Г. Воробьева,
да, собственно, отжившей свой век системе это было
и не нужно. Советская бюрократия, функционировала
именно потому, что предпочитая инерцию, она не
принимала новаций, нарушающих ритм механических
шестеренок, даже если эти новации были направлены
на ее спасение и «новый старт». По мысли Андреа
Грациози, советская бюрократическая машина, вроде бы
такая неудобная, громоздкая, неповоротливая, сложная,
недемократичная – была именно тем механизмом,
который смог на протяжении многих десятилетий
поддерживать жизнеспособность системы, давно
утратившей веру в собственные идеалы [13]. Роль
советского документоведения сводилась, как заметила
А. Н. Сокова, к научному обслуживанию советской
командно–административной системы, собственно, к
поддержанию ее жизни [30, с. 5–13].
Несмотря на механистические достижения в органи
зации делопроизводства (ритмичность, централизован
ность, иерархичность, нормативность, обезличенность),
документоведению в конце советского периода не
удалось совершить главный прорыв – соединить
усовершенствованную Канцелярию и рождающийся
электронно–цифровой мир. ГСДОУ 1988 года преду
сматривала использование персональных ЭВМ только
для «отдельных задач документационного обеспечения
управления» [12]. Ни научно–техническому прогрессу,
ни коренным изменениям в обществе, экономике,
политике, не удалось поколебать традиции имперско–
советской Канцелярии, которая, в сущности, мало
изменилась за целое столетие. Она поменяла формаль
ного «хозяина» и стала инструментом Партии, правда,
не совсем послушным. Оказалось, что Канцелярию
невозможно контролировать в полной мере. Бумаж
ный мир постепенно автономизировался, обретая
собственную логику, не совпадающую с логикой ее
администраторов. Канцелярия становилась неким
«двойником» окружающей действительности со своей
ни от кого не зависящей нечеловеческой волей и
собственным порядком и труднопостижимой целью.
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Скептикам эта цель казалась ничтожной, пошлой и
абсурдной, но рядовым обывателям (вспомним «Замок»
Кафки) – таинственной, грозной и величественной.
Самым ярким художественным образом новой
партийно–тоталитарной Канцелярии ХХ в., без
сомнения, является грандиозная машина порабощения
человека системой, которую воссоздал Джордж
Оруэлл, приурочив ее господство к 1984 году. Его
Канцелярия уже не хаотична и не абсурдна. Напротив,
она устроена крайне рационально и целесообразно.
Она апеллирует к авторитету того, кто будто бы за ней
стоит, она не прячет своих целей. Ее усилия направлены
на созидание того мира, где искусственная иллюзия
превращена в единственную правду. Канцелярия в
виде «Министерства Правды» объявляет «бывшее – не
бывшим», а небывшее – бывшим, манипулирует знаками
и событиями, создает и уничтожает («испаряет»)
людей, конструирует и постоянно корректирует нужное
анонимной власти информационное поле. Канцелярия
творит дубликат реальности, ее «операционную копию»,
уничтожающую аутентичный оригинал. Она фактически
заменяет и Партию, и самого вождя. В ритме
тоталитарной Канцелярии физическое существование
«Большого Брата» уже не принципиально. Тех,
кто начинает догадываться о сути происходящего,
Канцелярия замечает и уничтожает.
Но слабость оруэлловской Канцелярии в том, что
она все еще нуждалась в человеке как администраторе,
ее отношения с человеком все еще внешние, и он
мог освободиться от нее, пусть даже ценой своей
жизни. Она еще разрозненна, слишком механична
и неповоротлива, не в состоянии видеть все и всех,
ей неподотчетны еще некоторые локальные мирки
«пролов», она наблюдает за физиогномикой и о многом
догадывается, но не умеет читать мысли и не покрывает
все антропологическое пространство мира.
Человек превращается в Канцелярию, или
Канцелярия стает человеком. В начале ХХI века
недостатки механистического прошлого получили шанс
на исправление. Недавно интернет облетела новость
о том, что западноевропейские компании вживляют в
своих сотрудников чипы, естественно, для оптимизации
работы, усовершенствования систем безопасности,
одним словом, повышения качества жизни обывателя.
Данный микрочип, описывается в СМИ, «имеет
функции ключа, с помощью которого работники смогут
открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой.
Фактически данный чип исполняет функции бейджа для
сотрудников. По размеру вживляемый чип не многим
больше рисового зернышка, а его стоимость составляет
100€. Вживляется чип под кожу между большим
и указательным пальцами. На сегодняшний день
процедуру прошли 8 сотрудников Newfusion» [31].
В дальнейшем планируется расширить функции
этого чипа: он будет и паспортом, и личным делом, и
медицинской страховкой, и водительскими правами,
и дипломом об образовании, и свидетельством
собственника, и банковской платежной картой и проч.
Потенциально он способен охватить все сферы жизне
деятельности человека, контролируемые «электронным
правительством» [16]. Почему–то авторы, восторженно
пишущие об открытости, демократичности, прозрач
ности «электронного правительства» [1], забывают, что
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электроника – это нравственно нейтральное «средство
коммуникации», которое само по себе не может
заставить кого–либо стать более добрым, отзывчивым,
открытым
и
демократичным.
Это
инструмент,
который делает того, кто им пользуется, сильнее и
могущественнее, но не лучше. Им можно пользоваться
с целями, которые изначально могут быть разными. В
современной литературе отсутствует понимание того,
что повсеместное введение ЭП, кроме декларируемой
открытости и прозрачности власти, очевидно, ставит и
ряд других задач. В частности, речь идет о постепенном
вовлечении людей в обязательную систему электронного
взаимодействия, вследствие чего более «прозрачными»,
открытыми и управляемыми становятся именно
граждане для власти, а не наоборот.
В контексте вопроса о «чипизации» [3] за пределами
радости по поводу достижений научно–технического
прогресса осталось множество вопросов нравственно–
этического и даже религиозного характера. Мы не
преследуем цель их освещать, но хотелось бы обратить
внимание на то, что обычно упускается из виду: новые
электронные способы удостоверения в действительности
не идентифицируют человека. Они созидают алгоритм
нового
обезличенного
бесполого
существа
со
стандартным набором либеральных ценностей в голове
(вместо мировоззрения) и неповторимым набором чисел
(вместо имени).
В соответствии с программой информатизации
многих стран, предусматривается создание человека
Новой эры, интегрированного на нейро–физиологи
ческом уровне с вездесущей электронной Канцелярией.
И это не антиутопия, это реальность наших дней в
виде правительственных программ: «Наноэлектроника
будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать
непрерывный контроль за поддержанием их жизне
деятельности, улучшением качества жизни.., встроенные
беспроводные
наноэлектронные
устройства,
обеспечивающие постоянный контакт человека с
окружающей его интеллектуальной средой.., средства
прямого беспроводного контакта мозга человека
с окружающими его предметами, транспортными
средствами и другими людьми…» [26]. Новое
электронное имя контролирует перемещение и все
финансовые операции, приоритеты и выбор, мысли
и желания. Фактически, речь идет о том, что человек
сам становится документом, его материальным
био–носителем, формой и содержанием. Человек
превращается
в
био–Канцелярию,
электронную
«базу данных», собственное послание самому себе.
Канцелярия «вочеловечивается», копирует и размножает
саму себя до бесконечности: «Тиражи такой продукции
превысят миллиарды штук в год из–за ее повсеместного
распространения» [26].
Но нынешнее документоведение видит в этом
не угрозу человечеству, а огромную перспективу,
все более обращаясь к тематике электронных
документов и электронных канцелярий, обосновывая
преимущества электронных носителей информации
перед традиционными. Наука о документе создает
терминологическое, технологическое, организационное
и правовое поле для как можно более легкого и
комфортного поглощения бумажного мира электронно–
цифровым во всех сферах жизни [35].
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Еще во второй половине ХІХ века К. Леонтьев
предупреждал об последствиях увлечения технологиями.
Кроме экологической опасности «баловства» с
природой, писатель говорил о «всеобщим смешении»,
усреднении и обезличивании человека [18]. В
60–е гг. ХХ в. Маршалл Маклюэн писал о том, что
радикальное расширение человека вовне с помощью
новых средств сообщения меняет самого человека,
поскольку он обретает новый масштаб, скорость и
форму своего существования. Современный человек, по
его выражению, «носит свой мозг за пределами своей
черепной коробки». Стоит подчеркнуть, что это было
сказано за 30 лет до изобретения интернета. «Помещая
с помощью электрических средств коммуникации свои
физические тела в свои вынесенные наружу нервные
системы, мы приводим в действие динамический
процесс, в ходе которого все прежние технологии,
являющиеся просто–напросто расширениями рук,
ступней, зубов – все эти расширения наших тел,
включая города, – будут переведены в информационные
системы» [21, с. 9, 68–69]. Ж. Бодрийяр говорил об
опасности превращения нейронов человеческого мозга в
полупроводники, когда уже не мы смотрим Телевидение,
а Телевидение смотрит нас [2]. Художественным
эквивалентом этих поистине апокалиптических картин
выступило массовое кино, то ли предупреждавшее, то
ли утверждавшее неизбежное. «Терминатор» Джеймса
Кэмерона, «Матрица» братьев (теперь сестер) Вачовски,
«Превосходство» Уолли Пфистера и другие картины –
симптомы гуманитарного кризиса, страха перед
растворением человека в машине, которая, поглотив
своего творца, осознала себя супер–личностью.
Таким образом, история Канцелярии – это не только
история учреждений, это история ее метафоризаций,
научных рефлексий и художественных воплощений.
Идеальная Канцелярия находила отражение в последо
вательно сменявших друг друга ключевых метафорах:
Разум, космизирующий социальное пространство;
Машина с ритмически вращающимися живыми и нежи
выми шестеренками; и, наконец, умный Компьютер,
прогрессивно уменьшаемый до масштаба «вочелове
чившегося» нано–имплантанта. В виде электронных
миниатюр Канцелярия физически входит в каждого
субъекта в отдельности, овладевая миром «изнутри».
Отныне она способна расширить свои пределы до все
ленских размеров. Теперь уже не человек расширяется
за счет Канцелярии, а Канцелярия расширяется за счет
человека: единственным ее «содержанием» становится
человеческое тело, а целью – управление его мыслями,
чувствами и действиями. Все погружается в паутину
вселенской Матрицы, размывающей границы реального
и виртуального. Начинается история Нового Мира.
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Office and its image: documentation at the service
of bureaucratic anti–utopia
The problem of the evolution of the Chancellery, its scientific criticism and
artistic image during the nineteenth and early twenty–first centuries is considered.
The authors came to the conclusion that the history of the Chancellery is not only the
history of institutions, but also the history of its metaphorizations, scientific reflections
and artistic incarnations. The ideal Chancellery was reflected in the successive
successive key metaphors: Mind, the cosmizing social space in the nineteenth and
early twentieth centuries; A Machine with rhythmically rotating live and non–living
gears in the 20th century; And, finally, a clever Computer progressively reduced to
the scale of the inhumanized nano–implant in the early 21st century. In the opinion of
the authors, the evolution of the Chancellery according to the directions indicated by
metaphors has not only a technical and technological, but also a humanitarian aspect.
Keywords: Office, office work, Reason, Machine, document management.
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Канцелярія та її образ: документознавство на службі
бюрократичній анти(утопії)
Розглядається проблема еволюції Канцелярії, її наукової критики і
художнього образу протягом ХIХ – початку ХХІ ст. Автори прийшли до
висновку, що історія Канцелярії – це не тільки історія установ, але також
це історія її метафоризацій, наукових рефлексій і художніх втілень. Ідеальна
Канцелярія знаходила відображення в ключових метафорах, що послідовно
змінювали одна одну: Розум, що впорядковує соціальний простір у ХІХ – на
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початку ХХ ст.; Машина із живими і неживими коліщатами, що ритмічно
оберталися, у ХХ ст.; і, нарешті, розумний Комп’ютер, що прогресивно
зменшувався до масштабу інтегрованого в людину нано–імплантанту на
початку ХХІ ст. На думку авторів, еволюція Канцелярії в напрямку, вказаному
ключовими метафорами, має не тільки технічний і технологічний, але й
гуманітарний аспект.
Ключові слова: Канцелярія, діловодство, Розум, Машина, документо
знавство.
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Хаотичність як естетичний принцип
комп’ютерного мистецтва
Не дивлячись на відношення до комп’ютерного мистецтва як до
маргінального явища в культурі, не приділивши належної уваги цьому сучасному
феномену з великим майбутнім, ми втрачаємо можливість поглянути
на перспективу розвитку мистецтв загалом, оскільки саме комп’ютерні
мистецтва надають нові можливості у творчій діяльності митцю, стирає
межі між світом художника та реальністю споглядача, а й іноді стирає взагалі
різницю між реальністю, твором, і вигадкою.
З розповсюдженням технологій, які стали невід’ємною частиною
сучасного світу, хаос протягом всієї історії розвитку комп’ютерної техніки
був однією з ключових онтологічних категорій не тільки в питанні розвитку
комп’ютерної техніки але й у створенні нових різновидів художнього твору в
числовому мистецтві.
Особливо яскраве вираження важливості ролі хаосу ми можемо
споглядати в таких видах комп’ютерних мистецтв, як дигітальна архітектура,
програмний арт, інтерактивний арт, цифровий живопис, комп’ютерна
музика, комп’ютерні ігри. Саме в цих видах комп’ютерних мистецтв було
поєднано математичну красу випадковості та природну красу хаосмосу.
Бо саме в комп’ютерних мистецтвах хаос перетворюється не тільки на
предмет зображення, а стає цілим зароджуваним тут і зараз Всесвітом,
в який занурюється споглядач твору, завдяки новітнім технологічним
засобам.
З розповсюдженням мережевих технологій комп’ютерне мистецтво
стало доступним не тільки вузькому колу професіоналів та піонерам–
операторам в комп’ютерних клубах, але й рядовому користувачеві, завдяки чому
почався процес демаргіналізації числових мистецтв, створення сцен, виставок
та почалось чітке відділення видів, жанрів та піджанрів з утворенням навіть
окремих соціальних підгруп та субкультур, в яких хаос перетворився не тільки
на певний історичний мем, але й метод та засіб творчості.
Ключові слова: Хаос, комп’ютерне мистецтво, числове мистецтво,
фрактал, комп’ютерна гра.

Не дивлячись на відношення до комп’ютерного
мистецтва як до маргінального явища, і не приділивши
належної уваги цьому феномену з великим майбутнім,
ми втрачаємо можливість поглянути на мистецтво
яке стирає межі між світом художника та реальністю
споглядача, а й іноді стирає взагалі різницю між
реальністю, твором, і вигадкою.
З
розповсюдженням
технологій,
які
стали
невід’ємною частиною сучасного світу, хаос протягом
всієї історії розвитку комп’ютерної техніки був однією
з ключових онтологічних категорій не тільки в питанні
розвитку комп’ютерної техніки але й у створенні нових
різновидів художнього твору в числовому мистецтві.
Це дозволить поглянути на роль хаосу в мистецтві
загалом, і зокрема, в комп’ютерних мистецтвах, і дозво
лить більш змістовно зрозуміти коріння зародження
та принципи розвитку і творчості в мистецтві у колі
можливостей обчислювальної техніки.
На сьогоднішній день дослідженням ролі хаосу в
мистецтві займаються такі зарубіжні дослідники, як
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Діана Дебі, Джек Сіссон та Джеф Пресінг, Стейніс
Річард. Безпосередньо розробкою теорії хаосу в мелодії
займалася Елейн Уолкер та Калікатсос–Папакостас
Максімос.
Проблематикою випадковості у мистецтві займалися
такі дослідники як Ч. Айвз, Д. Кейдж, Г. Поттер,
К. Штокхаузен, К. Шуман. Осмисленням сутності
та естетичного потенціалу алеаторики здебільшого
займалися ті композитори, які безпосередньо викорис
товували цей принцип в своїй творчості, серед них:
Р. Булез, Е. Денісов, В. Лютославський, Ю. Холопов,
Б. Шафер. Естетикою андеграунд–культур займалися
такі відомі дослідники як М. Аззерад, Г. Хітчкок,
О. Глушкова, Є. Омельченко, А. Тарасов.
Розглядом проблематики комп’ютерних мистецтв
займалися такі дослідники як С. Ерохін, С. Ледушкіна,
О. Яцюк, К. Пауль, Е. Едмундс, Г. Тернер.
Завданням дослідження є описання взаємозв’язку
числових мистецтв з наукою про хаос і використання
хаотичності як естетичного принципу.
Передісторія розвитку числового мистецтва почи
нається ще з «Басейну Н’ютона». Саме його алгебраїч
ний фрактал у поліноміальних рівняннях поклав початок
використання фракталів у геометрії з подальшим їх
розвитком у науках.
З огляду на те, що в свій час Бенуа Мандельброт
продемонстрував нам на прикладі «геометрії природи»
фрактальність багатьох об’єктів природи (дерева, гори,
хмари та ін.), то будь–який митець, який зображує
природу, може вважатись представником фрактал–арту,
нехай і неосмисленого.
Однак, на нашу думку, справедливо було б починати
відлік часопису числового мистецтва з 1947 року, бо
саме цього року було створену першу комп’ютерну
гру «Ракетний Симулятор» Томасом Т. Голдсмітом
молодшим та Естлем Рей Манном. Саме з цього часу,
разом із зростанням обчислювальних потужностей ЕОМ,
починається поширення та популяризація числового
мистецтва в культурі.
Ми вважаємо, що в історії комп’ютерного мистецтва
можна виділити чотири доби розвитку об’єднаних в
одну епоху електронних комп’ютерів:
1. Доба Батьків–засновників
2. Біт–байт
3. 32 біт
4. 64 біт
Ця хронологія була побудована з урахуванням
тенденцій розвитку комп’ютерної архітектури та тих
технологічних та теоретичних змін, яких зазнавав світ
комп’ютерного мистецтва з появою нових можливостей
та інтеграцією нових поколінь ЕОМ у світі. Подібну
класифікацію також можна узагальнити до певної доби,
яка буде закріплена за певною епохою зміни поколінь
використання логік (прикл.: бінарна→трійкова логіки),
або за розвитком обчислювальної техніки (прикл.:
кремневі → квантові архітектури, електронні→іонні
і т. п.).
Подібний поділ є доцільним, оскільки ігнорує техно
логічний розвиток поколінь процесорів кременевого
сімейства комп’ютерів з огляду на завершення часу
дії закону Мура відносно кременевих мікросхем та
вимушеність радикального переходу на нову револю
ційну ЕОМ в архітектурі та логіці.
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Задля отримання і розуміння змісту терміну числове
(комп’ютерне) мистецтво, варто провести короткий
огляд історичних епох становлення.
1. Доба Батьків засновників (1947 р. – 1971 р.).
Початок цієї доби беремо від практичного втілення
першої комп’ютерної гри «Ракетний Симулятор»,
створеної Томасом Т. Голдсмітом молодшим та Естлем
Рей Манном і завершуємо створенням першого
мікропроцесора Intel 4004. З огляду на історію число
вого мистецтва, яка тісно пов’язана з розвитком
комп’ютерних технологій, для доби характерна риса
теоретичного обґрунтування основ використання
комп’ютера не тільки задля обчислювальних операцій та
проектування, а й для запису, зберігання і відтворення
аудіо, відео, текстової інформації. Таким чином,
починається створення теоретичної та практичної бази
для втілення потенціальних можливостей ЕОМ.
2. Біт–байт доба (1971 р. – 1981 р.).
Початок цієї доби беремо від створенням першого
мікропроцесора Intel 4004 та завершуємо випуском
першого персонального комп’ютера IBM PC 5150
на архітектурі Intel x86. Характерними рисами цієї
доби була реалізація теоретичних положень Батьків–
засновників на практиці в рамках науково–лабораторних
робіт та масове розповсюдженням комп’ютерів поза
межі інститутів.
3. 32–бітна доба (1989 р. – 2003 р.)
Початок цієї доби бере від виготовлення першого
32–бітного процесора Intel i486 і завершується
квітнем 2003 року реалізацією 64–бітової процесорної
архітектури AMD 64. Цій добі варто приділити особливу
увагу з урахуванням того, що саме вона стала добою
сходу сонця для цифрового мистецтва, чому сприяло
широке розповсюдження в масах персональних комп’ю
терів, створення комп’ютерних клубів, завдяки яким
до розробки програмного та «залізного» устаткування
було залучено тисячі рядових користувачів комп’ютерів.
Починається стрімкий розвиток і поширення електрон
ної музики, розвиток комп’ютерної графіки, відео–ігор,
дигітальної літератури та багато ін.
Завдяки розробці та поширенню таких мережевих
технологій, як Ethernet та зародженням Інтернету,
комп’ютерні мистецтва стають масовим явищем,
доступним будь–якому користувачу персонального
комп’ютера.
З’являються перші піонери цифрового мистецтва,
такі, як Дейвид Ем, Катеріна Давіно, Фрідер Нейк,
Хішман Цейг, Яніс Мелантіс, Евангелос Одіссеас
Папафанасіу.
4. 64–бітна доба (2003 р. – сьогодення)
Початок цієї доби починається від реалізації
64–бітної процесорної архітектури AMD 64 та
впровадження
відповідного
операційно–системного
забезпечення Linux/GNU, FreeBSD, Mac OS та Windows,
розробки відповідних програмних пакетів.
Розпочалось створення нових видів віртуалізації
художнього твору і занурення в нього реципієнта (в
певному сенсі віртуальну естетичну реальність). Самі
ж комп’ютерні технології стали доступні будь–якій
пересічній людині і більш того, стали невід’ємною
частиною людської цивілізації.
Завдяки набуттю популярності таких комп’ютерних
мереж як Freenet, Internet, GTK, NETSUKUKU було
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створено нова інформаційна естетосфера людського
життя, перетворившись із звичайної файлообмінної
та зв’язкової мережі у окрему культурну реальність і
невід’ємний спосіб сучасної культури у спілкуванні
завдяки бездротовим технологіям зв’язку.
Окремо варто було б виділити проблему архітек
турної кризи сучасних електронних комп’ютерів і
необхідність її вирішення, що в свою чергу приведе до
подальшого стрімкого розвитку і, можливо, появи нових
видів комп’ютерних мистецтв.
З огляду на історію розвитку та сучасний стан,
можна стверджувати, що комп’ютерне мистецтво, або
числове мистецтво – це творча діяльність, заснована на
використанні комп’ютеру, інформаційних технологій,
результатом якої є художній твір.
Також часто можна зустріти назву цифрове
мистецтво, але подібне висловлювання не є прийнятним
оскільки цифра є лише знаковим обозначенням якогось
числа, тоді як комп’ютер опрацьовує не зовнішні знаки
а числові значення, то використання терміну числові
мистецтва є більш прийнятною. Тому на протязі всієї
статті будуть використовуватись такі синонімічні назви
як числове та комп’ютерне мистецтво.
Однак не слід плутати комп’ютерне мистецтво
з медіамистецтвом, оскільки останнє передбачає
використання не тільки комп’ютера а загалом всього
медіапростору.
Серед відомих митців комп’ютерного мистецтва
можна назвати Манфреда Мура, Рональда Девіса,
Джорджа Грі та Ольгу Кисельову.
Нині поняття комп’ютерного мистецтва включає
в себе як твори традиційного мистецтва, перенесені
в нове середовище на цифрову основу, яка імітує
первісний матеріальний носій (цифрова фотографія),
так і принципово нові види художніх творів, основним
середовищем існування яких є комп’ютерне середовище.
До таких виключно числових видів мистецтва належать:
1. Відео ігри
2. Цифровий живопис
3. Гіпертекстова література
4. ASCII арт
5. Піксель арт
6. Chiptune
7. Демосцена
8. ANSI арт
9. Дигітальна поезія
10. Комп’ютерна музика
11. Дигітальна архітектура
12. Системний арт
13. Програмний арт
14. Інтерактивний арт
15. Робо арт
Або можна використовувати класифікацію за
групами запропоновану Томасом Дреєром в книжці
«Історія комп’ютерного мистецтва» [6]:
1. Кібернетика
2. Інформаційна естетика
3. Рухомі зображення
4. Віртуальна реальність
5. Мережевий арт
6. Ігри
З огляду на тему та мету статті до уваги будуть
братись лише ті види числового мистецтва, де
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хаотичність лежить в основі творчості або є яскраво
вираженою темою та предметом зображення.
Фрактальна графіка – це техніка створення
зображень на основі фракталів.
Поняття «фрактал» не має строгого визначення, тому
не є математичним терміном. Зазвичай, так називають
геометричну фігуру, котра задовольняє одну чи декілька
із наступних властивостей:
– має складну структуру при будь–якому збільшенні
чи зменшенні;
– є самоподібною;
– має дробну хаусдорфову (фрактальну) дробність,
котра більше топологічної;
– може бути побудована рекурсивними процедурами.
Найвідомішими фрактальними об’єктами є дерева:
від кожної гілки відходять менші, схожі на неї, від них –
ще менші. За окремою гілкою математичними методами
можна відслідкувати властивості всього дерева.
Фрактальні властивості мають такі природні об’єкти, як
сніжинка, що при збільшенні виявляється фракталом;
за фрактальними алгоритмами ростуть кристали та
рослини.
Народження
фрактальної
геометрії
прийнято
пов’язувати з виходом у 1977 році книги Мандельброта
«The Fractal Geometry of Nature». У його роботах
використані наукові результати інших науковців, що
працювали в 1875–1925 роках в тій же галузі (Анрі
Пуанкаре, Фату П’єр, Жюліа Гастон Моріс, Георг
Кантор, Фелікс Гаусдорф). Але тільки у наш час вдалося
об’єднати їх роботи в єдину систему. Самоподібність –
одна з основних властивостей фракталів. Об’єкт нази
вають самоподібним, коли збільшені частини об’єкту
схожі на сам об’єкт і один до одного.
Більш детально з природою Хаосу та фракталів
можна ознайомитись в роботі Річарда М. Кроновера [2].
«По суті, фрактальна геометрія стала ключем до
розуміння і моделювання динамічного хаосу…» [1].
Саме завдяки зв’язку фрактальних геометричних
побудов з теорією Хаосу та природою і дали змогу
в подальшому використати фрактальну геометрію в
трьохвимірній комп’ютерній графіці при моделюванні
природних об’єктів та явищ, що знайшло своє практичне
використання в кінематографі, комп’ютерних іграх,
дигітальній архітектурі і скульптурі, дизайні та ін.
Створювана математичними формулами, фрактальна
графіка, один із сучасних і оригінальних видів
мистецтва, завойовує все більше прихильників.
Фрактал–арт і фрактальна побудова з простої
прикладної галузі перетворилися на окрему гілку
образотворчого мистецтва. Сучасний фрактал–арт
представлений десятками тисяч людей по всьому світі.
Вже нагромаджено величезну кількість фрактальних
робіт, деякі з них цілком можна визнати шедеврами
геометричного абстракціонізму.
Багато художників стали визнаними майстрами
в цій галузі, їх роботи друкуються в серйозних
виданнях, багато з них працюють у великих і солідних
дизайнерських фірмах. Назвемо найбільш яскравих
представників цього напряму мистецтва. Лінда
Еллісон – відома в колах фрактал–арта художниця,
яка працює переважно з програмою Ultra Fractal,
створювала ілюстрації до багатьох книг. Деміен
М. Джонс з Великобританії є шанованим художником і
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фрактальним експертом. За роки досліджень математики
в естетичному плані роботи Деміена з’явилися в
численних книгах, журналах, на плакатах і календарях, а
також були представлені на міжнародних виставках.
Керрі Мітчелл – авіаційний інженер NASA і
одночасно художник, який використовує великі
обчислювальні технічні ресурси для візуалізації
фрактальних зображень і візуалізації математичних
відносин. Метафоричне уявлення про складність
природи, пов’язаної з простотою детермінованих
математичних формул, є в його роботах константою.
Сільві Галле – професор математики в школі поблизу
Парижа – має двадцятирічний досвід у написанні
фрактальних формул і алгоритмів, є експертом в галузі
обробки кольорових градієнтів. Вона намагається не
застосовувати складні ефекти і постобробку, віддаючи
перевагу конструкціям з невеликими змінами в межах
інтелектуального та творчого використання кольору.
До цього списку можна додати ще безліч імен:
Девід Епріл, Рауль Декель, Надя Крінгельс, Хізер Ламб,
Джордж – один з розробників Apophysis 7X, Демієн
Гіродон.
З художників на пост–радянському просторі можна
назвати Олексія Ермушева – математика за освітою, що
виступив з виставкою «Структурований Хаос» і увійшов
в 2009 році в число переможців Benoit Mandelbrot
FractalArt Contest 2009, Дмитра Шахова та ін.
Окрема, навіть не група, а ціла субкультура,
культивує хаотичність та хаос як один із провідних
художніх методів та об’єктів для зображення.
Демосцена – це субкультура та напрямок
комп’ютерного мистецтва, головною особливістю якого
є вибудовування сюжетного відеоряду, створюваного
в реальному часі комп’ютером, за принципом роботи
комп’ютерних ігор. Таким чином, демо є симбіозом
програмування і мистецтва. Демосцена – це ціла
кіберкультура, існуюча в Юзнеті, Фідонеті та Інтернеті.
Основним жанром демосцени є Demo (демо,
демка) – тривалі уявлення, супроводжувані музикою.
Розмір, як правило, від 4 до 15 MB. Demo більшого
розміру зустрічаються рідко. Крім того, на більшості
«демопаті» діє 10 хвилинне обмеження за часом.
Intro (інтро) – композиції з обмеженням за обсягом
виконуваного файлу. Існують номінації 64 kB Intro,
4 kB Intro, 512 B Intro, 256 B Intro і навіть 128 B
Intro. Незважаючи на малий розмір, авторам вдається
помістити в них найцікавіші відеоефекти, що вражають
глядачів.
Але з часом вимоги змінюються. Так, на деякий
час обмеження за обсягом пішло на другий план,
поступившись
місцем
насиченості
відеоряду
і
незвичності використовуваних візуальних ефектів.
Не дивлячись на широке використання фрактальних
та атракторних побудов в композиціях, сам хаос теж
становиться предметом зображання. Так прикладом
може слугувати робота «Chaos Theory» угорської
демогрупи Conspiracy, яка стала багатократною
переможницею на чотирьох міжнародних фестивалях
демосцени в номінації 64 kB Intro, або Hartverdrahtet за
авторства Akronyme Analogiker (авт. псевдонім).
Нерозривний зв’язок демосцени з комп’ютерними
технологіями і розвитком теорії хаосу, застосування
якої тісно пов’язана з «батьками» комп’ютерної
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техніки, породила окремий культ шанування піонерів
комп’ютерної техніки в колах цієї субкультури, що в
свою чергу перетворило «Хаос» на соціальний мем і
його подальшу популяризацію, появу не тільки художніх
композицій на відповідну тему, а й появу одноіменних
фестивалів, наближених за форматом до LAN party, як
Chaos Construction, що проходить кожного року в Санкт–
Петербурзі.
Ще одним різновидом творчого розвитку демосцени
є «Chiptune» напрям, в якому звук синтезується аудіо
чіпом комп’ютера або ігрової приставки в реальному
часі (а не складається з набору заздалегідь записаних
зразків). В чіптюн звук кодується за допомогою
найпростіших математичних формул, які задають звукові
хвилі різної довжини, плюс шумовий канал. Музика
створювалася не розташуванням нот на нотному стані,
а фактично написанням окремої програми. Розквіт
даного напрямку припав на епоху ZX–Spectrum. В той
же приблизно час з’явилася традиція додавати в кряки
і кейгени маленькі шматочки музики у форматі чіптюн.
І досі в деяких демопаті існує дисципліна «chiptune» –
змагання у створенні музики із звукових хвиль різної
форми і частоти: синусоїда, квадрат, трикутник, «пила»
і білий шум. Кілька хвиль можуть накладатися одна на
одну і динамічно змінюватися, створюючи найпростіші
ефекти.
Однак використання «шуму» однією лише
демосценою не обходиться, сьогодні спостерігається
активне виникнення нових музичних течій в електронній
музиці, які відразу викликають культурний резонанс
та загалом мають відчутний вплив на формування
естетичних смаків.
Розробкою теорії хаотичної мелодики займалась ком
позитор та музикант, спеціаліст в області мікротональ
ної музики Елейн Уолкер. У своїй статті «Chaos Melody
Theory» [4] вона пов’язує застосування хаотичності в
мелодиці з великою кількістю факторів і розкриває сам
технічний процес створення її в комп’ютерній техніці як
на програмному, так і на аналоговому рівнях.
Безпосередньо використання хаосу в електронній
музиці на рівні інструментів відбувається завдяки так
званим генераторам хаосу [chaos nand Lo–Fi synthesizer
sound modul / noise generator].
Для реалізації нетрадиційних алгоритмів запису,
зберігання, обробки і передачі інформації, де використо
вують властивості хаотичної динаміки систем, необхідні
генератори хаосу (ГХ), пристрої, що перетворюють
енергію, взяту від деякого зовнішнього джерела, в
енергію хаотичних коливань. Чудово, що, бувши детер
мінованим пристроєм, генератор формує сигнал, який
можна було б назвати «шумоподібним». Для нього
характерні неперіодичні траєкторії в часі, швидке
спадання автокореляційних функцій, суцільний безпе
рервний спектр потужності. Специфіка хаотичного руху
така, що найменші відхилення параметрів або почат
кових умов генерації від номінальних значень призво
дять до істотної зміни форм генерування коливань.
Тому найменша внесена зміна до звучання в кінцевому
результаті дарує постійно новий досвід композитору.
Як можна прослідкувати з назви, в першу чергу
подібний генератор використовується у Lo–Fi музиці.
Спочатку термін Lo–Fi був характеристикою якості
запису музики, тобто досконалості звукової апаратури,
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але в 1990–і роки цим терміном стали позначати
особливий музичний стиль.
Світове визнання стиль Lo–Fi отримав на початку
90–х – з успіхом каліфорнійської команди Pavement,
справжніх бунтарів, що пишалися своїм хуліганським
іміджем і антипромоушеном.
Нині до музики в стилі Lo–Fi відносять також різні
варіанти легкої нешвидкої лаунжевої музики, як то:
власне лаунж (lounge), new jazz, downbeat, downtempo,
atmospheric та ін.
Логічним продовженням стало використання ген
ератора шуму в нойзових композиціях.
Нойз (від англ. «Noise» – шум) – один з найстаріших
стилів в індустріальної музики, музичний жанр, в якому
використовуються різноманітні звуки (найчастіше
штучного і техногенного походження), неприємні і
навіть болючі для людського слуху. Віднесення жанру
«нойз» до музики досить суперечливе, оскільки шум
сам по собі явище небажане – непередбачені і випадкові
звуки, артефакти звукозаписної апаратури, які зазвичай
видаляються з музичних записів.
Але, не дивлячись на подібну «небажаність», шум
є невід’ємною частиною музичної композиції, і в
будь якій музиці є частинка звукового безладдя. Задля
підтвердження цих слів варто згадати експеримент
під назвою «A simple experiment demonstrating the
connection between chaos and music» двох фізиків Нітікой
Сакхарвейді і Саяки Дасгупти з Індійського інституту
технологій, експеримент дає уявлення, як музика може
корелювати з шумом або різними його проявами [5]. В
експерименті використовувався звичайний водяний кран,
як ледь помітне джерело шуму (хаосу).
В цьому експерименті використовували корреляцією
двох різновидів шумів, «білим» та «червоним», які
відомі ще як броунівський шуми. За основу було взято
статечний закон.

Головна його частина – це показник ступеня β.
Коли він дорівнює нулю, це означає, що ми можемо
очікувати ідеальний білий шум. Як тільки змінюється
β, дріб швидко спрямовується до дуже малих значень.
Це загальне визначення статечного закону: інтенсивне
накопичення ймовірностей в одному вузькому діапазоні,
і ці ймовірності дуже швидко змінюються, якщо хоч
трохи вийти за його межі.
За умов експерименту, отриману інформацію, від
носно падіння крапель за певний проміжок часу, було
переведено в частоти, взявши їх різницю між двома
найближчими ударами крапель о металевий посуд
і скориставшись формулою f = 1 / (δt) (перевівши
масштабування їх до чутного діапазону), налаштували ці
частоти на ноти пентатонної мажорної гами «До дієз»,
що дозволило зв’язати частоти з нашим інтуїтивним
розумінням музики.
Так вони отримали співставивши за результатами
автоматичну музику, створену завдяки різним видам
«хаосу» (шумів), водяних кранів і програмним
забезпеченням GarageBand, а також MatLab.
Згідно результатів цього експерименту музичний
ритм придатний для сприйняття слухачем лежить між
білим та червоними шумами.
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Роль шумів в музиці та використання музичної
математики надихнуло велику кількість людей на
творчість в галузі математичної або, як ще кажуть алго
ритмічної музики. Але не тільки в музиці хаотичні
шуми отримали широке використання, вони вико
ристовуються і у комп’ютерній графіці. Оскільки «Бог
не малює прямими лініями» ідеально гладкі об’єкти
виглядають не природньо і штучно, тому в графіці
широко використовують шум у вигляді програмованої
функції, яка обирає один параметр і генерує випадкове
число. Використовують такі види шумів у графіці:
«легкі шуми»
– value noise (гладкий шум)
– фрактальний шум
та «важкі шуми» названі із–за їхньої вичислювальної
складності
– Перлінівський шум
– Симплексний шум
Завдяки використанню шумів в комп’ютерній графіці
вдається не тільки досягти природнього зображення
у растровій та векторній графіці, але й моделювати
різні природні об’єкти і ефекти в графіці реального
часу, такі як хмари, вогонь, дощ, туман, пісок, вода і
т.п. Текстури та різноманітні природні поверхні, або
ландшафт чи лаву з іншими різновидами динамічних
поверхностей, які змінюються в реальному часі, в
процесі їх споглядання або віртуальної взаємодії з нею в
динамічному геометричному середовищі.
Подібні візуальні технології широко застосовуються
у новому виді мистецтв – у відео іграх. Не дивлячись на
відношення до комп’ютерних ігор як до маргінального
виду мистецтва, у 2006 році Французьким міністерством
культури, відео ігри були охарактеризовані як «одна з
форм художнього вираження» з подальшим виділенням
фінансування на розвиток нового виду мистецтва
[3]. Наступними в черзі стали у 2011 році США, де
було визнано відео ігри новим мистецтвом не тільки
Національним фондом мистецтв, але і Верховним
судом Сполучених Штатів, з подальшим виділенням
фінансування на розвиток нового мистецтва. Не
дивлячись на дуже молодий вік визнання і майже
70 років свого існування, комп’ютерні ігри як найкраще
увібрали в себе всі надбання усіх видів комп’ютерних
мистецтв, об’єднавши їх в одне ціле. Тому саме ігри
дозволяють найбільш змістовно висвітлити філософему
хаосу в числовому мистецтві як естетичну категорію.
Спершу варто згадати про гру «життя» розроблену
у 1970 році англійським математиком, професором
Принстонського університету Дж. Конвеєм, відомого, як
розробника клітинкових автоматів.
Сама гра є вдалою спробою Конвея довести
існування простих само відтворюючих систем. Сенс
цієї гри полягає в емулюванні «життя» на двомірній
площині, саме ця гра мала величезний вплив на
розвиток багатьох наук, як кібернетика, біологія,
генетика, астрономія, наномеханіка, електротехніка,
соціологія і філософія. Ця гра наводить на думку,
що все у Всесвіті розвивається за одними і тими ж
декількома фундаментальними законами, поки ще не
пізнаними людиною. Сукупність правил клітинкових
автоматів (тобто параметрів системи) така, що їх
поведінка перебуває у вузькій зоні між областями
стійкості і хаосу. В системі спостерігається поведінка,
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схожа на «справжні» життєві процеси. Крім того, при
аналізі таких об’єктів, як «глайдери» і «катапульти»,
математично доведена еквівалентність гри «Життя»
машині Т’юрінга, і, тим самим, доведено наявність в ній
процесів, еквівалентних універсальним обчисленням.
Починаючи з цієї програми відео ігри стають частиною
наукового світу, і не тільки як об’єкт наукового інтересу
але, і як поле для реалізації творчої наукової діяльності.
Звертаючи свою увагу на відео ігри з естетичної
очки зору, ми зможемо побачити, що на сучасному етапі
розвитку цього жанру, відео ігри стали невід’ємною
частиною модерної верстви населення людської
культури, ігрова частка ринку вже переважила чи не
вдвічі ринок кінопродукції.
Таким чином в галузі розробки відео ігор було
зосереджено весь культурний пласт людства, який
знаходить своє відображення в ігровій продукції.
Тому розглядаючи хаос з точки зору міфологеми, ми
можемо побачити її відображення в великій кількості
продукції випущеної світовим ігропром.
Хаос знаходить себе в як безпосередньо в назвах так
і в змістовій частині комп’ютерної гри. По перше варто
згадати такий жанр як інтерактивне кіно в якому «ефект
метелика» відіграє ключову складову геймплея. В таких
іграх як Until Dawn автори безпосередньо відсилають
гравця до мему «ефекту метелика» та Heavy Rain,
оскільки сам ігровий процес побудований за принципом
довільної поведінки гравця в ігровому середовищі,
де кінцівка гри повністю залежить від вибору та дій
людини. Тому фінали цих художніх творів можуть
варіюватись від десятка і до сотні кінцівок. Тим самим
покладаючи моральну відповідальність на гравця і цим
ще більш занурює його у віртуальний світ.
З точки зору теорії хаосу у відеоіграх «ефект
метелика» застосовується як ключовий фактор побудови
гемплею. Він полягає в певній непередбачуваній або
взагалі випадковій події, яка генерується навмисно
комп’ютером чи певними діями гравця, які можна
трактувати як непередбачені і ненавмисні, що ведуть
до зміни повісті сюжету гри та подальшої долі гравця
у віртуальному середовищі. Саме завдяки цьому ігри
мають певну перевагу над кінематографом оскільки
у відео іграх реципієнт художнього твору є не тільки
споглядачем, а й безпосереднім учасником розкриття
або взагалі безпосереднім спів автором на теренах
віртуальної реальності.
Також міфологема хаосу знаходить себе опові
дальною частиною твору, в якій хаос є онтологічною
категорією світобудови, подібний погляд на хаос з
надзвичайно великою кількістю трактувань стосовно
його ролі у світобудові ми можемо бачити у серії таких
відео ігор як Warhammer та Dungeons & Dragons які
були створені за однойменними детально проробленими
фентезійними всесвітами, за якими було знято велику
кількість фільмів та написано книг.
Висновки. Підсумовуючи все вище сказане, ми
можемо прийти до висновку що поширенням технологій
які стали невід’ємною частиною сучасного світу хаос
протягом всієї історії розвитку комп’ютерної техніки
був однією з ключових онтологічних категорій не
тільки в питанні розвитку комп’ютерної техніки але й
у створенні нових видів художнього твору в числовому
мистецтві.
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Особливо яскраве вираження важливості ролі хаосу
ми можемо споглядати в таких видах комп’ютерних
мистецтв, як: дигітальна архітектура, програмний арт,
інтерактивний арт, цифровий живопис, комп’ютерна
музика, комп’ютерні ігри. Саме в цих видах комп’ю
терних мистецтв було поєднано математичну красу
випадковості та природну красу хаосмосу. Бо саме
в комп’ютерних мистецтвах хаос перетворюється не
тільки на предмет зображення, а стає цілим зароджу
ваним Всесвітом, в який занурюється споглядач твору
завдяки новітнім технологічним засобам.
З розповсюдженням мережевих технологій комп’ю
терне мистецтво стало доступним не тільки вузькому
колу професіоналів та піонерам–операторам в комп’ю
терних клубах, але й рядовому користувачеві, завдяки
чому почався процес демаргіналізації числових
мистецтв, створення сцен, виставок та почалось
чітке відділення видів, жанрів та піджанрів з
утворенням навіть окремих соціальних груп, підгруп
та субкультур, в яких хаос перетворився не тільки
на певний історичний мем пов’язаний з історією
розвитку комп’ютерних технологій, але й новий вид
комунікацій, побудованих за принципом фрактальної
не детермінованої архітектури (прикл. Netsukuku), яка
дарує свободу обміну інформацією та анонімності, що
унеможливлює контроль над подібними комп’ютерними
мережами з боку третіх персон. Таким чином хаос стає
естетосферою, яка в межах комп’ютерних технологій
стала ейдетичним фундаментом комп’ютерних мистецтв,
способом організації спілкування, методом та засобом
творчої діяльності.
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Chaotic as an esthetic principle of computer art
While treating computer art as a marginal cultural phenomenon without
giving sufficient attention to its great potential, we lose the opportunity to look at
a perspective of art development in general, since computer arts give new space for
creation and blur the lines between the artist’s world and the observer’s reality, and
sometimes destroy difference between reality, artwork and fiction.
With the spread of technologies, which have become an integral part of modern
world, chaos has been one of the key ontological categories not only in development
of computer technology, but also in creation of new kinds of artistic work in digital art.
Keywords: Chaos, computer art, numerical art, digital art, fractal, computer
game.
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Простір моди в контексті
міждисциплінарності
Мета статті полягає у розкритті перспектив дослідження простору
моди в контексті міждисциплінарності. Виокремлено головні теоретичні
доробки низки гуманітарних наук. Аналізуються дефініції категорії «соціальне»,
що дозволяє визначити простір моди як мережу соціальних відносин, які
нашаровуються один на одне і створюють нові види соціальних практик.
Автор доходить висновку, що у просторі моди суспільні відносини завжди
взаємозумовлені та взаємозалежні. Простежено соціальність простору
моди, її розкриття у філософських та соціологічних теоріях. Обґрунтовано,
що міждисциплінарне знання надає не тільки комплексне бачення об’єкта,
але виявляє значні прикладні можливості, пов’язані з розробкою соціальних
технологій, засобів впливу на масову свідомість і поведінку. Підкреслено, що
комунікаційні процеси, які впливають на розширення соціального простору
моди, прискорюють успадкування її цінностей і розповсюдження масових
цінностей. Демонструються можливості застосування міждисциплінарного
контексту для дослідження простору моди.
Ключові слова: простір моди, соціальне, суспільні відносини,
міждисциплінарність, соціальні практики, масова поведінка, цінності.

Дослідження соціальних явищ у міждисциплінар
ному контексті дозволяє отримати різнобічне уявлення
про об’єкт, надати науковому знанню одночасно фунда
ментальний і прикладний характер. Одним з таких
міждисциплінарних об’єктів дослідження є простір
моди, його функціонування, поширення в соціумі.
Поняття «мода» відноситься до різних видів людської
життєдіяльності – способу життя, поведінковим
стереотипам, мистецтву. Мода є частиною тих соціаль
них феноменів, які є одночасно продуктом цінностей
культури, спілкування і взаємодії. Поширюючи свої ідеї
у соціумі мода створює певний простір, охоплює маси,
породжує особливий тип культури («масову культуру»).
Наукове обґрунтування цього різноманіття проявів
моди здійснюється у межах низки наук, оскільки її
дослідження у певному аспекті створює однобічність,
яка долається за допомогою міждисциплінарного
контексту.
Мода є областю дослідження багатьох гуманітарних
наук: філософії, соціології, культурології, історії
костюма та інших. Більшість теорій генезису і дифузії
моди виникли саме у межах соціологічного осмислення
даного феномену. В теоріях Р. Барта, П. Блау, Р. Блумера,
Ж. Бодрійяра, Р. Бурдьє, Ж. Липовецького, М. Мизраши,
Е. Гидденса, В. Зомбарта, Т. Веблена, та багатьох
інших дослідників, ми знаходимо філософсько–
соціологічне проникнення в простір моди. У цих теоріях
розкриваються економічні, естетичні соціальні чинники
розвитку та розповсюдження моди. Окремо слід
зазначити роботи сучасних українських дослідників:
Ю. Г. Легенького, Г. М. Куц, О. В. Скалацької, які
розкрили цей простір з різних міждисциплінарних
контекстів.
Метою статті є розкриття перспектив дослідження
простору моди в контексті міждисциплінарності.
Досвід інтеграції наукового знання дозволяє просте
жити деякі закономірності. Першою з них ми вважаємо
усвідомлення вченим необхідності конструювання
знання, орієнтованого на соціально важливі цілі,
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на можливість його практичного застосування зі
збереженням його об’єктивності. Таке бачення мети
призводить до появи соціології, яку слід вважати
спеціально–науковим філософським знанням.
Сучасне знання, що випробувало вплив соціології,
придбало наступні особливості: особистісний, інтер
суб’єктивний підхід до розуміння сутності соціального;
закони поведінки соціальних акторів опиняються в
центрі уваги дослідників; формується аксіологічно
орієнтований тип гуманітарного знання, характерними
ознаками якого є антисциентизм, психологізм, рефлексія;
переважає індуктивна–силогістична логіка побудови
теорії; теорія втрачає каузальну спрямованість і набуває
дескриптивний (описовий, констатуючий) характер.
Впровадження соціології в систему соціальних наук
викликало хвилю дискусій про її статус у соціальному
пізнанні і про її предмети. За час її існування у
вітчизняній науці виникла можливість усвідомити,
що соціологія принесла з собою не тільки методи
і процедури конкретно–соціологічних досліджень.
Можна стверджувати, що з соціологією виникає і новий
соціально–гуманітарний, управлінський тип знання.
Другою проблемою, пов’язаною з міждисциплі
нарністю, є проблема визначення предмета такого
роду знання. Виникає питання, як змінюється предмет
кожної дисципліни в результаті її злиття з іншою
областю знання. Саме тому при визначенні предмету
міждисциплінарного знання важливо враховувати
той зріз досліджуваного об’єкта, ті його сторони, ті
проблеми, які привернули увагу вченого.
Для формування предмету синтезованого знання
необхідно обґрунтувати причину наукового інтересу до
даної області дійсності та важливість нового знання для
розуміння законів функціонування соціального цілого
(суспільства, особистості, соціальної групи, держави і
т.д.).
Кожен елемент інтегрованого знання виконує в
ньому свої функції. Так, філософія дозволяє зберегти
причетність конкретної дисципліни до гуманітарного
циклу наук, до гуманітарної культури. Філософське
мислення є показником наукової ерудиції, системного
бачення об’єкта, а також надає можливість прогнозувати
його розвиток. У свою чергу соціологія, економіка,
право конкретизують філософське бачення соціального
цілого, фокусуючи увагу на моментах перетворення
загальних закономірностей в особливі явища, конкретні
форми. Абсолютизація особливого, його протиставлення
спільної (загальної тенденції розвитку), призводить
до важливих прорахунків у стратегічному управлінні.
Філософська теорія суспільства також необхідна
соціології при отриманні висновків і узагальнень з
емпіричних досліджень. Інакше вони будуть «зведені»
до простої інтерпретації колективної свідомості,
залишаться на рівні буденного знання.
Вище перелічені особливості міждисциплінарного
знання необхідно враховувати при дослідженні простору
моди. Сучасний дослідник А. Б. Гофман обґрунтовує
положення про виключно міждисциплінарний контекст
дослідження простору моди, оскільки кожна наука не
здатна у повному обсязі розкрити «якусь грань цього
багатогранного явища» [4, с. 10]. О. В. Скалацька для
розгляду простору моди у соціально–філософському
аспекті систематизує наявні теорії за чотирьома
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напрямками. Перший напрямок складають дослідження
естетики, мистецтвознавства, антропології, теорії
костюма, які акцентують увагу на візуальному
образі індивіда та його семантиці. Другий напрямок
присутній у психології та іміджелогії, які розглядають
моду як механізм створення візуального образу
індивіда та містять переважно практичний аспект.
Існують дослідження у межах соціології, економічної
теорії, психології, які визначають моду як продукт
виробництва та споживання – вони складають третій
напрямок досліджень. Інтеграція вищеперелічених
підходів відбувається у четвертому напрямку, який у
переважній більшості представлений у межах соціології
та філософії [9, с. 12–13]. О. В. Скалацька зазначає, що
«усі ці напрямки знаходяться в динамічній взаємодії,
на взаємному перетині і утворюють нові аспекти
дослідження» [9, с. 13] простору моди.
Одним з прикладів інтегративного знання, яке
здатне розкрити нові перспективи розгляду простору
моди є поява такої дисципліни як економічна
соціологія. Предметом економічної соціології стають
закони поведінки і взаємодії людей в економічній
сфері. К. Маркс відносини власності трактував як
відносини залежності та влади, опосередковані
власністю на знаряддя праці та засоби виробництва.
Враховуючи особливостей свого предмета, соціологія,
зосереджується на суб’єктивних, особистісних факторах
виробництва, обміну, споживання і розподілу. Об’єктами
дослідження економічної соціології знаходяться питання
мотивації і стимулювання трудової діяльності та
споживання; соціальні наслідки монетарної політики
та політики розподілу доходів. Всі ці питання можуть
бути застосовані при дослідженні простору моди. Для
цього достатньо звернутися, наприклад, до соціально–
економічної теорії моди В. Зомбарта, в якій проведено
аналіз трудової діяльності як особливого виду
соціальних відносин між індивідами і різноманітними
соціальними групами.
У міждисциплінарному контексті набуває новий сенс
питання розподілу матеріальних благ. Дж. Ролз у своїй
праці «Теорія справедливості» пов’язує розподільчі
відносини з поняттями справедливості і рівності [8].
У передмові до своєї роботи автор звертає увагу на
міждисциплінарний контекст даного дослідження:
«книга відбиває міждисциплінарний характер, як праця,
що написана на межі політичної філософії, політичної
економії, соціології, етики, із залученням сучасної
аналітичної філософії, теорії ігор і рішень» [8, c. 5].
В межах міждисциплінарного контексту також
змінюється зміст іншої економічної категорії «спожи
вання». У колективній монографії «Економічна соціо
логія», виданої під редакцією В. Е. Пилипенко, кате
горію «споживання» визначено як «...цілеспрямоване
використання предметів для задоволення потреб, що
є основою і визначальною характеристикою соціаль
ності» [7, c. 9]. Таким чином, споживання безпосередньо
пов’язано з соціальністю, яка формує підґрунтя генезису
простору моди. Споживання «пронизує всі сфери
суспільного життя, що опосередковує усі види людської
діяльності» [7, c. 9]. Мода як споживання так само
взаємопов’язана з усіма сферами суспільного життя.
Специфіку споживання в сучасному суспільстві
характеризують Р. Барт, Ж. Бодрійяр, Дж. Гелбрейт,
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О. Тоффлер та інші. Ж. Бодрійяр у своїй роботі
«Система речей» зазначає, що споживання є «в тій
мірі, в якій це слово взагалі має сенс, є діяльністю
систематичного маніпулювання знаками» [1, с. 164].
У даному випадку, речі «призначені не для того, щоб
ними володіли і користувалися, але лише для того, щоб
їх виробляли і купували... – весь цей «соціальний устрій
виробництва» заволодіває «інтимним світом споживача і
його свідомістю» [1, с. 135]. Простір моди Ж. Бодрійяр
так само характеризує за допомогою категорій знаку,
споживання, симулякру.
За своєю природою простір моди є соціальним.
Категорія
«соціальне»
містить
сенси,
розгляд
яких допомагає зрозуміти специфічні особливості
соціального простору моди Дефініція соціального в
роботах М. Вебера є раціоналістичною та ґрунтується
на наступних положеннях: а) ясності соціального для
учасників соціальної взаємодії та соціального дії;
б) універсальності соціального, що поглинає економічне,
політичне,
психологічне;
в)
індивіди
(актори)
рефлексують свою діяльність [3].
Сучасний дослідник А. Н. Яценко підкреслює,
що «категорія «соціальне» характеризує особливий
аспект суспільних відносин, який входить в економічні,
політичні, духовні відносини суспільства» [10, с. 33].
Простір моди представляє собою складне переплетіння
соціальних відносин, які нашаровуються один на
одне і створюють нові соціальні простори і види
соціальних практик. Доповнює розуміння специфіки
цих відносин справедливе зауваження Є. Р. Борінштейна
щодо можливості категорії «соціальне» «відображати
спільність життєдіяльності людей як взаємообумов
леність та взаємозалежність...» [2, с. 46]. Так, в просторі
моди будь–які види відносин виробництва і споживання,
створення ідей, їх матеріальне втілення і їх подальше
наслідування, копіювання, формують масову поведінку,
яка завжди є взаємозумовленою та взаємозалежною.
Аналіз цього різноманіття суспільних відносин
здійснюється у межах низки соціальних наук.
Соціальність простору моди постала поштовхом
для формування теорій генезису моди. Проникнення
в сутність моди, розуміння процесу її зародження
ми знаходимо в роботі Р. Блумера «Суспільство як
символічна взаємодія». На думку автора: «формування
значень – це комунікативний процес, що розвивається, у
процесі, під час якого індивід помічає предмет, оцінює
його, надає йому значення...» [13, р. 31].
Серед цих теорій особливо слід зазначити саме
ті теоретичні конструкції, які були спрямовані на
розкриття специфіки простору моди у міждисциплінар
ному контексті. Це теорія наслідування, представлена
в роботах Р. Спенсера, Р. Зіммеля, Ж. Бодрійяра, та
соціально–економічна теорія моди, розкрита в дослід
женнях Т. Веблена і В. Зомбарта. Чинник насліду
вання постає основним джерелом моди в концепції
Дж. Бодрійяра, оскільки «симулякри стирають
відмінність між знаками та реальністю [11, p. 4].
Вживання концепту «симулякр» виводить теорію
наслідування на новий рівень: відбувається не лише
копіювання візуального образу і поведінки певних
соціальних груп, але і розмивання сенсів самого
діяння, його відсторонення від реального соціального
простору.
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Міждисциплінарний
контекст
простору
моди
дозволяє розробити класифікацію теорій моди. Так,
М. І. Кілошенко наголошує на існуванні шести таких
теорій: автократичної, мотиваційної (П. Нісстром,
Дж. К. Флюгель, І. Блох, Е. Фукс, Р. Барт), еволюційної
(Дж. Герд), подієвої, соціокультурної (А. Сміт, І. Кант,
Г. Спенсер, Г. Тард, Г. Зіммель), соціально–економічної
(Т. Веблен, В. Зомбарта П. Бурдьє, Ж. Бодрійяр,
Ж. Липовецький) [6, c. 47].
Соціологія
постмодернізму
аналізує
простір
моди в контексті різноманіття її проявів у соціумі і
суспільних відносин. Завдяки моді простір і час стають
соціальними. Е. Гідденс надає пояснення стосовно
явища, у якому «помітно схожі соціальні практики
можуть існувати в різні проміжки часу і простору».
Він підкреслює, що «...структура існує тільки у руху
і за допомогою дій соціальних агентів» [15, р. 89]. Ці
важливі особливості моди отримали свій розвиток у
багатьох теоріях. Так, час розглядається у онтологічній
(за допомогою категорій темпоральність, мінливість
та інших) та соціальній площині (за допомогою події
та ситуацій). Темпоральність моди пов’язана з її
соціальністю та акцентує увагу на змінах, які сприяють
трансформації простору моди, отже, і інших сфер
життєдіяльності індивіда.
Французький соціолог Ж. Липовецький фіксує
тимчасові параметри моди і демонструє їх залежність
від соціальних детермінант. На його думку, «епоха
моди» є найважливішим соціальним фактором. Мода
створює «відкритий публічний простір...» [16, p. 6].
Інший французький філософ П. Бурдьє трактує
соціальний простір як продукт ментальності груп,
які змагаються одна з одною [14, p. 14]. Важливе
значення при розкритті соціального простору моди
отримає розгляд питань естетичного смаку, культурних
уподобань різних груп суспільства. Об’єднанню
індивідів сприяють смакові переваги, що є функцією
інтеграції, яку виконує мода. Таким чином, перемога
певної групи означає є перемогою моди, яка пов’язаної з
її ментальністю, цінностями, смаками.
Соціальна просторово–тимчасова обумовленість
впливає на утворення другої важливої особливості
моди, на якій акцентує увагу соціологічна наука. Цією
властивістю є здатність простору моди впливати на
формування колективних цінностей. На думку П. Блау,
даний процес впливає, на розширення діапазону
взаємодії у межах соціального простору і часу [12,
p. 263–264]. Так само розширення простору моди
сприяють процеси глобалізації та інформатизації,
різноманітні сучасні види комунікації розширюють
простір моди, а мода, в свою чергу, розширює свій
простір. Комунікаційні процеси, що впливають на
розширення соціального простору моди, прискорюють
успадкування її цінностей і розповсюдження масових
цінностей. Таким чином формується соціальний простір,
який відрізняється ціннісною орієнтацією в соціальних
відносинах між групами, які його утворюють.
Саме масовидність моди дозволяє визначити її
як факт, згідно з визначенням Е. Дюркгейма. Це –
массовидність, наявність певної рефлексії в суспільстві
(ставлення до моді в масовій свідомості), перетворення
моди в елемент соціального середовища, якому актори
змушені слідувати, вплив якого вони не здатні ігнорувати.
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Міждисциплінарний контекст, окрім теорій, що
дозволяють обґрунтувати простір моди, пропонує
низку методів, які розкривають специфіку функціо
нування моди у соціумі. Так, С. Л. Катаєв зазначає
формування постмодерністської методології і стверд
жує, що посткласичні альтернативи «включають в
себе інтерактивність, холізм, поліфундаментальність,
додатковість, нестаціонарність, синергетизм» [5, c. 39].
Мода володіє власними функціями, які роблять
вплив на соціальну систему. Соціальність простору
моди розкривається і за допомогою функцій. Мода
є
продуктом
масового
зараження,
навіювання,
наслідування, вона сприяє інтеграції і диференціації,
комунікації, формуванню певного стилю життя,
зразків у сфері культури, поведінкових зразків і т.д.
Р. Блумер виділяє сім основних функцій моди, що
визначають її як: невинну гру; механізм, що дозволяє
позбутися від влади звичаю; форму ризику, пов’язаного
з нововведеннями; форму, що дозволяє демонструвати
«Я» індивіда; маскування сексуальних інтересів;
відмежування елітних класів; ідентифікацію індивідів.
Сучасний дослідник А. Б. Гофман доповнює перелік
функцій моди наступними: створення і підтримання
одноманітності і різноманітності в культурних зразках;
інноваційна, комунікативна; соціальної диференціації та
нівелювання; соціалізації; престижна; психофізіологічної
розрядки [4, с. 176–181].
Соціальний простір моди розкривається за
допомогою низки міждисциплінарних питань. Звуження
розуміння специфіки моди виключно як простору
трудових відносин, виробництва і споживання, втрачає її
важливі соціальні контексти, пов’язані з самореалізацією
індивіда, спадкуванням, створенням індивідуального
іміджу. Міждисциплінарне знання надає не тільки
комплексне бачення об’єкта, але виявляє значні
прикладні можливості, пов’язані з розробкою соціальних
технологій, засобів впливу на масову свідомість і
поведінку в різноманітних сферах суспільства.
Розгляд простору моди в контексті міждисциплі
нарності дозволить використовувати теоретичні підходи
та методологію для пояснення численних соціальних
практик у повсякденному житті, з якими пов’язаний
цей простір та продемонструвати застосування наукових
знань як засобів впливу на поведінку соціальної
організації.
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Space of fashion in the context of interdisciplinarity
The purpose of the article is to reveal new perspectives in the research of
fashion space in the context of interdisciplinary. The main theoretical developments
of a number of humanities have been distinguished. The definition of the category
«social» has been analyzed, that allows defining the space of fashion as a network
of social relations, which are laminated on one another and create new types of
social practices. The author comes to the conclusion that public relations are always
interdependent and interrelated in the space of fashion. The social space of fashion,
its disclosure in the philosophical and sociological theories has been observed. It
has been proved that interdisciplinary knowledge provides a comprehensive vision
of the object, it finds significant applied opportunities related to the development of
social technologies, means of influence on mass consciousness and behavior. It has

199

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 119

been emphasized that communicative processes which affect the expansion of social
space of fashion, accelerate the succession of its values and distribution of values.
The abilities of applying an interdisciplinary context for the research of fashion space
have been demonstrated.
Keywords: space of fashion, social, public relations, interdisciplinary, social
practices, mass behavior, values.
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Інтернет як основа формування глобального
інформаційного суспільства: тенденції
розвитку, критерії, механізми
Представлено концептуалізацію глобального інформаційного суспільств,
в контексті якої виявлено умови, які призвели до революційного етапу інфор
матизації суспільства. Проаналізовано прояви інформаційного суспільства
у залежності від критеріїв, які використовуються для визначення
інтелектуального рівня суспільства та з’ясовано місце і роль Інтернету як
глобальної тенденції розвитку інформаціоналізму і мережевого суспільства.
Методологія – системний, синергетичний, інституціональний методи і підходи,
що дозволили проникнути в сутність глобального інформаційного суспільства.
Виникненню нової глобальної інформаційної економіки сприяла поява нової
організаційної форми – мережевого підприємства. Результат – розкрито, як
Інтернет як нова, наднаціональна реальність змінює світ та веде до формування
глобального інформаційного суспільства. Робиться висновок, що Інтернет як
основа глобального інформаційного суспільства виступає джерелом зростання
продуктивності праці і створення багатства у вік інформації.
Ключові слова: глобальне інформаційне суспільство, Інтернет,
інформаціоналізм, мережеве суспільство, інформаційні технології, глобальна
інформаційна економіка, мережеве підприємство.

Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв’язок з важливими науковими чи практичними
завданнями.
Стаття виконана як результат виконання завдань НДР
«Удосконалення механізмів розвитку інформаційного
суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку
сучасної України в умовах глобалізації» (0115U002343
(2015–2017 рр.).
Актуальність теми. Суспільство, у якому більшість
працівників займається виробництвом, збереженням,
переробкою і реалізацією інформації, отримало назву
інформаційного суспільства. Процес інформатизації
суспільства направлений на забезпечення всім його
членам можливості доступу до надійних джерел
інформації. Коли говорять про феномен інформаційного
суспільства, то у якості його символів виділяють
Інтернет, який перетворив нашу планету у «світове
село»,
тимчасові
переміщення
багатомільярдних
«гарячих грошей» із країни в країну, з континенту
на континент і появу повсюдних транснаціональних
корпорацій (ТНК). Глобальне інформаційне суспільство,
що розвивається в світі та Україні, є важливою
науковою, соціально–економічною і технологічною
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проблемою світового рівня, так як концепція глобаль
ного інформаційного суспільства включає формування
нових знань та їх подальшого використання на
практиці. Глобальне інформаційне суспільство виступає
головним трендом і пріоритетом глобального розвитку
сучасної цивілізації ХХІ століття. Розробляючи
концепцію глобального інформаційного суспільства,
ми намагалися враховати світовий і вітчизняний
досвід, що підтверджується змістовними порівняннями
еволюції інформаційного суспільства в глобальне
інформаційне суспільство, що впливає на людський
і соціальний розвиток, в основі якого сучасні
інформаційно–комунікативні технології. Упровадження
стратегії інформатизації суспільства та інформаційно–
комунікативних технологій потребує подальшого
виявлення зкономірностей моделей (теорій, концепцій)
інформаційного суспільства та їх впливу на розвиток
людського капіталу. Трансформаційні процеси переходу
від інформаційного до глобального інформаційного
суспільства впливають на всі сфери життєдіяльності
суспільства – економічну, політичну, соціальну,
духовно–культурну, освітянську, так як використання
інформаційно–комунікативних технологій приводить
держави до вищого індексу конкурентоспроможності
держав. Трансформаційні процеси переходу від
інформаційного
до
глобального
інформаційного
суспільства в Україні та світі впливають на бізнес,
роблячи управління більш інтелектуальним (гнучким,
розумним), а діяльність, направленою на використання
знань та інновацій. Формування концепції глобального
інформаційного суспільства сприяє упровадженю
стратегій формування нової освітньої парадигми, в
основі якої акумуляція можливостей ефективного
синтезу сучасних інформаційних технологій та
передових технологій у глобальному вимірі, яка, за
рахунок використання інформаційних технологій, стає
більш масовою та ефективною. Формування концепції
глобального інформаційного суспільства потребує
мінімізації негативних наслідків впливу віртуальної
культури на розвиток особистості та розробки нових
вимірів інформаційної культури в Україні в період
суспільних трансформцаій в Україні, – відмічає
В. Андрущенко [1].
Все це дає нам можливість зазначити, що тема
є інноваційною і майже не розробленою в Україні,
в результаті розвиток глобального інформаційного
суспільства потребує формування нової і освітньої
парадигми інформаційної освіти, в основі якого сучасні
інформаційно–комунікативні технології. Дослідження
трансформаційних процесів переходу від інформа
ційного до глобального інформаційного суспільства
в Україні та світі та їх вплив на розвиток людського
капіталу дають можливість довести, що трансформація
інформаційного суспільства пов’язана з початком ери
становлення розуму або ноосферно–інформаційного
суспільства як фактора сталого розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми, на яку
спираються автори. Дана тема є надзвичайно важливою
науковою, соціально–економічною і технологічною
проблемою світового рівня, так як концепція глобаль
ного інформаційного суспільства знаходиться в основі
сучасних державних програм розвитку країн США,
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Європи, Південної Кореї, Японії. Зокрема, в Південній
Кореї розроблена стратегія розвитку глобального інфор
маційного суспільства, що виступає пріоритетом
глобального розвитку сучасної цивілізації ХХІ століття.
Ми намагаємося врахувати світовий досвід, що
підтверджується змістовними порівняннями еволюції
глобального інформаційного суспільства в різних країнах
Заходу і Сходу, в основі яких сучасні інформаційно–
комунікативні технології, що впливають на становлення
і розвиток ціннісно–світоглядних пріоритетів молоді в
умовах інформаційного суспільства [2, с. 205–209].
Слід зауважити, що ХХІ ст. проходить під гаслом
«інформаціоналізм і мережеве суспільство», основні ідеї
якого означено у роботі М. Кастельса «Інформаційне
століття: економіка, суспільство і культура». Опрацю
вавши грандіозний емпіричний матеріал, М. Кастельс
дійшов висновку, в США ще у 1970–х рр. в інформа
ційних технологіях (комп’ютери) відбулася інформа
ційна революція. Ця революція привела до появи того
суспільства, яке М. Кастельс назвав «інформаційним
капіталізмом». Крім того, інформаційні суспільства
стали виникати і в інших країнах, між якими
існують значні культурні та інституційні відмінності.
Розповсюдження інформаціоналізму, особливо інформац
ійного капіталізму, приводить до виникнення інформації
як серцевини, стрижня і субстанційного начала розвитку
інформаційного суспільства [3, с. 154–167].
Інформаційні технології володіють такими атрибу
тами, які впливають на інформацію. Так як інформація
виступає складовою частиною всієї людської діяльності,
то вона здійснює повсюдний вплив на всі сфери
людської життєдіяльності. Згідно даного аналізу, всі
системи, які використовують інформаційні технології,
визначаються «мережевою логікою», яка дозволяє їм
впливати на багато процесів в організаціях. Повсюдний
вплив інформаційних технологій виявляється в тому, що
інформаційні технології достатньо гнучкі, дозволяють
їм постійно змінюватися та адаптуватися. Окремі
технології, які пов’язані з інформацією, поєднуються
в інтегровану систему, що сприяють формуванню
глобального інформаційного суспільства [5, с. 487–492].
Трансформаційні процеси переходу від інформаційного
до глобального інформаційного суспільства впливають
на всі сфери життєдіяльності суспільства – економічну,
політичну, соціальну, духовно–культурну, освітянську
парадигми.
Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується стаття. Проблемна
ситуація. Автори статті звертаються до вимірів
ціннісно–смислового поля глобального інформаційного
суспільства, в основі якого ціннісно–смислова
матриця – інформація, знання, розум, креативність,
колективні форми роботи, що є цивілізаційними
вимірами світогляду особистості. В філософській
думці спостерігається певний дефіцит рефлексії
методологічних прийомів, які б розкривали проблеми
аксіологічного та антропологічного дискурсів глобаль
ного інформаційного суспільства і сприяли удоскона
ленню знань про формування духовно–культурних
запитів молоді сучасної України на етапі розвитку
цивілізації та її глобальної трансформації [6].
Мета наукового дослідження – концептуалізація
глобального інформаційного суспільства. Задачі, які
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необхідно розв’язати: виявити умови, які призвели
до революційного етапу інформатизації суспільства;
проаналізувати прояви інформаційного суспільства
у залежності від критеріїв, які використовуються
для визначення інтелектуального рівня суспільства;
з’ясувати місце і роль Інтернету як глобальної тенденції
розвитку інформаціоналізму і мережевого суспільства;
розкрити, як Інтернет як нову, наднаціональну
реальність, що змінює світ та веде до формування
глобального інформаційного суспільства.
Обговорення проблеми. Як свідчить аналіз, кінець
ХХ – початок ХХІ ст. засвідчили появу нових засобів
комп’ютерної обробки інформації та засобів зв’язку,
які привели до революційного етапу інформатизації
суспільства, в основі якого створення умов для
цілеспрямованої інтеграції систем обробки і передач
інформації. Цьому сприяли в основному три технічних
досягнення: 1) поява нових технологій у середовищі
накопичення і збереження інформації, у тому числі
за допомогою лазерної техніки; 2) розробка і широке
розповсюдження засобів зв’язку без обмежень у
часі і просторі за допомогою різних ліній зв’язку з
переходом на цифрові технології; 3) автоматизована
обробка інформації за допомогою комп’ютерних і
мікропроцесорних засобів згідно заданих алгоритмів.
На даному етапі виникла інформаційна індустріалізація,
що випередила і по зайнятості працівників, попиту
і обміну інформаційними продуктами промислову
індустріалізацію, забезпечуючи широкосмуговий доступ
мережі Інтернет, що є важливою передумовою іннова
ційного розвитку України [7]. Рушійною силою
глобального інформаційного суспільства виступає
виробництво у першу чергу інформаційного продукту,
що дозволяє виробляти матеріальні продукти з
інформаційної точки зору більш місткі, використовуючи
при цьому більш широкі знання у сфері інноваційних
рішень, у виробничо–технологічній і економічній
сферах, а також у ринкових відносинах. Глобальне
інформаційне суспільство включає розвиток економіки,
що базується на знаннях та інноваціях, сприяє
більш ефективному використанню ресурсів, включає
інклюзивне зростання освіти та укріплення високої
зайнятості населення, що в цілому сприяє формуванню
«розумних технологій» та «розумного суспільства».
Концепція глобального інформаційного суспільства
є продовженням розвитку інформаційного суспільства,
що характеризується згідно з показниками кількості
абонементів мереж FTTH, швидкості завантаження,
якості широкосмугового доступу. В основі трансформа
ційних процесів еволюції суспільства закладена зміна
парадигми від виробничої до освітянсько–інтелек
туальної, що й привело до розширення глобального
інформаційного суспільства.
Глобальне інформаційне суспільство – суспільство,
сформоване на Заході, свідчить про нову якість
суспільства, у якому сукупність використання технічних
засобів, сервісів та Інтернет приводить до якісних
змін у взаємодії між суб’єктами, що дозволяють
отримати нові переваги – соціальні, економічні та
інші, що є конкурентоспроможними і ведуть до
нового стилю і якості життя, а в цілому до сталого
розвитку. У сучасному світі формується парадигма
глобального інформаційного суспільства, що базується

201

Випуск 119

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

на комплексній модернізації та інноваційному роз
витку всіх секторів економіки на основі технологій
нового покоління, що забезпечують високу додаткову
інтелекутальну частку вартості, що має високу
енергоефективність, базується на енергозберігаючих
технологіях та екологічній інфраструктурі, та потре
бують забезпечення інформаційної безпеки сучасного
суспільства [8].
Саме інформаційна революція у поєднанні з
новими напрями розвитку біотехнології, робототехніки,
створення автоматизованих систем, нових засобів
пересування привела до появи суми знань про новий тип
суспільства – глобально–інформаційного. Становлення
глобальної економіки не було просто результатом
сліпої гри ринкових сил. Глобальна економіка була
створена не ринками, а взаємодією між ринками,
урядами і міжнародними фінансовими інституціями.
Фундаментальні зсуви у господарській діяльності,
викликані появою інформаційних технологій, отримали
назву «нової економіки», яка була покликана стати
фундаментом глобального інформаційного суспільства,
що нині формується. «Нову економіку» не випадково
називають
«суспільством
знань»,
акцентуючи
особливу ролі науки та освіти у розвитку сучасного
виробництва [9].
Проаналізувавши прояви інформаційного суспільства
у залежності від критеріїв, які використовуються
для визначення інтелектуального рівня суспільства,
до яких відноситься питома вага високотехнологічних
галузей, частка доходів на дослідження і розробку,
програмне забезпечення і освіту у ВНП, відсоток
висококваліфікованої робочої сили, засвідчимо, що на
перше місце сьогодні виходять такі країни, як Японія,
Швеція, Німеччина. Відповідно до проблеми даного
дослідження суперництво на передових рубежах
науково–технічного прогресу передвіщує загострення
конкуренції всередині групи країн–лідерів – між США,
Євросоюзом та Японією.
Інформаційна революція (ІР), що базується на
поєднанні комп’ютера з телекомунікаційними мережами,
провістила людству не менше, чим у свій час парова
машина чи електродвигун. Досягнута на початку ХХІ
століття комунікаційна єдність світу набуває якісно
нового змісту: швидкість розповсюдження великих
об’ємів інформації набагато перевершує пересування
людей і товарів. Створюється глобальний інформаційний
простір,
який
швидко
освоюється
людською
спільнотою. Важливою передумовою пізнання взагалі
та соціального пізнання, зокрема, є теза про те, що
інформаційна революція докорінним чином перетворює
людське і суспільне буття. Втім, глибоке розуміння
інструментальних важелів інформаційного суспільства
свідчить, що у процесі його розвитку відбувається
стиснення часу і простору, завдяки важелям якого
встановлюються контакти у будь–якій точці планети,
змінюється зміст різних видів діяльності, індивіди
перетворюються на громадян планети. Під впливом
інформаційної революції форми просторово–часової
організації соціальні зв’язки і відносини, а втім і сама
людина відчувають глибоку трансформацію.
Інтернет як глобальна тенденція розвитку гло
бального
інформаційного
суспільства
володіє
єдиним адресним простором і складається з багатьох
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взаємопов’язаних комп’ютерних мереж, у рамках яких
здійснюється обмін цифровою інформацією. Процеси
глобалізації базуються на широкому упровадженні
нових інформаційних технологій, що реалізуються через
Інтернет. У 1969 р. у рамках Міністерства оборони
США було створено бюро передових досліджень
(Advenced Rechearch Projects Agency – ARPA), перед
яким була поставлена задача розробити комунікаційну
мережу, яка залишалася б мобільною в умовах бойових
дій. Головна мета, яка була поставлена при створенні
даної мережі, – збереження повідомлень навіть у
випадку руйнування частини мережі. Так виникла
перша комп’ютерна мережа – ARPAnet [10, с. 225–232].
У той же час згідно з прогнозами, у найближчі часи
місце і роль Інтернет у розвитку сучасного українського
суспільства буде зростати, а його соціальний облік,
безперервно, перетерпить глибоку трансформацію
[11, с. 222–226]. В умовах глобалізації національна
держава перестає виступати у якості єдиного суб’єкта,
що монопольно інтегрує інтереси великих спільнот
і представляє їх на міжнародній арені. Формування
мегасуспільства, формування взаємопов’язаного світу
ставить людство перед гострою проблемою управління
глобальним розвитком. Сучасна світова цивілізація
покликана вирішити найважливішу задачу – забезпечити
управління у нових масштабах – у ширину – на
всьому просторі планети, в глибину – на всіх рівнях
організації – від локальної до всесвітньої [12, с. 192–
200].
Створюючи
нову,
наднаціональну
реальність
Інтернету глобалізація змінює соціальний імідж
різних суспільств, формуючи глобальне інформцаійне
суспільство. Вона не тільки виділяє ядро активних
учасників процесу, але й сильно впливає на останніх.
Глобалізація надає процесу розвитку соціальної
структури сучасних суспільств наднаціональний вимір.
Вона породжує суспільство другого порядку, яке,
зберігаючи традиційні форми національних держав,
створює наднаціональні, глобальні системі зав’язків
і відносин, нових потреб і ролей, нові механізми
соціалізації, нові можливості самореалізації особистості.
Відповідно, Інтернет, як глобальна тенденція розвитку
інформаціоналізму і мережевого суспільства, пред
ставляє собою глобальну комп’ютерну мережу, яка,
як правило, об’єднує велику кількість локальних
мереж, – мільйони комп’ютерів на планеті з метою
обміну даними і доступу до спільних інформаційних
ресурсів. Інтернет – всесвітня інформаційна система
загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним
адресним простором та базується на Інтернет–протоколі,
визначеному міжнародними стандартами [13, с. 530].
Отже, Інтернет як тенденція становлення і розвитку
глобального
інформаційного
суспільства
сприяв
тому, що в результаті всіх цих процесів утворився
кіберпростір (англ. cyberspace) – термін, який входить у
цілий ряд понять (кіберкультура, віртуальна реальність,
гіпертекст, мережева комунікація, інформаційне суспіль
ство, мережеве суспільство, «знаннєве суспільство»
та ін.), за допомогою яких сьогодні відбувається
осмислення тих кардинальних змін структур комуніка
тивного досвіду людини, яка потягла за собою інтенсив
ний розвиток дигітальних (цифрових) інформаційних
технологій. Найбільш відчутним результатом цього
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розвитку виявилося створення глобальної комп’ютерної
мережі Інтернет, який перетворився із простого
засобу зв’язку між урядовими, науковими і освітніми
установами США (проект DARPA) у принципово нову
мас–медіа, яка нараховувала мільйони користувачів,
породжену комунікативним середовищем, що дозволяє
кожному жителю планети звести до мінімуму
затрати будь–яких інформаційних трансакцій, майже
моментально встановити контакт з будь–яким іншим
користувачем мережі і підключеної до неї бази
даних. Сьогодні кіберпростір виявляється простором
експериментальним практично у всіх сферах людської
життєдіяльності [14, c. 266–278].
Комунікативне за своїм охопленням глобально–
інформаційне середовище самоорганізується за прин
ципом мережі, породжуючи феномен мережевого
суспільства. У його межах анулюються відстані, що
розділяють континенти, ліквідуються державні кордони і
вся планета стискається до розмірів «глобального села»
(М. Маклюен). Інтернет – це об’єднання самостійних
вузлів, національних і регіональних мереж, що мають
єдиний адресний простір, загальні методи зв’язку,
що користуються загальним мережевим протоколом
зв’язку і форматом адресу. По розмірам і темпам
росту мережа Інтернет далеко перевищує всі останні
глобальні мережі разом взяті. В мережі Інтернет є
самі багаті і різноманітні ресурси, в якій ймовірність
знайти інформацію на будь–яку тему практично не є
рівнозначною нулю. У зв’язку з впливом інформаційних
технологій на всі сфери людської життєдіяльності,
відмітимо, що Інтернет як глобальна тенденція розвитку
інформаціоналізму і мережевого суспільства сприяє
розвитку глобальної інформаційної економіки. Ця
економіка є інформаційною тому, що продуктивність
її господарських одиниць фундаментальним чином
залежать від їх здатності виробляти, обробляти та
ефективно використовувати інформацію, що базується
на знаннях. Як свідчить М. Кастельс, економіка є
глобальною тому, що володіє здатністю функціонувати
як єдине ціле у реальному часі у масштабах всієї
планети.
Весь
масив
емпіричних
досліджень
підтверджує, що нова економіка носить глобальний
характер, в основі якої певні відмінності в регіонах
(Північна Америка, Європейський Союз, Південно–
Східна Азія). Крім того, існують значні відмінності
всередині кожного регіону і тому важливо, щоб ті
чи інші області земної кулі включалися у процес
інформаціоналізму та мережевого суспільства, які на
собі ще відчувають негативний вплив цього розвитку
[15, с. 208–217].
Разом з тим слід мати на увазі, що виникненню
нової глобальної інформаційної економіки сприяла поява
нової організаційної форми – мережевого підприємства.
Даний вид підприємства характеризується гнучким,
а не масовим виробництвом, новими системами
управління, організаціями, що базуються скоріше
на горизонтальній, а не на вертикальній моделі і
поєднанням великих корпорацій у стратегічні альянси.
Тому не випадково найважливішим фундаментальним
компонентом функціонування інформаційного суспіль
ства є сукупність мереж. Саме по цій причині Кастельс
стверджує, що нова організаційна форма виникла як
характерна для для інформаційної/глобальної економіки.
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Мережеве підприємство, яке визначається як специфічна
форма підприємства, система засобів якого створюється
пересіченням сегментів автономних систем цілей. У
результаті цих процесів змінюється природа праці
(наприклад, індивідуалізація праці через посередництво
введення гнучких форм графіку робочого часу),
конкретний характер виявлення цих відмінностей ми
спостерігаємо у різних державах [16, c. 219–225].
Мережеве підприємство є вбудованим в мережу
всередині фірми чи організації, сформоване навколо
окремих бізнес–проектів, які займаються комерційною
діяльністю. Модель мережевого підприємства поши
рюється у всіх сферах діяльності. Суто он–лайнівські
компанії, такі як портали, Інтернет конвент–провайдери
та ті, що спеціалізуються на Інтернет–торгівлі, залежать
від здатності організувати управління, виробництво
чи збут через Інтернет. Суть Інтернет–бізнесу полягає
в інтерактивному зв’язку через мережу Інтернету між
виробниками, споживачами та провайдерами послуг.
Перетворення ринків товарів (чи ідей) на капітал є
першопричиною становлення Інтернет–фірм і всієї
нової економіки. Новий фінансовий ринок – це ключ
до нової економіки і нового бізнесу, що відбувається
в нових умовах глобалізації та взаємозалежності
фінансових ринків, що трансформуються через
електронну торгівлю. Саме працівники цих Інтернет–
бізнесових мережевих структур залишаються джерелом
продуктивності, інновацій та конкурентоспроможності.
Тому талант – ключовий фактор виробництва
для Інтернет–бізнесу. Нова економіка, яку очолює
сьогодні Інтернет–бізнес, є економікою, яку рухають
інформаційні технології і яка організована навколо
комп’ютерних мереж. Це, мабуть, і є джерела
зростання продуктивності праці, і відповідно створення
багатства у вік Інформації. Інтернет–компанія – це
нова форма ведення бізнесу, за допомогою Інтернету,
через Інтернет і в Інтернеті. Інтернет – економіка
поступово трансформує стару економіку в нову, яка
охоплює цілу планету. Таким чином, нова форма
ведення бізнесу через Інтернет потребує ще більшої
персональної відповідальності бізнес–планів, через
які можна заробити багато грошей. Ця форма бізнесу
базується на новій інформаційній культурі, якою не
володіють часто підприємці, – це культура інновацій,
культура ризику, культура очікувань, культура втілення
надії в майбутньому [17, с. 4–13].
Так, як Україна знаходиться на початковому стані
формування глобального інформаційного суспільства,
необхідно розвивати особистісну філософію інформа
ційного суспільства та великої персональної відпові
дальності перед суспільством в контексті вирішення
проблем – Інтернет–галактики, яка є новим комуніка
ційним середовищем. Нові форми бізнесу давно вже
вимагають нових гнучких процедур інституціонального
регулювання, а нові форми корпоративного бізнесу
потребують значно більшої персональної, інди
відуальної, соціальної відповідальності як окремого
індивіда, так і уряду [8, с. 373]. М. Кастельс розглядає
виникнення культури віртуальної реальності, пород
женої інформаціоналізмом та мережевим суспільством,
що супроводжується розвитком засобів мультимедійних
технологій завдяки об’єднанню засобів масової
інформації та комп’ютерних технологій. У культурі
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інформаційного суспільства сама культура повністю
поглинається віртуальними образами, а світ, через
який передається досвід, сам стає досвідом, у якому
матеріальне/символічне існування людей повністю
змінює відношення людини до світу. На відміну від
минулого, у якому панував «простір міста», сьогодні
виникла нова просторова логіка, які слід назвати
«логікою
інформаційних
(мережевих)
потоків».
Аналогічним чином ми вступили в епоху «без часового
часу», у якому інформація доступна у будь–якому
куточку земної кулі [8, с. 276].
М. Кастельс [8, с. 470] стверджує, що панівні
функції і процеси в інформаційну епоху у все більшій
міру організовані навколо мереж, що визначаються
певною сукупністю взаємопов’язаних вузлів. Мережі
відкриті, здатні до необмеженого розширення,
динамічні і можуть відновлюватися, не ліквідовуючи
систему, а те, «що наша епоха визначається мережами
не означає «кінця капіталізму». Ми розділяємо думку
М. Кастельса про те, що останнім часом Інтернет
перетворився з інфраструктури для задоволення
потреб суспільства і бізнесу, обміну інформацією
та знаннями на фактор суспільного виробництва.
Швидкісний Інтернет та технології, що створені на
його основі, дають можливість скоротити витрати
і підвищити конкретність компаній, галузей та
національної економіки. Вони дозволяють подолати
суттєві перешкоди економічного розвитку – фізичні
та просторові, – оскільки уможливлюють віртуальний
обмін інформаціями та ідеями. Зважаючи на роль, яку
відіграє Інтернет в економіці та суспільстві більшості
країн світу (окрім, найбідніших), експерти назвали
процес його «концептуалізації» одним з основних рушіїв
технологічного, суспільного прогресу та економічного
зростання. Лідером цього руху є Всесвітній економічний
форум (BEK, World Economic Forum), який створив
концепцію «інтернет–економіки», що визначається
як сукупна купівельна спроможність для інтернет–
користувачів [18, с. 21–30].
Таким чином, наведений ілюстративний приклад
дозволяє зробити висновок, що головними детермі
нантами інтернет–економіки для будь–якої країни є:
1) кількість користувачів Інтернету; 2) середній рівень
доходів на душу населення; 3) збільшення кількості
користувачів Інтернету. Проникнення сучасних теле
комунікаційних мереж у широкі верстви населення
розвиненого світу, так і в країнах, що розвиваються,
стимулює унікальні процеси спільного виробництва
товарів і послуг, а також підвищує рівень економічної
та соціальної свободи мільйонів людей [19, с. 194–
198]. Отже, прогнози розвитку країн світу вказують
на те, що через 10–15 років різниця в економічному
розвитку між країнами, що визнали пріоритетом
розвитку інформаційне суспільство та Інтернет–
економіку, та тими, які цього не зробили, буде значно
більшою, ніж сьогодні [20]. Сьогодні закладаються
основи формування єдиного світового інформаційного
простору, що об’єднує все людство в інформаційну
спільноту людей. Це означає, що в оглядовому
майбутньому всі суспільства приречені в тій чи
іншій мірі вдаватися до послуг глобального інформа
ційного суспільства, формуючи ціннісні орієнтації
[21, с. 222–232].
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Висновки. Проведений аналіз дозволив зробити
висновки, що сприяють подальшому розвитку гло
бального інформаційного суспільства. Інформаційні
технології – це один з самих швидкозростаючих
секторів економіки, галузь одна з найбільших і швидко
розвиваючих у світі, ІТ–прродукція – найважливіша
складова світового експорту, необхідна умова для
розвитку інновацій, розвиток ІТ стимулює розвиток
інновацій у сфері високих технологій в цілому та сприяє
розвитку інноваційного суспільства. Проект «глобальне
інформаційне суспільство» включає: 1) електронний
уряд; 2) національна платформа хмарових розрахунків;
3) національний сервіс ідентифікації; 4) цифрове
та інтерактивне телебачення; 5) мобільні системи
телекомунікацій; 6) національна пошукова система.
Інформатизація – об’єктивний і неминучий процес
розвитку сучасного суспільства, комплексна система
заходів, направлених на підтримку рішень з питань
управління за допомогою сучасних інформаційних
технологій. Одна з небагатьох сфер економіки, яка
незважаючи на кризову ситуацію в нашому суспільстві,
бурхливо розвивається. Це зумовлене тим, що зміст
інформації у будь–якому продукті дає можливість
витрачати на його виготовлення менше сировини,
енергії та праці. До ознак глобального інформаційного
суспільства слід віднести: 1) культ знань; 2) інформа
ційна економіка; 3) інформаційна культура; 4) інформа
ційний ринок праці; 5) інформаційна інфраструктура;
6) інформатизація соціальних технологій; 7) інформа
ційне законодавство. Факторами розвитку глобального
інформаційного суспільства слід вважати: 1) інфор
маційно–комунікативна інфраструктура; 2) людський
капітал; 3) діловий клімат. Використання інформаційно–
комунікативних технологій в сферах, що сприяють
розвитку глобального інформаційного суспільства:
1) електронний бізнес; 2) електронний уряд; 3) ІКТ
в сфері охорони здоров’я; 4) ІКТ в сфері культури
та освіти; 5) використання ІКТ в домогосподарстві
приватними особами. Механізм щодо реалізації
стратегії
розвитку
глобального
інформаційного
суспільства: 1) координаційний орган включає
представників держави, бізнесу і суспільства, що
розробляють і координують заходи щодо реалізації
стратегії; 2) суспільне обговорення протікання
процесу; 3) уточнення стратегії один раз на три роки;
4) складання плану заходів; 5) розподіл відповідальних
та виділення ресурсів; 6) забезпечення фінансування
у рамках бюджету; 7) розробка системи моніторингу
за розвитком ІКТ; 8) постійна робота щодо запланових
заходів; 9) щорічна національна доповідь Президента;
10) виявлення індексу готовності регіонів і країни до
інформаційного суспільства. Розвиток глобального
інформаційного суспільства необхідний для підвищення
конкурентоспроможності країни: 1) в економіці –
підвищення продуктивності; гнучка реакція на вимоги
ринку; 2) в соціальній сфері – нова якість соціальних
послуг; нові можливості для розвитку людського
капіталу; 3) в публічному управлінні – прозорість і
підзвітність органів влади, пониження адміністративних
витрат для населення; 4) в сфері національної безпеки і
охорони правопорядку – оперативна реакція на загрози,
що виникають. Все це в цілому становить сутність
глобального інформаційного суспільства.
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Internet as basis of forming the global information society:
trends, criteria, mechanisms
The conceptualization of the global information society in the context of which
the conditions that led to the revolutionary stage information society were found is
analyzed in the article. The analysis displays information society depending on the
criteria used to determine the intellectual level of society and the place and role of
the Internet as a global development trends informational and network society is
found. The used methodology is systemic, synergistic, institutional methods and
approaches that allow penetrating into the essence of the global information society.
The appearance of new global information economy contributed to the emergence of
new organizational form, a form of a network company. The result is in uncovering of
the Internet as a new supranational reality which changes the world and leads to the
formation of a global information society. The conclusion is that the Internet as the
basis of a global information society is the source of productivity growth and wealth
creation in the information age.
Keywords: global information society, Internet, network society, information
technology, global information economy, Network Company.
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Особливості мовної картини світу
Картина світу є образом реальності, вкоріненим у системі
життєдіяльності, домінантної в межах відповідної культури. Вона формує
тип відносин людини до світу, визначає норми і систему табу, визначає
відношення до життєвого простору і сенсу життя. Мовна картина світу
наділена закономірностями, притаманними кожній картині світу. Водночас
їй властиві особливості, що віддзеркалюють її змістовну оригінальність.
Окреслено інструментальний потенціал мови як форми, котра віддзеркалює
зміст соціокультурного буття. Проаналізовано здатність мови структурувати
соціальний простір і регулювати соціальні відносини. Ієрархізовано проблемні
фактори, зумовлені функціонуванням мовної сфери.
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З’ясовано діапазон факторів, які актуалізують мовну проблематику
для філософії. Вирішальне значення на актуальність мовної проблематики
для філософії має та обставина, що мовний досвід домінує над відносністю
всіх буттєвих осмислень, оскільки охоплює собою кожне буття, в якому б
зв’язку (співвідношенні) воно не поставало. Мовний характер досвіду світу
передує всьому, що людина пізнає і висловлює, а те, що є предметом пізнання й
висловлення, апріорі оточене горизонтом мови.
Ключові слова: мовна картина світу, образ реальності, культура,
закономірності й особливості, життєвий простір, сутнісні ознаки.

Картина світу є образом реальності, детермінованим
системою (способом) діяльності та соціальних
відносин. Вона формує тип ставлення людини до світу,
визначає норми і табу, горизонт життєвого простору і
сенсу життя. Картина світу означає, що світ набув для
суб’єкта сприйняття певної структурної визначеності
та причинно–наслідкової зумовленості, послідовності,
субординації – іншими словами, що світ уже не є
ірраціональним
хаосом
і
причинно–наслідковою
незбагненністю, а має змістовно–конотативні ознаки
картини – семантично і каузально впорядкованої,
структурованої та ієрархізованої.
Не існує трансісторичних картин світу: кожна епоха
характеризується власною картиною світу, яка не лише
віддзеркалює особливості епохи, а й обумовлює них,
забезпечує саме таку, а не іншу змістовну ієрархію
епохи. Картина світу – це не лише онтологічна даність, а
ще й інтерпретаційний процес. У всі часи картина світу
була для людини сумою уявлень про світ і себе. Для
кожної картини світу характерний власний образ, який
ніколи не є дзеркальним відображенням оригіналу.
Картина світу включає різні типи знання і
способи його репрезентації – зокрема, мовний та
концептуальний.
Концептуальна
картина
ширша
мовної, оскільки не весь концептуальний зміст
отримує репрезентацію на рівні мови, не всі концепти
набувають операційного статусу предметів комунікації.
Кожна природна мова відображає певний спосіб
концептуалізації світу. При цьому значення, які
виражаються в мові, формують єдину систему поглядів,
істотною мірою характерну для всіх носіїв цієї мови.
Перші спроби осмислення феномену мови сягають
ще античної філософії – діалогів Платона і «логосу»
Геракліта, праць Аристотеля і «лектон» стоїків. Зокрема,
Платон у діалозі «Кратіл» розмірковував про мову, її
виникнення, розвиток і значення, порушував питання
про форму та зміст мовних одиниць, зібрав всі відомі
на той час гіпотези про природу мови і спробував їх
впорядкувати.
На відміну від Платона, середньовічна філософія
розглядала проблему мови в контексті суперечки про
універсалії. Це задає відповідну диференціацію версій
інтерпретації мови в межах таких схоластичних напрямів,
як номіналізм і реалізм. Основними представниками
такого підходу були Д. Скот, І. Росцелін, У. Оккам.
Антична філософія була представлена двома групами
мислителів, які здійснювали пошук у відповідних
напрямах. Представники першої стверджували, що
логічний аналіз мови передбачав виявлення прихованих
у мові суперечливих понять. Прибічники другої вважали
своїм завданням реформувати мову, а ретельний аналіз
практичного її вживання здійснювали, щоб усувати з неї
непорозуміння, які виникають внаслідок неправильного
використання мови [4, с. 112].
Якщо лінгвістів у діаді «людина/мова» цікавить насам
перед і в основному «людська мова», психолінгвістів –
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«лінгвістична людина», то філософів – «мовне
буття», оскільки буття як екзистенція передбачає
передовсім людське існування. О. Больнов виокремив
п’ять причин, які привертають увагу філософів до
проблеми мови: 1) вплив мови на світогляд людини;
2) кожна мова є носієм неповторного світогляду;
3) кожна людина мислить, відчуває і будує своє
життя так, як їй підказують форми конкретної мови;
4) мова впливає на дійсність, формує і перетворює її;
5) формування сутності людини пов’язане з мовою
[5, с. 172–173].
Попри те, що «термін «філософія мови» вперше
увійшов до наукового обігу в німецькомовному просторі
другої половини XVIII століття завдяки працям таких
філософів, як Г.–К. Ліхтенберг (1742–1799), І.–Г. Гаман
(1730–1788), І.–Г. Гердер (1744–1803), Г. Якобі (1743–
1819), В. фон Гумбольдт (1767–1835), однак навіть у
структурі сучасного гуманітарного знання (насамперед
логіко–філософського і лінгвістичного) статус філософії
мови не визначений. Одні вчені вважають філософію
мови окремим напрямом досліджень живої людської
мови (чи спеціальних штучних мов), інші – розділом
філософії, логіки або лінгвістики; суміжною сферою
досліджень згаданих наук; спеціальним підходом до
мови загалом та її одиниць і категорій; методологією
мовознавчих досліджень; аналізом окремих філософ
ських і лінгвістичних проблем тощо» [1, с. 16].
Основні проблеми і поняття сучасної філософії
мови були сформульовані в працях Г. Фреге, Дж. Мура
і Б. Рассела, а також – у «Курсі загальної лінгвістики»
Ф. де Соссюра. До переліку ключових етапів
становлення філософії мови слід віднести:
1) 80–ті рр. XIX століття – 30–ті рр. XX століття. Бо
ротьба з неогегельянство, обґрунтування філософсько–
лінгвістичних методів аналізу. Ідея Л. Вітгенштейна, що
розвивав теорії Б. Рассела, Дж. Мура, Г. Фреге та інших
авторів, про те, що філософія – це процедура «логічного
прояснення думок», усунення псевдопроблемних
ситуацій з процесу пізнання. Зародження концепцій
логічного позитивізму у Віденському гуртку (М. Шлік,
О. Нейрат, Р. Карнап, Ф. Вайсман, К. Гедель, Г. Фейгль),
який займався проблемами логічного аналізу науки.
2) Починаючи з кінця 30–х рр. ХХ ст. по 60–ті рр. –
поворот від логічних моделей (Л. Вітгенштейн,
Дж. Остін), виникнення концепції «мовних ігор», які
формуються в процесі людської діяльності й значною
мірою виражають принципи життя людини, розвиток
теорії мовних актів Г. Райла, П. Стросона та інших, які
вважали, що сама логіка і структура мови базуються
на деяких культурологічних передумовах. Одне з
важливих місць у цей період посідає теорія значення і
референції (аналізу онтологічних, наукових, етичних,
релігійних тверджень), яку розробляли Д. Каплан та
Х. Патнем, сенс якої полягає у тому, що мова залежить
від зовнішніх, соціальних феноменів, котрі протистоять
внутрішнім явищам (мисленню).
3) У період 70–х – 90–х рр. ХХ ст. філософія мови
стає багато в чому психологічно орієнтованим знанням
(Я. Хінтікка, Дж. Серль, Д. Деннет). На чільні позиції
виходять філософські проблеми свідомості та філософія
психології.
У сучасній філософії мова набула визначального
статусу, породивши два крайні погляди: 1) вся мова,
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по суті, є особистою; 2) не існує мови, яка може
аргументовано претендувати на особистий статус.
Першого постулату притримувався Б. Рассел, який
вважав, що, по–перше, логічно досконала мова є радше
індивідуальним надбанням окремого суб’єкта мовлення,
ніж суспільства, по–друге, люди вкладають у свої слова
так чи інакше різний смисл. Другий концептуальний
підхід репрезентує Л. Вітгенштейн: на його думку,
«особиста» мова неможлива в принципі, оскільки
первинною завжди є мова як імператив, інструмент
суспільного дискурсу [10, с. 214–215].
Мова є апріорною формою людської свідомості.
Такий аспект дослідження мовної проблематики
простежується у працях В. фон Гумбольта, Е. Гусерля,
М. Гайдеггера, К.–О. Апеля, Дж. Серля, Р. Якобсона,
М. Бахтіна та інших. У подібному руслі створені
концепції вітчизняних учених А. Єрмоленка, В. Копніна,
С. Кримського, М. Поповича, В. Табачковського.
Згідно з постулатом Л. Вітгенштейна, межі
конкретної мови визначають межі конкретного світу.
У Вітгенштейна мова постає не просто засобом,
за допомогою якого оперують уявленнями про
світ, а й змістом світу, самим світом, позаяк світ
є тим, що ми про нього говоримо. В даному разі
доводиться констатувати гіпертрофію функціонально–
онтологічного статусу мови. Зокрема, Л. Вітгенштейн
відрекомендовував мову єдиною очевидною реальністю,
а світ – лише емпіричним, візуальним та ілюстративним
віддзеркаленням реальності. При цьому структура світу
визначається структурою мови.
Е. Кассірер, Л. Вітгенштейн, Е. Сепір, Б. Уорф
відзначали значущість і своєрідність кожної мови.
Непересічність і значущість феномену мови полягає
в тому, що вона реалізує синтетично–номінативну
функцію і саме тому є статичною (віртуальною)
та динамічною (темпорального) системою. Вона –
формальна і проективна умова єдності світу, його
образу, позаяк зосереджує генетичну єдність мовних
структур на рівні «логік» семантики, синтактики та
прагматики. Невідповідності у вигляді інформаційних
втрат, семантичних зсувів, деформацій логічного
апарату штучного чи природного характеру руйнують
інтерсуб’єктивний каркас реальності як невірогідний».
Ф. де Соссюр визначає «дві особливості мови, які
характеризують її відмінність від інших соціальних
установ: 1) жодна з цих установ не поширюється на
всіх індивідів у будь–який момент часу і жодне інше
соціальне явище не пов’язане з усіма індивідами
таким чином, що кожен бере у ньому участь і може
здійснювати вплив на нього; 2) те, що більшість
соціальних установ у певний період часу можуть бути
замінені, виправлені, перетворені за волею індивіда, у
мові неможливе, оскільки навіть академії не змінять
своїми декретами той курс, яким прямує установа, що
має назву «мова»» [6, с. 26].
Внесок Ф. де Соссюра в осмислення мовної
проблематики важко переоцінити. Цей дослідник
уперше заявив про необхідність сутнісного розме
жування мови та мовлення; розділив та протиставив два
можливих підходи до дослідження мови: діахронічний
(історичний) та синхронічний (сучасний); окреслив
місце мови у просторі мовної діяльності, довівши,
що мова є однією з найважливіших знакових систем;
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визначив дві особливості мови, які вказують на її
відмінність від інших соціальних явищ, жодне з яких
не поширюється на всіх індивідів у будь–який момент
часу і не пов’язане з усіма індивідами таким чином,
щоб кожен брав у ньому участь і міг здійснювати вплив
на нього; у мові більшість соціальних явищ у певний
період часу не можуть бути замінені, виправлені,
перетворені за волею індивіда.
Динамізм взаємозв’язку картини світу і світогляду
відбувається впродовж усього процесу становлення
людини. Світогляд і картина світу є регулятором
пізнавальної поведінки індивіда. Картина світу є
причиною і водночас результатом парадигмального
стилю мислення. Під впливом того чи іншого стилю
мислення задаються світоглядні преференції і загальні
гносеологічні принципи теоретичного освоєння світу,
розробляються ціннісні прерогативи, котрі притаманні
суспільній (масовій) свідомості відповідної епохи і
визначають її «горизонт мислення» [8, с. 70–71].
Специфіка формування світогляду полягає в тому,
що пізнанню завжди бракує «пазлів» знання, які
роблять результат пізнання вичерпним і остаточним,
бо для цього потрібна сукупність всього соціального
й індивідуального досвіду, всієї практичної діяльності
людства, яка в принципі недосяжна. Тому і світогляд, і
різні картини світу виконують компенсаторну функцію
нівелювання когнітивного вакууму.
Б. Уорф аргументовано довів, що мова, яку людина
засвоює в дитинстві, істотно визначає спосіб бачення
світу і структурування дійсності. Групи людей, які
спілкуються різними мовами, по–різному сприймають
і осягають світ. Це твердження отримало назву
лінгвістичної відносності.
Мова – це не стільки відображення світогляду,
скільки діяльність з його формування. Процес мовлення
перебуває у тісній взаємозалежності з процесом
формування думки. Думка передує мові, але мова
не просто віддзеркалює і транслює думку, не лише
постає знаряддям і засобом мислення: мова увиразнює,
об’єктивує думку, надає їй семантичної рельєфності,
наділяє її смисловою ієрархією.
Мова віддзеркалює діяльність свідомості. Саме за
допомогою мови свідомість формується, генерується,
структуризується, функціонально увиразнюється. Якщо
свідомість відображає дійсність, то мова відображає
свідомість.
За допомогою мови свідомість формується, струк
турується і функціонально увиразнюється. Мова є
знаряддям мислення і засобом вираження думки. Разом
з тим мова не лише механічно відтворює думку, а й
стимулює, потенціює її. Онтологічний фундамент мови
утворює мовлення – процес вираження думки засобами
мови, акт, за допомогою якого індивід реалізує свою
мовну здатність, дотримуючись певних консенсусних
правил.
Мислення людини, насамперед мислення креативне,
нерозривно пов’язане з мовою. Від початку свого
існування мова передавала та виражала думки, брала
участь у їх формуванні та акумулювала досвід. Втім,
мова не лише відображає реальність, а й породжує її,
слугує її медіумом, генератором, конструктором.
Мова – це не тільки спосіб передачі думки, а ще
й неповторний спосіб мислення, своєрідний метод
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освоєння навколишньої дійсності. Зі зникненням тієї
чи іншої мови людство втрачає не просто певні слова
та звуки, а частину своїх ментальних можливостей.
Позбавити людину мови значить приректи її на
світоглядну, гуманітарну й загалом сенсожиттєву
дегенерацію, деградацію.
К. Берк аргументовано стверджує, «мислення – це
не що інше, як спроможність створювати уявлення про
речі, а також можливість оперувати цими уявленнями.
Думка не просто відображає світ – вона категоризує
дійсність, і в цій організуючій функції вона настільки
тісно поєднана з мовою, що виникає навіть бажання
ототожнити мислення і мову з цієї точки зору» [2, с. 28].
У суспільстві споживання спостерігається тенденція
втрати мовою апріорних функцій і ознак. Натомість
відбувається перетворення мови на засіб споживання
і соціальної демаркації. «Починаючи з тих пір, коли
мова замість того, щоб бути носієм сенсу, наповнюється
конотаціями приналежності, перетворюється в лексику
групи, стає атрибутивною ознакою класу або касти
(стиль «сноб», інтелектуальний жаргон, політичний
жаргон партії або групи), починаючи відтоді, коли
мова стає матеріалом обміну, предметом внутрішнього
споживання групи або класу, починаючи з моменту,
коли замість того, щоб змусити циркулювати сенс, він
циркулює сам по собі, як пароль, як перепустка в процесі
тавтології групи (група спілкується сама із собою), тоді
мова набуває статусу об’єкта споживання, фетиша. Вона
більше не практикується як мова, тобто як система
різних позначень, а споживається як система додаткових
значень, як демаркаційний код» [3, с. 114–115].
Важливою соціолінгвістичною проблемою форму
вання і функціонування мовної картини світу є соціальні
аспекти білінгвізму (двомовності) та диглосії (взаємодії
різних соціально протипоставлених одна одній
підсистем однієї мови). В умовах білінгвізму дві мови
співіснують одна з одною в межах одного колективу,
який використовує ці мови в різних комунікативних
сферах залежно від соціальної ситуації та інших
параметрів комунікативного акту. В умовах диглосії
спостерігаються подібні відношення між різними
формами існування однієї мови (літературною мовою,
койне, діалектами). Соціолінгвістика вивчає викорис
тання мови в комунікативних цілях, і, зокрема, мовлен
нєву поведінку як процес відбору оптимального варіанта
для побудови соціально коректного висловлювання.
При цьому визначається механізм добору соціально
значущих варіантів, а також критерії, що знаходяться
в основі вибору. Кінцевою метою аналізу є виявлення
соціальних норм, які визначають мовленнєву поведінку.
За визначенням Фергюсона, диглосія – це «відносно
стабільна мовна ситуація, в якій на додаток до наявних
мовних діалектів існує особливий, висококодифікований
(часто граматично більш складний) різновид, засіб
«високої» писемної літератури або попереднього
періоду, або іншої мовної спільноти, який в
основному вивчається у вищих навчальних закладах
і не використовується жодним сектором спільноти в
повсякденному спілкуванні» [11, с. 245].
Прикладами є класична арабська мова та розмовна,
стандартна німецька мова та швейцарська німецька
мова у Швейцарії, кафаревуса (письмова літературна
мова, заснована на традиційних античних нормах,
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яка ще донедавна обслуговувала адміністративну і
наукову сфери) та димотика («народна» мова) в Греції,
стандартна французька та гаїтянська креольська на
Гаїті. «Висока» арабська мова використовується під час
служіння в церквах та мечетях, у політичних промовах,
на лекціях в університетах, у газетах, у програмах новин
та поезії. «Низький» різновид використовується для
спілкування з офіціантами, слугами, у «мильних операх»
та у фольклорі.
В кожній країні ці аспекти мають свою специфіку.
Агатангел Кримський проілюстрував українські особ
ливості на такому прикладі: «Захопившись слов’яно
фільством, Шевченко виходив з ідеї, що український
письменник повинен вибирати із словарної скарбниці
живої української мови переважно такі елементи,
що їх могли б зрозуміти геть усі слов’яни, і повинен
уникати тих українських слів, котрі могли б являти
собою будь–які труднощі для решти слов’янства. Щоб
українську мову краще розуміли слов’яни, Шевченко
широко користувався словами церковнослов’янськими,
біблійними. Така мова не переставала бути дуже
художньою малоруською мовою, та все ж у Шевченка
українська мова виявила себе подібно до того, як у
прекрасній мармуровій білій статуї виявляються риси
живої людини – без тієї колоритності, якою виблискує
живопис, і без тієї детальної точності, яку відтворює
фотографія» [7, с. 114–115].
Особливе місце серед проблем соціолінгвістики
посідає проблема мовної політики – сукупності заходів,
які вживаються державою, партією, класом чи суспільним
прошарком задля зміни або збереження існуючого
функціонального розподілу мов, для введення нових
або збереження старих мовних норм. «У кожній державі
мовна політика є складовою національної політики, вона
віддзеркалює її принципи, відповідає панівній ідеології.
Спрямування і форми впровадження мовної політики
детерміновані існуючим суспільно–політичним ладом,
політичним режимом, міжетнічними відносинами. Мовна
політика здатна або закріплювати привілеї панівної мови,
або ж сприяти зняттю міжнаціональної напруги шляхом
підтримки мов національних меншин» [9, с. 8].
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Features of linguistic picture of the world
The picture of the world is the image of the real system of life, dominant within
the culture. It forms a type of human relationship to the world, defines the rules and
taboo system, determines relevance to the living space and the meaning of life. The
linguistic picture of the world has all the patterns inherent to picture of the world.
However, it includes features that reflect its substantial originality. The thesis outlines
the instrumental potential of a language as a form which reflects the content of the
social and cultural life. The language ability to structure social space and regulate
social relations is analyzed. The problematic factors that caused the linguistic sphere
are classified.
The factors which actualize the complex of language problems for philosophy
have been identified. The decisive meaning of linguistic problems importance for
philosophy is dictated by the circumstance of language experience domination over
the relativity of all existential conceptions as it covers each existence no matter what
connection (correlation) it is in. The language character of the world’s experience
precedes everything that is cognized and expressed by a human being. The cognition
and expression subject is a priory surrounded by the language horizon.
Keywords: linguistic picture of the world, the image of reality, culture, patterns
and features, living space, essential features.
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Соціокультурна зумовленість уявлень
про справедливість
Відсутність консенсусу щодо змістовної ієрархії уявлень про справедливість
є наслідком багатьох причин – зокрема, поліаспектності світоглядного маркера
справедливості, етичної та аксіологічної призм, крізь які оцінюється те чи
інше явище на предмет відповідності канонам справедливості. Однак основне
і вирішальне значення має симбіоз соціокультурних факторів, засобом якого
відбувається тестування справедливості.
Ключові слова: соціокультурна сфера, змістовна ієрархія, уявлення
про справедливість, етична та аксіологічна призми, канони справедливості,
генезис.
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Постановка проблеми та її актуальність. Проблема
справедливості належить до переліку вічних проблем
соціальної філософії. У наш час її актуальність
зумовлена насамперед появою нових соціальних
тенденцій, нових дискурсів і світоглядних парадигм, які
вимагають переосмислення концептуальних положень і
загалом уявлень про справедливість. В одних аспектах
глобалізація нівелює відмінності соціокультурних
уявлень щодо справедливості, а в інших – увиразнює,
посилює відмінності, робить їх ще більш категоричними
і несумісними.
Складність сучасної соціокультурної ситуації
значною мірою обумовлена переглядом, а подекуди
й докорінним зламом існуючого впродовж тривалого
часу соціального світопорядку. Істотних трансформацій
зазнають ледве не всі сфери суспільної життєдіяльності:
політики і економіки, культури і побуту, відносин між
людьми. Фахівці в один голос виказують стурбованість
незадовільною підготовленістю суспільства (суспільної
свідомості) до відповідей на виклики сьогодення.
Небезпечна за своїми наслідками особливість
полягає в тому, що новітній статус–кво часто
виявляється не рухом вперед, а поверненням до
архаїчних норм і форм соціального буття. Зазнають
докорінного переакентування ціннісні орієнтації людей,
превалює штучне і механічне поєднання традиційних,
споконвіку притаманних суспільній свідомості уявлень
про добро, зло і красу, та кон’юнктурних, спотворених
і деформованих світоглядних орієнтирів, пріоритетів і
преференцій.
Деклароване розкріпачення особистості на рівні
суспільного праксису постає образливою залежністю
від економічних відносин і призводить до численних
фрустрацій, котрі здійснюють украй деструктивний
вплив на масову свідомість. Реальна дійсність – з
усією її жорсткістю, безкомпромісністю і фантасма
горичністю – перестає бути джерелом екзистенційної
гармонії, щоразу менше нагадуючи те, що М. Гайдеггер
позначив терміном «дім буття». Аби убезпечити себе
від такої незатишної і непередбачуваної дійсності,
люди готові ховатися від неї за ілюзіями, жертвами
яких стають не лише окремі індивіди, а й суспільство в
цілому, стереотипізовані уявлення про фундаментальні
регулятиви і спонуки життєдіяльності – зокрема, про
справедливість. Відтак, не підлягає сумніву необхідність
виявлення теоретичної значущості й практичної
цінності феномена справедливості на рівні сучасної
соціокультурної дійсності.
Аналіз наукових праць, присвячених проблемі.
У працях античних філософів Платона («Держава»,
«Закони») і Арістотеля («Нікомахова етика», «Політика»,
«Категорії») були закладені концептуальні основи
справедливості.
Чимало
теоретико–концептуальних
підходів до справедливості, які по–різному концеп
туалізуються співвідношення особистісних та струк
турних феноменів її виникнення і відтворення в
суспільстві,
запропонувала
соціально–філософська
думка Нового часу. В межах цих доктрин справедливість
вперше розглядалася як результат раціонального
дискурсу, закріпленого на рівні суспільного договору.
Сутність контрактних теорій справедливості Нового
часу («Левіафан» Т. Гоббса, «Два трактати про
правління» Дж. Локка, «Про суспільний договір»
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Ж.–Ж. Руссо), полягає у розгляді справедливості як
результату угоди між раціональними індивідами, котра
має форму суспільного договору.
На відміну від класичних підходів, сучасні
інтерпретації контрактних теорій (так звані теорії
процедурної справедливості) роблять акцент на
дотриманні процедур вироблення рішень. У цьому
сенсі справедливість пов’язується з результатом або
рішенням, досягнутим завдяки коректному механізму
обговорення – наприклад, рефлективній рівновазі
(Дж. Ролз) або ідеальній мовній ситуації (Ю. Габермас).
Серед сучасних робіт, які реалізують комунікативно–
процедурний підхід до справедливості, насамперед
варто виокремити «Теорію справедливості» Дж. Ролза,
який став класиком цього напрямку. Категорія
справедливості, концептуалізована Дж. Ролзом у «Теорії
справедливості», постає предметом справедливого
розподілу, субординацією суспільних благ. Суто
процедурне (не змістовне) визначення справедливості
Дж. Ролза вбачає в ній не моральне осягнення
блага, а раціональний дискурс взаємної згоди щодо
облаштування суспільних інститутів.
На пошуки універсальних процедур досягнення
(забезпечення) справедливості скеровані дослідження
Г. Левенталя, Дж. Тібо, Ю. Габермаса. На виявленні
соціальних підстав справедливості зосередив вістря
своєї уваги М. Уолцер. У книзі «Spheres of Justice. А
Defense of Pluralism and Equality» він проаналізував
одночасність існування в єдиному соціальному просторі
світоглядно–аксіологічно
відмітних
уявлень
про
справедливість і обґрунтував концепцію множинності
сфер справедливості й незвідності їх одна до одної
чи до спільного знаменника. Наявність і неусувність
конфліктних сфер справедливості Уолцер пояснює
багатоманітністю уявлень про справедливість у членів
сучасних гетерогенних соціумів.
У дослідженнях радянського періоду тематизація
справедливості здійснювалася переважно з позицій
марксистсько–ленінської філософії – як похідної від
рівня розвитку продуктивних сил і продуктивних
відносин або як ідеологічної категорії. В ті часи
теоретичні твердження про справедливість виводилися
шляхом дедукції з ідеологічних декларацій і мали
небагато спільного з реальним станом справ.
Соціально–економічні та політичні перетворення
часів
перебудови
актуалізували
проблематику
справедливості. У пострадянський період проблема
справедливості стала предметом уваги насамперед таких
філософських дисциплін, як етика і політична філософія.
Наукові концепції взаємозв’язку справедливості
та інших сфер суспільної життєдіяльності викладені в
працях таких авторитетних теоретиків, як Р. Дарендорф,
Ш. Ейзенштадт, Ф. Хайєк, Р. Пайпс, Ю. Габермас.
Серед фахівців, які досліджують уявлення про
справедливість
у
межах
загальнофілософського
підходу, необхідно згадати В. Кантора, В. Козловського,
В. Печенєва, М. Руткевича, М. Степанянца.
Велику увагу проблемі справедливості приділяють
такі представники сучасної західної філософської
літератури, як К.–О. Апель, Ж. Дерріда, Ж.–Ф. Ліотар,
П. Рікер, Р. Рорті, А. Макінтайр, Ю. Габермас.
Теорія раціональності К.–О. Апеля та Ю. Габермаса
виходить із тих концептуальних засновків, що
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істина осягається лише в стосунках міжособистісної
комунікації, а етичні норми цих відносин, що
породжують можливість істини, нерозривно пов’язані з
принципами справедливості.
Виклад основного матеріалу. Смисловий універсум
уявлень про справедливість ускладнюється поліаспект
ністю і частковою контраверсійністю соціокультурної
сфери як детермінанти віддзеркалення справедливості
на рівні свідомості. Йдеться про особливість, яку Талкот
Парсонс відрекомендував як «іманентна амбівалентність
діяння–в–суспільстві».
Соціокультурна
зумовленість
справедливості
забезпечує оригінальну змістовність цього феномену.
Наприклад, Єрусалимі здавна було прийнято платити
за поради з двох причин: по–перше, кожна порада – це
послуга, а кожна послуга повинна бути віддячена, тобто
сплачена; по–друге, користь, отримана в результаті
несплаченої поради, рівнозначна крадіжці. Відтак,
плата за пораду когерентна справедливості – точніше,
дотриманню справедливості. Однак, слід враховувати,
що таке уявлення про справедливість було притаманне
лише Єрусалиму: воно не поширювалось на інші міста
Іудеї і Самарії.
Ще одна характерна особливість полягає в тому, що
чимало історичних подій і тенденцій, які формально
не містили жодних згадок про справедливість,
насправді були навіяні ідеалом справедливості чи
навіть претендували на його втілення на практиці.
Зокрема, Британська Хартія Вольності 1215 року була
де–факто Хартією Справедливості. Між іншим, ця
сукупність норм звичаєвого права настільки ефективно
регламентувала життєдіяльність Британії, що потреба в
конституції так і не набула актуальних ознак.
Відмінності
соціокультурних
уявлень
про
справедливість мають як синхронічний, так і
діахронічний формат. Приміром, на початковому етапі
розвитку ледве не кожна соціокультурна ойкумена
вважала ідеальним критеріальним маркером принцип
справедливості «око – за око», однак з часом абсолютна
більшість соціумів відхилила регламентні норми цього
принципу. Причину такого еволюційного перегляду
світоглядно–аксіологічних
пріоритетів
іронічно
прокоментував Махатма Ганді: якщо на тривалий час
взяти за взірець принцип справедливості «око – за око»,
то з часом на Землі не залишилося б зрячих людей.
Надзвичайно важливим є й завдання дослідження
історії концептуалізації ідеї справедливості, а також
наявних сьогодні панівних підходів в інтерпретації цієї
ідеї та дискусій, що тривають, з приводу справедливості.
Уявлення про справедливість передують появі філософії,
а з розвитком філософської рефлексії не обмежуються
виключно сферою філософського знання. «Дослідження
історії концептуалізації ідеї справедливості не може
зводитися виключно до так званої «концептуальної
історії», хоча й передбачає її. Моріс Форкош, рекон
струюючи історію ідеї справедливості, стверджує,
що в ній можна виділити два основні підходи:
справедливість
трактувалася
або
як
позаземна
(supramundane) вічна ідея, незалежна від людини, або
як сконструйований людиною соціальний ідеал. Перший
з цих підходів відображає філософську рефлексію,
а другий – практичну дію. Справді, в історії можна
знайти приклади, коли справедливість трактувалася
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як трансцендентна ідея (зокрема, у Платона), або як
норма (закон), що формується шляхом договору між
індивідами (наприклад, у Т. Гобса), або, нарешті, як
незмінна норма, яка в кожну історичну епоху має свій
позитивний вираз [4, с. 391].
Істотною причиною трансісторичної значущості
фактора справедливості є та обставина, що уявлення
про справедливість слугують регламентною вимогою
і моральною санкцією (виправданням) індивідуальної
і суспільної життєдіяльності (особливо коли йдеться
про переломні, біфуркаційні періоди, які потребують
принципового світоглядно–аксіологічного вибору на
користь однієї з альтернатив).
Незважаючи на давню історію розвитку уявлень про
справедливість, питання про те, що таке справедливість,
яке було вперше на теоретичному рівні поставлене
софістами і отримало свій системний розгляд в працях
Платона й Аристотеля, залишається актуальним
і донині. Пояснюється це пов’язаною з процесом
соціальних трансформацій динамікою сенсів, які
вкладаються в слово «справедливість». Адже кожен
етап соціальної історії, оскільки для нього характерна
особлива система політичних, юридичних і соціально–
економічних відносин, вимагає власної відповіді
на позначене вище питання, саме тому проблема
справедливості виявляється однією з незмінних тем
соціально–філософського дискурсу» [4, с. 393].
В середині ХХ століття Лунстед відрекомендував
поняття справедливості таким, що позбавлене сенсу,
а в 70–х роках культовий інтелектуал Ф. фон Хайєк
наполягав на безглуздості поняття «соціальна справед
ливість». У часи падіння Берлінського муру побудова
всезагальної теорії справедливості вважалася не лише
неможливою, а й непотрібною з двох міркувань:
по–перше, істотність концептуальних розбіжностей
не залишала жодних шансів на генерування єдиної
нормативної теорії, по–друге, соціальна практика в
будь–якому разі виносила вердикти щодо справедливості
на власний розсуд, то ж кількість бажаючих працювати
«в шухляду» прискореними темпами сходила нанівець.
Однак багатоманітність, неоднозначність і супереч
ливість мегатенденцій попередньої чверті століття
відродили й загострили проблематику концептуального
осмислення справедливості, її системного аналізу і
рефлексійної квінтесенції. Як наслідок – різні аспекти
справедливості нині перебувають в епіцентрі уваги
фахівців у галузі права, політології, етики, психології,
соціальної філософії та інших сфер знання [11, с. 655].
Важко не погодитись із тезою, що «справедливість є
регулятивним ідеалом соціально–політичних відносин і
принципом легітимації влади та соціальних інститутів»
[4, с. 390]. Приміром, Конфуцій наполягав, що метою
будь–якої політики є досягнення справедливості. Це
означає, що політика і мораль мають дуже подібну
природу, а функціонально вони й узагалі ідентичні.
Й. Гейзінґа, навпаки, наполягав, що «політика часто–
густо здійснюється на зоологічних засадах», а тому до
справедливості й моралі має дуже віддалене й сумнівне
відношення. Ці точки зору є своєрідними полюсами,
між якими знаходяться тисячі інших тверджень. Все ж
значно більшу симпатію викликає позиція Конфуція,
оскільки за відсутності справедливості неможливо
розраховувати на побудову солідарного суспільства,
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вибудуваного на принципах гармонії і взаємопідтримки
[5, с. 208–209].
Е. Дюркгейм аргументовано стверджував, що
основою суспільства, яка забезпечує його інтегрованість
і мінімально необхідну консолідованість, є суспільна
свідомість у сукупності таких складових, як спільні
вірування, цінності та норми. Послаблення цих
зв’язків і почуттів загрожує дезінтеграцією і розпадом
суспільства. Натомість змістовно–аксіологічна єдність
і несуперечливість суспільної свідомості визнавалася
Дюркгеймом найважливішим засобом забезпечення
стабільності соціальної системи, її прийнятного і
передбачуваного функціонування.
Справедливість постає невід’ємною складовою
ціннісної системи суспільства, яка підпорядковується
закономірностям соціального і світоглядного еволю
ціонування. Найважливішими соціокультурними складо
вими масової свідомості є потреби, інтереси та цінності.
Причому, діапазон і спрямованість цих складових
визначає змістовну специфіку масової свідомості – тобто
те, чим світоглядно й авксіологічно відрізняються масові
свідомості різних соціумів суспільстві (чи навіть одного
суспільства в різні епохи). Уявлення про справедливість
вкарбовуються в масову свідомість у тій мірі, в якій
вона задовольняє масові потреби, викликає масовий
інтерес і постає консенсусною цінністю [12, с. 122–123].
Предмети і явища сприймаються потрібними,
важливими і бажаними завдяки ціннісній свідомості.
Саме завдяки цьому типу свідомості ті чи інші
аспекти дійсності приваблюють людей і спонукають
їх до відповідних дій. Основною функціонально–
інструментальною інтригою ціннісної свідомості є
значення конкретно–історичного явища чи предмета для
конкретно–історичного суб’єкта (індивіда, суспільства,
культури, цивілізації), себто з’ясування, визначення, в
чому саме полягає їхня цінність. Оскільки значущість
будь–чого не є трансчасовою константою, то вирі
шального значення набуває виявлення і концеп
туалізація динаміки ціннісних змін, систематизація
факторів і детермінант, котрі визначають ціннісні зміни,
трансформації, еволюціонування [3, с. 71].
Якщо цінність подати у вигляді якості, то ціна – її
кількісний сурогат, а потреба – суб’єктивний аналог.
Створення ціннісного образу є результатом утілення
в індивідуальній свідомості певного соціокультурного
досвіду. Ключовим питанням теорії цінностей
закономірно вважається сократівське «що є благо?»
Детермінуючи мотивацію особистості, цінності
забезпечують виразність і усталеність особистісних
ознак, спадкоємність певного типу потреб, інтересів,
поведінки і діяльності. Вони визначають ієрархію
істотності (людське, культурне, соціальне і т.п.) тих чи
інших предметів і явищ як соціальної дійсності, так і
евентуальності. Розвиток ціннісних орієнтацій – ознака
зрілості особистості, показник міри її соціальності.
Саме глобальна криза цінностей постає ключовою
детермінантою мегатенденцій розвитку і протистояння
(світоглядного,
міжконфесійного,
аксіологічного,
геополітичного, мілітарного, етичного, естетичного) на
зламі ІІ – ІІІ тисячоліть [1, с. 420].
Як зауважив Еміль Дюркгейм, будь–яка дія чи
мотивація людини, розглянута поза соціальним кон
текстом, є ціннісно нейтральною. Суспільна істотність,
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значущість, прийнятність чи неприйнятність набувають
дійсних ознак лише в разі їх залучення в конкретно–
історичний суспільний контекст, якому притаманна
структурована
система
світоглядних,
ціннісних,
етичних та інших критеріїв і нормативів. Е. Дюркгейм
з цього приводу зазначав: «Не варто стверджувати,
нібито дія обурює нашу свідомість, оскільки вона
злочинна; насправді все відбувається з точністю до
навпаки – наміри й зусилля злочинні лише тому, що
вони обурюють нашу свідомість. Ми засуджуємо
дещо як злочин не тому, що це – злочин за деякими
абсолютними і трансчасовими критеріями, а вважаємо
це злочином, бо засуджуємо його» [2, с. 82–83].
Насправді юридична та звичаєва нормативістика
не є якимось сакральним субстанціалом – це похідна
від панівних уявлень про неї на рівні конкретно–
історичного формату суспільної свідомості. Саме
зазначений формат легітимізує той чи інший різновид
нормативістики, а не навпаки. Якщо кореляція є
неповною, то це лише тому, що втілення на рівні
суспільної практики вимог суспільної свідомості не
може відбуватися одразу, в он–лайн режимі, що завжди
потрібен деякий проміжок часу для канонізації вердиктів
громадської думки, масової свідомості [8, с. 114–115].
Схожу з Емілем Дюркгеймом думку висловив і
Бенедикт Спіноза, який зауважив: ми любимо речі
не тому, що вони мають деяку об’єктивну цінність;
насправді кожна «об’єктивна» цінність зумовлена
суб’єктивним ставленням до неї тих чи інших
суспільних верств чи окремих особистостей. З цією
тезою солідаризувався і Артур Шопенгауер, на
переконання якого «щасливими чи нещасними робить
нас не дійсний формат речей на рівні об’єктивної
дійсності, а те, як ці речі позиціонує, ієрархізує наша
уява» [6, с. 271].
Висновки.
Уявлення
про
справедливість
є
імперативною складовою практично кожної ціннісної
системи і світогляду взагалі. В процесі історичного
розвитку відбувається еволюція форм світогляду,
внаслідок чого змінюється зміст і уявлення про
справедливість. Ці історичні типи цінностей є
смисловими образами справедливості. До переліку
основних
елементів
формування
уявлень
про
справедливість належать, по–перше, цінності, потреби й
інтереси; по–друге, соціальні очікування (експектаціі) і
соціальні уявлення (смислообрази) про належний рівень
і форми (ідеал) справедливості; по–третє, неформальні
вимоги щодо виконання соціальних ролей, критерії
оцінки належного, а також ступінь реалізації прав і
свобод [10, с. 711].
Справедливість завжди історично і культурно
конкретна. Соціокультурна специфіка суспільства надає
змістовної і ментальної своєрідності уявленням про
справедливість. Почуття справедливості регламентує
конотативну (емоційно–вольову) артикуляцію буттєвої
дійсності й евентуальності.
Кожна соціокультурна спільнота оперує ідеями,
котрі відображають особливості світоглядних процесів,
відповідно до яких оновлюються уявлення про справед
ливість. Неможливо штучно привнести в суспільну
свідомість, силоміць нав’язати їй несумісні з їхнім
світоглядним стереотипізмом уявлення справедливість
[9, с. 307].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

В основі формування або вибору позиції щодо тих
чи інших аспектів справедливості лежить двоєдина
сукупність, симбіоз соціокультурного та соціально–
статусного факторів: принципова відмінність соціо
культурних середовищ і соціальних статусів обумовлює
несумісність уявлень про справедливість на світо
глядному, аксіологічному, концептуальному, етичному,
деонтологічному та інших рівнях.
Володіючи значним інтегративним потенціалом,
ідея справедливості не повинна зводитись до суто
умоглядної конструкції, а має враховувати культурні та
історичні традиції суспільства конкретно–історичного
формату. Уявлення про справедливість, незважаючи на
їх індивідуальні відмінності та різні сфери застосування,
завжди мають в своїй основі деякий об’єктивний
соціокультурний статус–кво – той сутнісний компендіум,
який заданий історичним досвідом, потребами і
перспективами конкретного суспільства. На рівні цієї
фундаментальної детермінанти перетинаються особисті
життєві настанови індивідів, загальнолюдські потреби
й інтереси, соціокультурні особливості суспільства, в
якому живе людина, а також специфіка епохи.
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The lack of consensus on hierarchical concepts of justice is determined by a
number of factors, including wide variety of philosophical concepts of «fairness»,
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Комунікативна сфера як фактор становлення
ідентичності сучасного ґатунку
Кожна конкретно–історична ідентичність зумовлена певними факторами
і тенденціями, які визначають її ієрархію змістовних пріоритетів. Оскільки
ми живемо в епоху інформаційного суспільства, засобів масової інформації,
інтерактивного обміну і динамічної комунікативної взаємодії, то цілком
закономірно, що істотний вплив на ідентичність сучасного ґатунку здійснює
комунікативна сфера.
Ключові слова: ієрархія змістовних пріоритетів, принцип розвитку,
ідентичність сучасного ґатунку, комунікативна сфера, епоха інформаційного
суспільства, засоби масової інформації, інтерактивний обмін.

Проблематиці ідентичності як антропологічного
феномену
притаманна
трансчасова
актуальність,
зумовлена тим, що якість і рівень ідентичності
істотно детермінують ефективність індивідуального і
суспільного буття, дієздатність як окремого індивіда, так
і соціуму в цілому. В умовах глобалізації відбувається
об’єктивне розмивання, розпорошення і водночас
загострення потреби виразної ідентичності як протидії
нівеляційній тенденції.
Проблема полягає в тому, що сучасні комунікаційні
технології – за великим рахунком – дозволяють з
однаковим успіхом досягти якої завгодно мети. Можна
навести численні приклади, коли відбувається повне
або часткове спотворення інформації, приховування
справжнього характеру фактів, вибіркове подання
тих чи інших подій, надання їм тієї чи іншої
причинно–наслідкової зумовленості. Для технології
кумулятивного впливу характерна, зокрема, висока
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ступінь інформаційного пресингу (частота трансляції,
тенденційний підбір фактів, використання значного
ефірного часу чи значною газетної площі і т. ін.),
очевидний або прихований примус до споживання
потрібної комунікатору інформації, коли сумнівне
повідомлення легітимізується завдяки контекстуальній
подачі з важливими для більшості новинами,
заслуженим авторитетом ведучого тощо [2, с. 187–188].
Зазначені комунікаційні технології – лише приклади,
довільно взяті з широкого діапазону маніпулятивного
впливу. Коли Ф. Махлуп констатував зростання
«індустрії знань», а Е. Тоффлер і Дж. Нейсбіт привер
тали увагу до посилення «інформатизації суспільства»,
справжні масштаби і наслідки глобалізації мали
невиразні контури. Не цілком очевидні вони й сьогодні,
проте деякі негативні й загрозливі тенденції вже не
підлягають сумніву. Зокрема, у фундаментальному
тритомному дослідженні М. Кастельса «Інформаційна
ера: економіка, суспільство і культура» влучно зауважена
роль транснаціональних корпорацій у руйнуванні
держави всезагального добробуту, ставляться під сумнів
перспективи середнього класу – гаранта стабільності
політичної системи другої половини ХХ століття.
Принаймні один з основних чинників інформаційного
суспільства можна виокремити, не вдаючись до
складного теоретичного аналізу. Йдеться про боротьбу
еліт за контроль над виробництвом і розподілом
інформації в соціумі. Цей цільовий орієнтир став такою
ж стратегічною домінантою, як продукти харчування для
аграрного суспільства або як матеріальні й енергетичні
ресурси – для суспільства індустріального.
Цілісна теорія ідентичності була розроблена в межах
психоаналізу (А. Адлер, Е. Еріксон, Ж. Лакан, З. Фрейд,
К. Хорні, К. Г. Юнг). У ній ідентичність виступає
сукупністю несвідомих і усвідомлених психологічних
механізмів індивіда, що визначають притаманний йому
спосіб пристосування до реальності. Цим напрямком був
детально змальований механізм набуття ідентичності
внаслідок ідентифікації зі «значущими Іншими», а також
із самим собою в різні періоди становлення особистості.
Значний обсяг дослідження феномена ідентичності
здійснено під егідою антропологічної традиції
(Ф. Арьєс, Р. Бенедикт, А. Кардінер, К. Леві–Стросс,
Б. Малиновський, М. Мід, Е. Тейлор, М. Еліаде) та
пов’язаних з нею історичних (Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф,
А. Тойнбі, О. Шпенглер), соціально–антропологічних
та етнометодологічних шкіл (І. Гейзінга, Г. Гарфінкель,
П. Бурдьє). В межах цих досліджень, зокрема, індиві
дуальна ідентичність визначається як самотипізація
індивідом самого себе за допомогою співвіднесення
з деякими соціальними групами, яка є результатом
засвоєння деяких існуючих в суспільстві моделей такої
типізації.
Підвищена увага теорії ідентичності була при
ділена в рамках зарубіжної та вітчизняної соціальної
феноменології (Е. Гуссерль, А. Щютц, М. Шелер,
Н. Луман, П. Бергер, Д. Уолш, Т. Лукман, Б. Вальден
фельс, М. Мамардашвілі). Ідентичність у даному
напрямку визначається водночас і як цілісний образ–
уявлення індивіда про самого себе, що відносно
незмінний у всіх життєвих ситуаціях, а також засобом
поняття ідентифікації, тобто співвіднесення себе з
деякою соціальною групою.
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Ще одна група джерел репрезентована працями із
соціальної філософії та методології суспільних наук,
що склали основу того дискурсивного простору, в якому
розглядається проблема ідентичності. Йдеться про
праці Г. Абельса, Д. Беккера, П. Бурдьє, Е. Гідденса,
І. Гофмана, Н. Лумана, Р. Рорті, Т. Куна, Ю. Габермаса,
П. Фейєрабенда, Н. Еліаса і про доробок дослідників
пострадянського простору А. Ахієзера, В. Іноземцева,
В. Кемерова, Т. Керімова та інших.
Комунікативна парадигма соціальної філософії
виникла в результаті лінгвістичного та прагматичного
поворотів і пов’язана насамперед з ідеями Ф. де Сос
сюра, Л. Вітгенштейна, Г.–Г. Гадамера, Дж. Остіна,
Дж. Серля, К.–О. Апеля, Ю. Габермаса, П. Рікера,
Р. Рорті. Комунікація є процесом соціальної взаємодії,
в результаті якого виникає консенсус відносно значення
основних норм і цінностей, які регулюють суспільне
життя.
Значну увагу аспекту комунікацій у своїх працях
приділяють представники теоретичної соціології.
Н. Луман, Т. Парсонс і Р. Мертон досліджують
комунікацію як соціально обумовлений процес, котрий
відтворює суспільну систему і постає організуючим
механізмом, однією з форм взаємодії соціальних
суб’єктів (акторів).
У лінгвістиці до теми комунікації зверталися
Дж. Серль, М. Бахтін, Е. Сепір, Т. ван Дейк, які дослід
жували проблеми вербальної комунікації, соціальної
природи мови та особливостями її функціонування
в різних соціумах, а також здійснювали аналіз
механізмів взаємодії соціальних та мовних факторів,
що обумовлюють контакти між представниками різних
соціальних груп.
Необхідно також взяти до уваги праці Б. Мали
новсього, А. Редкліф–Брауна та Дж. Г. Міда, в яких
значна увага приділена вивченню побутових і куль
турних особливостей комунікації в етнічних ареалах.
На апріорну, а тим більше апостеріорну комуні
кативність людини як соціальної істоти, на її кому
нікативну спрямованість звертають велику увагу в
своїх дослідженнях Б. Бергер та Т. Лукман. Важливість
комунікації проаналізована в творах К. Ясперса та
Е. Левінаса, які розробляли концептуалістику ідеальної
комунікації. Аксіологічний аспект аналізу комунікації
та обґрунтування її особливої цінності як для індивіда,
так і для суспільства здійснено у філософії Г. Гадамера
та П. Рікера. Чимало аспектів комунікативної культури
проаналізовано в рамках семіотичного підходу
Ю. Лотманом, який вказував, що вся культура може
бути осмислена як комунікація. Симптоматичним є
лотманівське визначення самої семіотики як науки, що
вивчає комунікативні зв’язки [9, с. 224].
Н. Луман стверджує, що соціальна система – це
насамперед відтворення комунікацій. Кожному типу
комунікації відповідає свій тип соціуму. Більш того,
тип комунікації є визначальним чинником розвитку
суспільства. «Соціальна система набуває реальних
ознак завжди, коли мають місце автопоетичні
відносини комунікації. Соціальна система складається
не так із людей або дій, як із комунікації» [10, с. 127].
Комунікація для Лумана «не є простим процесом
передачі інформації від джерела до реципієнта. Її
структуру утворюють три елементи: повідомлення,
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інформація та розуміння. Комунікація здійснюється
там, де з повідомлення виокремлюється інформація.
Усвідомлення цього розрізнення (і водночас єдності)
повідомлення та інформації являє собою розумінню» [7].
Принагідно зазначимо, що поняття «інтеракція»
означає не будь–яку, а «лише «соціальну взаємодію»,
тобто взаємодію людей у спілкуванні, в групі, в
суспільстві» [1, с. 165]. Інтеракційний підхід виходить
із тих міркувань, що сенси, цінності й знання виникають
в результаті взаємозв’язку і взаємодії, з одного боку,
історично й культурно обумовлених суб’єктів, а з
іншого, – об’єктивної дійсності, яка, будучи сама
історичною і опосередкованою, все ж не вичерпується
цими сенсами. Суспільство існує, використовуючи
спілкування не лише як інструмент передачі й обміну
інформацією. Кожен член суспільства бере участь в
колективній і координованій діяльності, яка, власне, й
конституює соціум конкретно–історичного формату.
Дж. Г. Мід виходив з тих міркувань, що «здатність
людини
спілкуватися
зумовлена
спроможністю
артикулювати думки засобом різного інструментарію –
зокрема, виразом обличчя, різними рухами та іншими
діями, що передають певні значення. Мід називає
ці комунікативні засоби «значущими жестами» і
«символами»» [1, с. 170]. Загалом без символів процес
комунікації неможливий. Інтонація, тон, міміка й жести
містять від 50 до 70% інформації, що передається в
акті комунікації. Як і інші елементи культури, символи
інтегрують і цементують соціальну спільноту, наочно
і виразно демонструють її специфіку, здійснюючи
її змістовну демаркацію від інших. Не випадково
кожна країна, домігшись державної незалежності,
прагне відобразити її у вигляді власного державного
герба, прапора, гімну та інших символічних атрибутів
суверенності. Цей аспект виразно й переконливо
викладений у концептуалісти ці дискурсивного
символізму С. Лангер.
Представники символічного інтеракціонізму при
діляють особливо велику увагу проблемам «символічної
комунікації», тобто спілкуванню, взаємодії, що
здійснюється за допомогою символів. На думку
Г. Блумера, «символічний інтеракціонізм в кінцевому
підсумку базується на трьох основних передумовах.
Перша вказує на те, що люди приймають рішення щодо
«речей» на основі значень, якими для них володіють
речі. Під «речами» тут розуміється все, що людина
сприймає в навколишньому світі: фізичні предмети,
інших людей, друзів і ворогів, соціальні інститути,
ідеали (особисту свободу і чесність), вчинки інших
людей (їх накази і побажання), ситуації, з якими людина
стикається у своєму повсякденному житті. Друга
передумова стверджує, що значення речей формуються
або виникають у взаємодії із соціальним оточенням.
Третя теоретична передумова вказує, що ці значення
використовуються і змінюються в процесі інтерпретації
людиною навколишніх речей» [1, с. 169].
Фактор «соціального уявлення витлумачується
Сержем Московічі як специфічна форма пізнання
соціальної дійсності, яка допомагає людині зрозуміти
сенс навколишнього світу. Розуміння сенсу соціального
світу можливе лише за умови комунікації, тому
соціальне уявлення не є продукт індивіда: в його
створенні бере участь група, воно є спільним баченням
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реальності, притаманним даній групі, яке може збігатися
або протистояти поглядам, прийнятим в інших групах.
Це бачення реальності орієнтує дії і взаємозв’язки
членів цієї групи» [1, с. 247].
Деліберативна демократія як людиноцентристська
модель суспільства покладена в основу концепції
Ю. Габермаса. Антропологічним тлом його соціально–
філософської концепції є розуміння людини як
діалогічної істоти, істинне розкриття сутнісних сил
якої можливе лише в умовах справжньої комунікації як
специфічної мовної гри. Людина здійснює комуніка
цію за певними правилами, а також творцем цих
правил, долучаючись до процесів їх обговорення
та вдосконалення. В цьому відношенні комунікація
ґрунтується на принциповій рівності учасників
мовної гри, єдиною умовою долучення до якої є
прагнення брати участь в діалозі шляхом раціональної
аргументації. Власне, метою вільного діалогу є
досягнення консенсусу як загальної згоди всіх членів
комунікативної спільноти щодо теми обговорення та
її результатів. Така спрямованість на консенсус як
найвищу ціль комунікації дозволяє говорити про цю
мовну гру як про специфічний тип дії, який орієнтовано
лише на підтримання рівноправного діалогу та загальної
згоди як кінцевої мети.
Міжособистісна комунікація й діалог не є чимось
зовнішнім щодо індивіда, а відносяться до глибинної
структури індивідуальності, свідомості, Я. Згідно
з М. Бахтіним, кожен з нас існує не просто тому,
що мислить, усвідомлює, а тому, що відповідає на
запитання іншої людини. Діалог – це не зовнішня
мережа, в яку потрапляє індивід, а єдина можливість
самого існування індивідуальності, те, висвічує внутріш
ню сутність людини епохи інформаційного суспільства.
Комунікація не зумовлена і не запрограмована. Разом
з тим лише через відносини з іншими індивідуальність
формується і самореалізується. Свобода мислиться
вже не як оволодіння і контроль, а як встановлення
рівноправних партнерських відносин з тим, що
знаходиться поза людиною: з природними процесами,
з іншою людиною, із цінностями іншої культури, із
соціальними процесами. При цьому свобода розуміється
не як вираження проектно–конструктивного відношення
до світу, не як створення такого наочного світу, який
управляється і контролюється, а як відношення, за якого
я розумію іншого, а інший розуміє мене.
Йдеться не про детермінацію, а про вільне
ухвалення, засноване на розумінні як результатові
комунікації. Це особливий вид діяльності: не для
створення предмету, в якому людина намагається
відобразити і виразити самого себе, тобто предмету,
який належить суб’єктові. Це взаємодія рівноправних
партнерів, кожен з яких зважає на іншого і в результаті
якої обидва зазнають неухильних змін. Такий підхід
припускає нескінченну багатоманітність, плюралізм
різних позицій, точок зору, ціннісних і культурних
систем, що вступають один з одним у відносини діалогу
і мінливих у результаті цієї взаємодії.
Розуміння реалізується засобом входження в
знакову ситуацію герменевтичного відношення, завдяки
конструктивному освоєнню об’єкта, внаслідок його
емоційного переживання. У найширшому визначенні
розуміння за своєю суттю є освоєнням того, що
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незрозуміло. У філософському сенсі розуміння – це
знання, що має справу з цілим, яке важко піддається
баченню за низкою його складових частин. Розуміння,
тобто введення об’єктів розуміння в систему
індивідуальних і суспільних сенсів, апріорі й апостеріорі
раціональне. Воно ґрунтується на реконструкції
інваріантних структур людської діяльності, закріплених
соціально–історично.
Вживанню в ситуацію неминуче передує діало
гічний рівень, котрий забезпечує інтерпретацію і
переінтерпретацію, що супроводжуються типологічним
рівнем розуміння. Будь–яка типологічна інтерпретація
припускає систему інших типів, які в сукупності
складають практичну версію соціальної структури.
Якщо взаємне типологічне розуміння успішне, якщо
типологічні версії соціальних структур, що містяться
в свідомості учасників, співпали, то утворюється
взаємоприйнятна основа подальшої спільної діяльності
у формі діалогу. Тобто спрацьовує теза про взаємність
світоглядно–аксіологічних горизонтів і партнери по
взаємодії приходять до загального бачення світу.
Типізація відбувається за рахунок категорій
природної мови, що втілюють досвід попередніх
поколінь. Розуміння базується на каркасі мови.
Гуманітарний аналіз має в своєму розпорядженні
мовний фонд – поняття і терміни, котрі дозволяють
здійснювати пізнавальні функції щодо освоюваного
предмету. Що стосується внеску у розвиток цієї
інструменталістики, то М. Бахтін збагатив гуманітарний
словник біологічністю і поліфонічністю, С. Авєрінцев –
символічністю, структуралісти – типологічністю і
структурністю, а еволюціоністи – становленням і
генетичним зв’язком.
Принагідно зазначимо, що тлумачення є неусувним
моментом, формою і способом функціонування
філософських знань. Нове філософське знання завжди
є результатом інтерпретації. Плюралізм філософського
знання забезпечується його інтерпретаційною природою.
Інтерпретація ж передбачає діалогічне відношення
пізнаючого суб’єкта з особливим предметом, що
виокремлюється на підставі специфіки історичного,
культурного, буттєвого та спів–буттєвого контекстів.
Становлення проблеми ідентичності в західній
філософії привертає увагу до змішування двох значень
ідентичності: ідентичності із самим собою (самості)
та ідентичності як «того ж самого» [6, с. 153]. Згідно з
Полем Рікером, ідентичність походить від латинських
коренів «idem» – ідентичний як вищою мірою подібний
та «ipse» – ідентичний як тотожність самому собі [6,
с. 153].
Прагнення людей до формування своєї ідентичності
та вимога визнання цієї ідентичності не є явищем,
притаманним виключно нашому часу, – воно властиве
людському роду трансісторично й на універсальному
рівні. Люди усвідомлюють свою індивідуальність через
приналежність до історично сформованих співтовариств,
котрі володіють пам’яттю, яка передається з покоління в
покоління. Світогляд, картини світу і стилі мислення є, з
одного боку, своєрідним соціокультурним депозитарієм,
а з іншого, – трансляторами історичної пам’яті. Пошук
людиною своєї ідентичності спонукає її визначального
екзистенційного вибору, а саме: засвоєння певних
світоглядних систем, прийняття чи відторгнення
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відповідних картин світу, а також увиразнення стилю
мислення.
Осмислення ідентичності містилося в одному зі
звернень Зигмунда Фрейда до членів єврейського
товариства «Бнай Бріт» в 1926 році. Говорячи про те,
що його не пов’язували з євреями ні віра, ні національна
гордість, Фрейд разом з тим відзначив, що у нього
було «чітке усвідомлення внутрішньої тотожності з
ними, затишна свідомість спільності психологічного
устрою». Важко сказати, чи використовував Фрейд
у своїх працях термін «ідентичність» у тому сенсі,
який йому надається сьогодні. Однак його роздуми
про ідентифікацію людей в масі, що знайшло своє
відображення в книзі «Масова психологія і аналіз
людського Я» (1921), впритул підвели до розуміння того,
що пізніше в психоаналітичної літературі було названо
«груповою ідентичністю». Можна констатувати факт,
що у згаданому вище зверненні до членів єврейського
товариства «Бнай Бріт» він говорив про «внутрішню
ідентичності» (der inneren Identitaet).
В інформаційному суспільстві гостро постає
проблема ідентичності. Ось як говорить про це
Мануель Кастельс: «Під ідентичністю я маю на увазі
процес, завдяки якому соціальний суб’єкт пізнає себе
та конструює смисли, головним чином на основі даної
культурної якості або сукупності якостей, виключаючи
більш широку співвіднесеність з іншими соціальними
структурами. Ствердження ідентичності не обов’язково
означає нездатність співвідноситись із іншими
ідентичностями (наприклад, жінки ще співвідносяться із
чоловіками) чи охопити все суспільство під егідою своєї
ідентичності (наприклад, релігійний фундаменталізм
прагне навернути всіх і кожного). Але соціальні
стосунки визначаються vis–a–vis іншим, на основі тих
якостей, котрі конкретизують ідентичність» [5, с. 208].
Практично ніхто із сучасних дослідників не ставить
під сумнів кризовий стан ледь не всіх рельєфних
форматів сьогочасної ідентичності. Різнотлумачення
мають місце лише щодо змістовних особливостей,
глибини й без альтернативності кризових мегатенденцій.
Сам термін «криза ідентичності» був введений Еріком
Еріксоном для позначення періоду нестабільності
формування особистості, через який проходять підлітки.
Такому періоду притаманні високі амплітуди перегляду
світоглядних пріоритетів і – як об’єктивний наслідок –
тотальна невизначеність, коли бажаний результат у
форматі цілісної, наділеної душевною рівновагою
особистості набуває сумнівних ознак.
Домінуючий у наш час тренд соціального
конструктивізму утверджує погляд на ідентичність як
на щось конструйоване, рухливе, множинне, залежне
від контексту. Такий підхід сприяє осмисленню
динамічного потенціалу ідентичності, її множинності й
гнучкості, робить її предметом вибору. Однак, цей вибір
не довільний: він здійснюється в певному соціальному
контексті, де заданий як спектр альтернатив, так і
набір їх можливих інтерпретацій. У всякому разі,
переоцінювати нестійкість ідентичності в соціумі
сучасного формату не слід вже хоча б із тієї простої
причини, що абсолютизація цього умоглядного
конструкту ставить під логічний сумнів те, що сьогодні
сумніву все ж не підлягає, а саме – функціональну
єдність соціуму.
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Як зазначає Славой Жижек, «множинні «Я»
постають тим, чим «я хочу бути», демонструють каскад
ідеальних ego індивіда. Всередині ж знаходиться
порожнеча, топологічно когерентна позиції суб’єкта.
Розщеплений суб’єкт не означає, що існує безліч ego
в одному індивіді. Насправді децентрація є децент
рацією порожнечі суб’єкта по відношенню до його
змісту; розщеплення – це розщеплення порожнечі і
уявної персони. Тому роздвоєння особистості – це
не розмежування двох (трьох ...) сутностей–змістів, а
диференціація ідентифікаційної ознаки від суб’єктивної
порожнечі, яка ситуативно переміщається між різними
ідентифікаціями. Дерріда не випадково дорікав Лакану
за субстантивацію цієї фундаментальної порожнечі»
[4, с. 122].
Ідентичність стає даністю в процесі ідентифікації,
але оскільки процес ідентифікування перманентний, то
відштовхуватись від деякої статичної ідентичності не
зовсім коректно. У цьому сенсі будь–яка ідентичність
не абсолютна, а відносна – тобто вона відображає
конкретно–історичну міру співвідношення і порівняння
з
кимось
(чимось).
Становлення
ідентичності
відбувається в процесі ідентифікації індивіда з тими
чи іншими орієнтирами і взірцями. Не випадково для
Мартіна Гайдеггера буття людини – це завжди в тій чи
іншій мірі «подія», «буття–в–світі», «буття–з–Іншим», а
Віктор Франкл наполягав на діалогово–комунікативному
характері ідентичності: шлях людини до себе лежить
через «значущого Іншого» і світ в цілому; якщо цей
шлях не буде пройдено, людина так і зможе зрозуміти,
хто ж вона насправді. Слід зазначити, що комунікативне
коло значущих для індивіда суб’єктів у процесі життя
розширюється від матері і аж до всього людства.
Чарльз Кулі в «Теорії суспільного дзеркала»
обґрунтував концептуальний підхід, відповідно до якого
індивід структурує та ієрархізує своє Я в смисловому,
ціннісному й цільовий план, багато в чому спираючись
на реакції інших людей в процесі соціальних контактів.
Так формується те, що Ч. Кулі позначив «соціальним
дзеркалом індивідуального Я».
Роберт Лейнг наполягав на взаємодоповнюваності
(компліментарності) людської ідентичності – в тому
сенсі, що жінка не може адекватно ідентифікувати себе
як мати без дитини, чоловік далекий від усвідомлення
себе чоловіком без дружини, а цікавий співрозмовник
не має права наполягати на цьому ідентифікаційному
статусі за відсутності фактів бесіди. Доповнювальний
фактор є своєрідним верифікатором, який тестує
попередню «заявку на ідентичність» на предмет її
відповідності дійсності.
З огляду на комунікативний характер формування
ідентичності загострюється аспект особливостей і
закономірностей становлення ідентичності в контексті
міжособистісної комунікації. У процесі розвитку
ідентичності вкрай важливою є комунікація як
«передача смислу себе» і «засвоєння сенсу інших»,
котра віддзеркалює децентрацію особистісної структури,
її несамототожність і несамодостатність, тому покладає
надію на саморозвиток в просторі комунікативного світу.
Соціокультурні регламентації, взірці й світоглядно–
аксіологічні орієнтири є посередниками, провідниками
в переживанні особистістю досвіду самототожності.
Ефективність дослідження ідентичності значною мірою
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зумовлена аспектом комунікативної ідентичності, а
також процесами переходу індивіда з комунікативного
простору соціального функціонування в транскомуніка
тивний, коли долається опосередкованість нав’язаних
соціокультурними зразками ідентифікацій і людина
виходить на буттєвий рівень взаємодії із сутнісними
характеристиками світу, здійснюючи особистісну
трансформацію в процесі переходу від переживання
соціального досвіду ідентичності до екзистенціального
досвіду автентичності. Загалом же в змістовному сенсі
кожна конкретно–історична комунікативна ідентичність
є результуючим ефектом деякої ідентифікації та
інтеракції зі значущими й узагальненими «Іншими».
Висновки.
Володіння
мистецтвом
комунікації
набуває ознак стратегічного ресурсу для перспектив
гармонійного єднання суспільства, створення широкої
соціокультурної сфери для консенсусу, взаєморозуміння,
компромісу тощо. Натомість зниження рівня культури
комунікації і стагнація цього функціонального напрямку
життєдіяльності суспільства неминуче тягне за собою
негативні наслідки практично в усіх сферах буття
соціуму.
Динаміка й особливості становлення інформацій
ного суспільства, а також нестримний експансіонізм
засобів масової інформації призводять до того, що
пріоритетного значення набуває не факт як такий,
а повідомлення про факт. Апофеозом же кваліфіка
ційного рівня ЗМІ є іронічне і курйозне по своїй
суті повідомлення без факту. Будучи заручником
таких маніпуляцій, людина повторює слідом за
Жаном Бодрійяром зовсім не абсурдне за умов
постмодерністської тотальності запитання: «А чи була
війна в Іраку?» Справді, в умовах всесилля новітніх
інформаційних ресурсів можна, з одного боку, можна
створити масовий ажіотаж і психоз щодо неіснуючої
подій, а з іншого боку, можна залишити непоміченими
грандіозні події і явища.
З огляду на посилення інформаційної насиченості
вимоги до інформаційних повідомлень стають дедалі
жорсткішими. Аби споживач інформації віддав перевагу
саме цьому інформаційному блоку, той повинен вигідно
відрізнятися з–поміж інших певною привабливістю,
інтригою, спокусою. Відтак, очевидних ознак набуває
потреба корекції ціннісної системи масової свідомості,
її трансформація в напрямку логіки становлення
інформаційного суспільства. Не варто відмовлятися
від фундаментальних основ національної духовної
традиції. Ціннісна система новітнього ґатунку має
віддзеркалювати органічну національну духовність.
Лише в цьому разі вона стане на заваді деформації
національної системи цінностей і руйнуванню соціо
культурної спадкоємності.
Можна погодитися з тезою, відповідно до якої
«утвердження інформаційного суспільства, домінування
мультимедіа, поширення віртуалізованої свідомості –
всі ці особливості добре схоплювалися за допомогою
постмодерністських підходів, де поняття симулякра
і симуляційної реальності, введені Жан Бодрійяром,
стають точним апаратом змалювання середовища
мультимедіа. Фактично Бодрійяр виявив парадокс
розвитку «суспільства знання», довівши, що збільшення
кількості інформації, ізоляція від якої практично
неможлива, призводить не до поінформованості як
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накопичення знань людини про світ, а до поверховості –
спочатку сприйняття, а згодом і мислення. Людина втра
чає здатність оперувати завершеними текстами і логіч
ними конструкціями, формуючи уявлення про реальність
із фрагментів вражень і уривків текстів» [8, с. 81].
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Символ у системі світосприйняття
Особливості й закономірності світосприйняття залежать від багатьох
чинників, які утворюють відносно усталену єдність. У процесі історичного
розвитку одні фактори набувають пріоритетного значення, натомість інші
втрачають свій вплив на формування світосприйняття. Феноменальність
символічного інструментарію полягає в його інваріантності для будь–яких
процесів світосприйняття.
Ключові слова: картина світу, історичний розвиток, особливості
й закономірності світосприйняття, пріоритетне значення, символічний
інструментарій, інваріант.

Проблема полягає насамперед у різнотлумаченнях
символу: «символ» у Ґотфріда Лейбніца не рівнозначний
«символу» у Імануїла Канта; Фрідріх Шеллінг мислить
під «символом» дещо істотно інше, ніж Чарльз Пірс;
ключові символи релігій не збігаються зі змістом,
вкладеним у це поняття Германом Гельмгольцем;
«символ» у Олександра Блока подібний «символу»
Бертрана Рассела лише фонетично. Ця суперечливість
вимагає
категоріально–методологічного
розкриття
природи символу, власної сутності символу, яку слід
відрізняти від сутності символізованого предмету і
сутності символічного образу.
Символи розкриваються як у культурному, так і в
особистісному бутті людини, тому між онтологічною
структурою символу і буттям людини має існувати
виразне
співвідношення.
Однак
буття
людини
розкривається в різних формах міжособистісного та
культурного досвіду. Онтологічну ж структуру символу
не можна звести до однієї форми: необхідно виявити
внутрішню діалектику буття символу.
Різні аспекти теорії символів розробляються філо
софією, філологією, естетикою, мистецтвознавством,
соціальною психологією. Особливе значення для
розуміння ролі символіки в культурі відіграли праці
Е. Кассірера, З. Фрейда та К. Г. Юнга. Відповідно
до теорії символічних форм, людська свідомість
підтримує постійний зв’язок із навколишнім світом
саме завдяки символічним формам. Теорія символічної
взаємодії дозволяє розкрити значення широкого
діапазону символів, які стимулюють складне поєднання
мотивів, що відіграють вирішальну роль у забезпеченні
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індивідуальної та суспільної життєдіяльності, а також
міжособистісного спілкування.
Енергійна діалектика як живий симбіоз сутності
та енергії набула розвитку в працях візантійських
мислителів – зокрема, Діонісія Ареопагіта і Григорія
Палами. На початку XX століття найбільший внесок у
розвиток енергійної діалектики внесли П. Флоренський,
С. Булгаков та О. Лосєв. Істотне значення для розуміння
енергійної діалектики мають праці В. Бичкова, В. Лось
кого, С. Хоружого.
Засобом семіотичного тлумачення символу П. Рікер
намагається вийти на герменевтичний рівень розуміння.
Специфіку символічного він вбачає у наявності другого
семантичного рівня, який схований за безпосередньо
явленим першим. У межах цього підходу були виявлені
важливі характеристики символу: багатозначність,
співвіднесеність з більш глибоким змістовим рівнем
тощо.
На перетині семіотичного та культурно–історич
ного підходів досліджували проблематику символу
М. Лотман та Б. Успенський. Зокрема, М. Лотман
оприлюднив концепцію семіосфери як сегменту культур
ного життя, котрий набуває знаково–символічного
вираження. При цьому ключове значення має символ,
який з огляду на свою багатозначність може поєднувати
різні культурні рівні, щоразу породжуючи нові
культурні феномени. В рамках семіотичного підходу
виявлені важливі характеристики символу, однак він
створює небезпеку зведення поняття «символ» лише до
семіотичної функції, тоді як сутнісна специфіка символу
залишається невиявленою.
Артикуляційно найбільш виразний і переконливий
розвиток культурно–історичний підхід отримав при
аналізі С. Авєрінцевим специфіки візантійської
культури. Загалом культурно–історичний підхід до розу
міння символу сформував респектабельну філософську
традицію: зокрема, його репрезентантом є О. Шпенглер,
якого С. Авєрінцев свого часу піддав різкій критиці,
що демонструє відмінність методологічних рішень в
рамках даного підходу. Якщо С. Авєрінцев використовує
символи
для
прояснення
культурно–історичного
змісту, то О. Шпенглер, навпаки, виводить цей зміст із
символів, що зводяться до вихідного «пра–феномену»,
«пра–символу» соціокультурного космосу.
Це ж зауваження може бути віднесене і до психо
аналітичного розуміння символу. З. Фрейд, який
тлумачить символи не по відношенню до об’єктивної
реальності, а щодо індивіда, який їх генерує, редукує
символ і символізацію до функції несвідомої пси
хічної діяльності. К. Г. Юнг долає підхід З. Фрейда,
визначаючи символи через співвідношення з колек
тивним несвідомим, яке можна тлумачити одночасно і як
іманентну суб’єкту реальність, і як трансцендентну по
відношенню до нього. При цьому К. Г. Юнг проводить
чіткий вододіл між символом та знаком. Знак завжди
вужчий, ніж означуване, натомість символ завжди
ширший і глибший, ніж символізована реальність,
його не можна штучно сконструювати. Якщо знак
раціональний, то символ нераціоналізований, природний
і спонтанний.
Найбільш плідним було розкриття онтології
символу П. Флоренським, який висловив ідею
онтологічної тотожності символу та символізованого,
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взаємопроникнення в символі різних онтологічних
планів буття – зокрема, буття божественного та буття
земного. Найбільш високого ступеня відрефлектованості
ця традиція досягла у творчості О. Лосєва, який
інтерпретував символ не як образ сам по собі, а як
реальну дію в образі символізованої суті, підкреслюючи
цим важливість онтологічного зв’язку між зовнішнім
явищем та внутрішнім змістом. Античне розуміння
символу розкривається у А. Тахо–Годі.
А. Бергсон любив посилатися на такий вислів
Е. Берклі: спочатку ми здіймаємо пил, а потім
скаржимося, що не бачимо. Ми бачимо не самі речі,
а пил–символи, обмежуємося читанням етикеток,
приклеєних до явищ і процесів. Класифікація цих
етикеток утворює рівні символічного пізнання. Символи
віддзеркалюють не самі речі, а лише відносини
між речами. Час, з яким має справу фізик, істотно
відрізняється від музичного часу, який, в свою чергу,
не збігається з історичним концептом часу і т.д. В
результаті маємо безліч символів часу, котрі виражають
його в різноманітних функціях. Але ця безліч
позбавлена суто філософської значущості. Філософія
має справу з безвідносним і безумовним часом, яким він
є в собі й для себе.
Це може слугувати аналогією, придатною для
екстраполяції на інші сфери. Приміром, одна й та
ж людина може здаватися гігантом під ракурсом
знизу догори, здаватися людиною середнього зросту
на відстані п’ятдесяти кроків і карликом з висоти
пташиного польоту. Насправді ж вона може бути не
першим, не другим, не третім, а чимось четвертим. А
найголовніше, що вона не може бути усім водночас [4,
с. 223–224].
Символ для А. Бергсона – не що інше, як
утилітарний засіб, за допомогою якого досягається
деяка практична мета. Бергсон напевно погодився
б з Г. Файхінгером у визначенні символу як фікції.
Але якщо для Файхінгером фікція – альфа і омега
нашого розумового життя, то Бергсон розглядає її
як аберацію духу, культивовану наукою; завдання
філософії – вирватися з пастки фіктивних символічних
хитросплетінь і досягти абсолютного. Філософ
рефлектує над конкретними фактами, а не над ідеями.
Дійсність має бути розглянута sub specie durationis
(з точки зору тривалості); будь–який інший розгляд
породжує аберації: sub specie utilitatis (з точки зору
користі) – аберацію наукового символізму, sub specie
aeternitatis (з точки зору вічності) – аберації символізму
метафізичного. Але пізнання, що схоплює свій об’єкт
зсередини і сприймає його таким, як він сам сприймав
би себе, якби його сприйняття і буття складали
органічну єдність, є абсолютне пізнання, пізнання
абсолютного. Ми володіємо цим абсолютом в акті
рефлексійного переживання тривалості. Але кожна
спроба рефлексії над цим переживанням обертається
для нас «втраченим раєм» – тривалість миттєво зникає,
залишаючи нам свій просторовий слід і породжені ним
апорії.
Ключова дослідницька інтрига зводиться до того,
як, власне, символи здійснюють символізацію, за
рахунок чого і в який спосіб вони транслюють смисл
[7, с. 66]. Саме цей аспект з’ясовує їхню сутність як
засобу і елементу системи світосприйняття. За великим
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рахунком, природа символу і є природою культури:
ми не можемо ні досліджувати культуру, ні взагалі
говорити про неї поза символом, навіть якщо ми при
цьому і уникаємо вживання самого терміну «символ».
Найбільш поширені два способи розгляду культури:
типологічний та генетичний. Перший пов’язаний
з продуктами культури, з її «аргоном», другий – з
продуктивністю, «енергейєю». Перший досліджує
культуру в вертикально–акордовому плані, другий –
в горизонтально–мелодійному. Нехтування одним зі
способів призводить до нерозв’язних проблем.
Е. Кассірер не випадково стверджував, що завдання
дослідження «символічних форм» є найважливішим
завданням культурної типології. Він слушно наголо
шував на ролі «символу» як найважливішого
інструмента культурного освоєння світу – «олюднення
природи». Кассірер аргументовано наполягав: є лише
одна дійсність і вона – символічна. Тому оперування
дійсністю є оперуванням символічними формами – лише
за їхнього посередництва ми сприймаємо дійсність і
евентуальність. Буття символу розгортається в градації
символічних форм, що утворюють культуру як процес
символізації.
Як зазначав Е. Кассірер, за відсутності символізму
життя людини уподібнилася б життю мешканців
легендарної платонівської печери. Воно обмежилося
б біологічними потребами й жодним чином не
перетиналося б з «ідеальним світом», релігією,
мистецтвом, філософією та наукою. Людське пізнання
за своєю природою є пізнанням символічним. Символ
розуміється Е. Кассірером як чуттєвий сенс з метою
оволодіння світом чуттєвого досвіду. Паралель з
кантівським апріорізмом тут очевидна, оскільки символ
якраз і є категоріальним синтезом чуттєвого матеріалу.
Е. Кассірер пропонував розуміти символ як
вираження загальної функції творчості й пізнання
культури. Символічну форму він інтерпретує як
одкровення, котра втілює внутрішнє в зовнішнє.
Символи – це форми духовного життя, які беруть
свій початок у творчості самопізнання духу. При
цьому для Кассірера питання про те, що відповідає
символам у реальному бутті, позбавлене сенсу. Згідно
із кассірерівським розумінням логіки й закономірностей
символічного функціонування, символ як частина
фізичного світу не має ніякого актуального існування –
він має значення. За цим характерологічним критерієм
символ повністю збігається з цінністю (наявність
значення за відсутності актуального існування). А
оскільки символізм віддзеркалює здатність творчо
конструювати світ, то людина цілком коректно може
бути відрекомендована «символічною твариною».
Виокремлення Е. Кассірером специфіки символу
через творчість людини досягає свого граничного
загострення в роботах У. Еко, який стверджував, що
суб’єкт пов’язаний з реальним лише за символічного
посередництва. С. Лангер, погоджуючись із Е. Кассі
рером в тому, що здатність до символізації виокремлює
людину з природи як істоту культурну, все ж позиціонує
символізм не як раціональну, а як суто інтуїтивну
діяльність людини, тому культура – за великим
рахунком – є похідною не від продуктивної здатності
ratio, а виключно від ірраціональних інтенцій духу,
інтуїтивістики, стереотипів і ментальних автоматизмів.
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І. Кант розмежовує три типи апріорних форм:
чуттєвості (час, простір), розсудку (категорії) та розуму
(ідеї). Коген здійснив докорінну реконструкцію цього
поділу; форми чуттєвості в нього набули статусу форм
мислення, а ідеї розуму були відрекомендовані ідеалом і
метою знання наукового типу [6, с. 427].
Г. Лейбніц кваліфікував символ як cogitatio caeca –
сліпе пізнання. Символ є почуттєвим втілення сенсу й
інтегралом досвіду. Він уособлює ідентичність буття
та мислення. На відміну від образу, символ не просто
вказує на символізовану сутність, а й реально містить
її в собі, тобто передбачає не лише смисловий, а й
онтологічний зв’язок із символізованим.
Варто зауважити, що культурно–історичний підхід
дозволяє виявити важливі змістовні характеристики
символу, однак сутнісний зміст символу залишається
нерозкритим,
оскільки
методологічно
символ
розглядається через інші, зовнішні по відношенню до
нього явища. Це ж зауваження може бути коректно
віднесене і до психоаналітичного розуміння символу:
З. Фрейд, який тлумачив символи в контексті не
об’єктивної реальності, а суб’єкта їх ініціації, редукує
символізацію
до
функції
несвідомої
психічної
діяльності. К. Г. Юнг інтерпретував символи крізь
призму їх співвідношення з колективним несвідомим,
яке щодо символа є реальністю іманентною і водночас
трансцендентною. Юнг наполягав на доцільності
здійснення чіткого розмежування між символом та
знаком: знак завжди вужчий, ніж означуване, натомість
символ завжди ширший і глибший, ніж символізоване,
його не можна штучно сконструювати. Якщо знак
раціональний, то символ не підлягає раціоналізації з
огляду на свою онтологічну спонтанність.
Семіотичний підхід до символу репрезентує
творчість Р. Барта, який здійснює таку змістовно–
функціональну демаркацію символ та знака: якщо
знак визначається через актуальне співвідношення
з означуваним предметом, то символ виявляє свої
сутнісні ознаки і функціональні ресурси в результаті
віртуального співвідношення з усією системою знаків,
з якої він виокремлюється. Приміром, християнський
хрест як символ визначається не на підставі позначення
конкретного предмету, а в результаті співвідношення зі
знаковою системою християнства: з обрядами, звичаями,
догматами тощо.
Символи віддзеркалюють не самі речі, а відносини
між речами. Складність ситуації полягає в тому, що
символ виражає не лише символізовану, а й власну
сутність, котра володіє здатністю до вираження, яка
розкривається на двох рівнях: вираження в самому
символічному образі, а також опосередковане цим
символом вираження в інших предметах і явищах
емпіричної дійсності [7, с. 95–96].
Символ може бути аксіологічно нейтральним,
будучи суто семіотичним явищем. Природа символу
якраз семіотична, а не аксіологічна, тому, наприклад,
символічне тлумачення культури Е. Кассірером не є
аксіологічною теорією. Втім, символіка може містити
й ціннісні формати та контексти, і чим більше вона їх
містить, тим більше значущою вона виявляється для
суб’єкта засвоєння символічної пропозиційності.
Між іншим, фізично однорідні символи можуть бути
(і часто бувають) ціннісно неоднорідними: кам’яний
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стовп, мармурова колона чи кладовище в залежності від
особливостей історичної та соціокультурної доби можуть
набувати істотно відмінного, ціннісного (сакрального
чи профанного) значення. Це пояснює, чому соціально–
політичний простір чи його окремі відтинки маркуються
ціннісними маркерами неоднорідною, в надзвичайно
широкому значеннєвому (модальному) діапазоні.
На думку А. Бергсона, філософія більш споріднена
з мистецтвом, ніж з наукою. Її занадто довго розглядали
як науку, котра володіє найбільш респектабельним
ієрархічним статусом. Але наука дає лише часткову,
уривчасту картину дійсності, вона вловлює її лише за
допомогою штучних символів. Мистецтво ж і філософія,
навпаки, поєднуються в інтуїції, яка є їхньою спільною
основою. Більше того, філософія – це жанр, видами
якого є різні мистецтва. Згідно з Бергсоном, мистецтву
притаманне
потужне
символоборче
покликання.
Воно намагається усунути все, що приховує від нас
реальність; і робить це з однією метою – поставити нас
віч–на–віч із самою реальністю [13, с. 263].
Символи якраз і приховують від нас реальність.
Метафізика – це сфера знань, котра претендує на те,
що може не вдаватись до послуг символів. Мистецтво –
це фігурально метафізика, а метафізика – рефлексія
над мистецтвом. Але якщо мистецтво обходитися без
символів, то це значить, що поет може не вдаватись до
послуг слів? Втім, немає нічого дивного, адже Верлен
зумів написати «Пісні без слів». І, попри те, що вони
написані все ж словами, це – неістотна формальність,
бо мистецтво письменника полягає не в останню
чергу в тому, щоб змусити нас забути про слова для
зосередження вістря уваги на смислах. Сутність
мистецтва не в експресії, а в імпресії; воно не виражає, а
вкорінює враження: і чим сильнішим є навіювання, тим
більш непомітний вираз. Якщо наукові символи нечіткі,
то символи художні гранично прозорі – аж до враження
їх відсутності.
Важливим сучасним символічним регулятором і
спонукою є взірець життєвого шляху знаменитостей
(top celebrities). Однак здебільшого поширені в ЗМІ
версії причинно–наслідкових зв’язків успіху видатних
людей мають істотну ваду – вони істотно редуковані,
є своєрідним інформаційним фаст–фудом, який є
зручним для споживання і засвоєння, але має надто мало
спільного з методичною, а тим більше – з теоретико–
методологічною ефективністю. «Спрощення життя
відомих людей призводить до появи абстрактного
персонажа, який нав’язує простим смертним якісь
недосяжні стандарти. Ви вважаєте, що, рано лягаючи
спати, станете великим спортсменом? Гольфіст Тайгер
Вудс міг ходити по вечірках до третьої ранку і при
цьому все одно обігравав усіх на полі. Чи необхідний
ідеальний порядок на робочому місці? Якщо дати
Бобу Ділану ящик пива і блокнот, то він все одно
напише пісню краще, ніж більшість з нас. У статтях
і книгах нам радять зробити певну річ, яка допоможе
нам втілити нашу мрію, тому що саме так чинив той
чи інший відомий персонаж. Такий стан речей існує з
тієї причини, що заклики в дусі «візьмися за роботу»
не користуються великою популярністю в мережі і не
отримують достатньо лайків на «Фейсбуці».
Припустимо, ви приписуєте успіх Оноре де
Бальзака, французького романіста XIX століття,
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його нещадному «реалізму», «прозрінню», «гостроті
почуттів»,
«опрацюванню
характерів»,
«вмінню
захопити читача» і т. ін. Ці якості можна визнати
необхідною передумовою до створення чудового твору
лише за умови, що всі окрім Бальзака позбавлені цих
якостей. Насправді ж Бальзак відрізняється від своїх
невідомих суперників лише тим, що йому неймовірно
поталанило. Успіх – це не лише питання везіння,
однак удача ніколи не завадить. А стверджувати,
нібито успіху можна досягти, слідуючи лише кільком
корисним порадам, – це все одно, що дивитися на
задню обкладинку книги і вважати, що ви її прочитали.
Не можна, похапцем глянувши на чиєсь життя, звести
успіх лише до кількох основних рис характеру людини.
Це втамовує нашу спрагу до створення наративу, але
таке надмірне спрощення не йде на користь. Життя –
складна річ, а шлях до успіху звивистий і заплутаний.
Він схожий на темний лабіринт, подолати який потрібно
самостійно, створивши власні правила» [14].
У творах Г. Гегеля символ тлумачився доволі
широко, постаючи протилежною знакові семантичною
формою образного плану. При цьому діалектика символа
та знака розглядалася в контексті генеалогічного
аналізу – як похідна самопізнання абсолютної ідеї.
Інтерпретація символа Шеллінгом має більш обмежений,
ніж у Гегеля, характер. В межах цього підходу символ
пов’язувався з його осмисленням у статусі синтезу
загального та особливого, де ні загальне не позначає
особливого, ні особливе не позначає загального. Втім,
саме корпус ідей Шеллінга значною мірою утворив
основу численних сучасних теорій символізму,
заснованих на розумінні символу як діалектичного
симбіозу полярних першовитоків – ідеї та форми, знака
та значення, образу та сенсу [12, с. 74].
Найбільш істотне відображення ці ідеї знайшли
насамперед у межах семантичної філософії у С. Лангер
та П. Рікера, а також у працях Е. Кассірера, який, власне
й запровадив у сучасну наукову літературу поняття
символічної форми як основоположного принципу
організації людського мислення і культури. Дещо іншу
позицію по відношенню до символу можна виявити у
К. Г. Юнга і його послідовників, а також у О. Лосєва,
М. Мамардашвілі та A. П’ятигорського, у працях яких
поняття символа та знака пов’язані з уявленнями про
взаємодію свідомого та несвідомого як вираження
загального діалектичного характеру пізнання і мислення
[11, с. 533].
Фактично лише деякі з існуючих нині концепцій
символічних форм включали в себе систематику знака та
символа в їх взаємозв’язку і відношенні один до одного
[10, с. 217]. Цьому значною мірою сприяла існуюча
семіотична традиція позитивістського тлумачення знака
та символу. Саме таке трактування призвело до того,
що в межах власне філософського розуміння знака
та символу діалектика мислення і пізнання людиною
світу розглядалася як взаємодія чуттєвого образу та
абстрактного знака. Це, в свою чергу, зумовило логіку
сучасного гносеологічного підходу, який передбачає
перевагу наукових уявлень про суще над усіма іншими
формами людського знання. Останні по відношенню
до науки витлумачуються лише в якості додаткових
пізнавальних феноменів, котрим апріорі притаманна
неповнотота і вторинність.
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Символ є відображенням явища. Суб’єктивний
ідеалізм заперечує незалежність явища від свідомості;
його формульна квінтесенція твердить: бути – значить
бути наявним на рівні сприйняття. Шопенгауер так
і починає свою головну працю: світ – моє уявлення.
Це положення здається йому настільки очевидним,
що інерційний алгоритм його логіки він поширює на
всіх істот, спроможних до пізнання. Людина, згідно з
А. Шопенгауером, не знає ні Сонця, ні Землі; лише око
бачить Сонце, а рука відчуває Землю. Отже, світ існує
лише як уявлення [9, с. 103].
Втім, послідовно доведена до граничних рефлек
сійних меж, така логіка спростовує сама себе:
припустимо, світ справді є моїм уявленням, але тоді
це означає, що все феноменально існуюче є лише
уявленням, що я не знаю ні Сонця, ні Землі, а знаю
лише око, яке бачить Сонце, й лише руку, яка відчуває
Землю. Якщо все, що належить світу, є уявленням,
значить не існує розмежування на об’єкт та суб’єкт
уявлення; суб’єкт уявлення є результатом деякого
уявлення, яке – в свою чергу – зумовлене іншими
уявленнями.
Символ не лише відображає явище, а й водночас
моделює його, набуваючи в результаті такої процедури
символічного статусу [8, с. 330]. Приміром, символіч
ними ознаками володіє факел, який горить на могилі
Невідомого Солдата, але зовсім несимволічним є факел
у руках людини, яка обстежує з його допомогою темне
горище. Символічність речі обумовлена також рівнем і
настановами свідомості. Для прикладу: не кожна жінка
сприймає дзеркало як символ; так само не всі акцентують
увагу на символізмі годинника, дерева або моря. Можлива
також суто ситуативна, випадкова символічність явища.
Чоловік приходить в магазин, щоб купити синю сорочку,
але продавець випадково загортає йому чорну. Вдома
помилка продавця стає очевидною, але їй не надають
особливого значення доти, доки не приносять звістку про
смерть близького родича, який помер тоді, коли робилась
покупка в магазині. Такий збіг обставин об’єктивно й
закономірно набуває глибокої символічності.
Можна констатувати принципову нередукованість
символу: будучи в аспекті форми і метафорою, і
способом, і типом, символ разом з тим не є жодним
з них у тому сенсі, що жодна з перерахованих ланок
не вичерпує його природи. Навпаки, кожен з цих
термінів, за всієї субстанційної та функціональної
самодостатності, містить або потенційні, або актуальні
ознаки символу, і, висловлюючи його, самовизначається
ним у процесі цього виразу [3, с. 117–118].
Три характеристики символу (смислове відобра
ження світу, породжуюча модель та спрямованість на
те, що знаходиться ззовні) можна доповнити ще однією
характеристикою: символ не вичерпується формально,
тобто на рівні аналізу форм, а осягається діалектично –
на рівні метаморфози нескінченних модифікацій.
Формалізм не в змозі охопити цілісну природу символу,
йому підвладний лише окремий шар, який він змушений
ототожнювати із символом як таким [2, с. 404].
Як діалектика форми та змісту символ володіє склад
ною ієрархією рівнів, конституйованою в пізнавальній
діяльності людини. Таким є його «плюралістичний»
ракурс. Натомість у ракурсі «монізму» символ можна
охарактеризувати як смисловий горизонт, просвічування
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якого крізь ті чи інші рівні символізує їх і дає підстави
стверджувати про символічність образу. Помилки і
плутанина починаються тоді, коли ми намагаємося
кристалізувати це «світіння» в межах відповідної йому
форми. Слово «горизонт» тут вживається фігурально.
Воно – лише образний прийом, який робить наочною
складну структуру змальованого явища, але, з іншого
боку, воно підкреслює і буквальне значення цієї
наочності [15, с. 156].
Висновки. Якщо символ можна виявити на рівні
багатоманітності його часткових специфікацій (на
кшталт образа, знака і т. ін.), то його природа в цих
специфікаціях залишається нез’ясованою. Символ може
бути розглянуто і у фізиці, і в філософії, і в логіці, і в
естетиці. Кожен ракурс висвітлює його особливим
чином; перед нами панорамно пройде градація рельєфів,
які хоч і відрізняються один від одного, проте мають на
увазі й демонструють одне й те ж.
Безперечно, жоден із цих виявів не розкриває його
повністю, а кожен специфікує його відповідно до свого
середовища: приміром, за яскравого світла матові
фігури на склянці мають вигляд жовтих, а за тьмяного
світла – блакитних; символ у математиці – абревіатура
реальності, а в мистецтві він – її інтенсифікація.
Символ не можна не лише повністю розкрити низкою
його виявів, а й звести до будь–якого з них. Ці вияви
можна назвати символічними формами; ні окремо,
ні в сукупності вони не вичерпують сам символ, бо
цілісність не механістична, а діалектична – вона завжди
більша, ніж сума частин.
Символ не зводиться повністю до жодного зі своїх
оформлень і не ділиться без залишку на жодну зі своїх
форм [7, с. 212]. Символ тотожний і водночас різний
з усіма своїми формами; в аспекті тотожності він є
формою, а в аспекті відмінності він є чимось більшим,
ніж форму, він вислизає з лещат будь–якої форми.
Символ зіштовхує, провокує критеріальне проти
стояння форми та змісту. Разом з тим він переплавляє
форму та зміст воєдино, є їхнім діалектичним
взаємозапереченням і взаємопереходом, реалізуючи
їх єдність на вищому рівні. Власне, саме в сенсі цієї
єдності символ і є можливим. У ньому зміст, що
переходить у форму, і форма, яка переходить у зміст,
утворюють подвійну, двошарову єдність: перший шар
явлений формою (або змістом, який став формою),
а другий шар репрезентований чимось більшим, ніж
форма (або форма, що стала змістом).
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The symbol in the worldview system
The worldview features and patterns depend on many factors forming a
relatively well–established unity. During the historical development, some factors
take priority while others are losing their influence on formation of worldview system.
The phenomenon of symbolic tools is held constant under any worldview processes.
Keywords: picture of the world, historical development, worldview features and
patterns, priority, symbolic tools, invariant.
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Тріада «віра–надія–любов»
у теології нового завіту
Досліджуються головні тенденції в розвиткові тлумачення віри, надії,
любові в новозавітній християнській традиції. Для Христа, апостолів Івана
та Павла, головною категорією в тріаді стає Любов (Agape, Caritas), що
трактується не лише як головна властивість Бога, але як Його сутність. Така
«любов, що дарує себе» характерна як для внутрішнього життя Божественної
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Трійці, так і для діяльності Бога в творенні, втіленні, благодаті та спасінні.
Бог є вірним і надійним, Благом і Істиною, саме як Любов, що дарує себе.
«Віра, надія, любов» трактуються і як природні для людини психологічні акти,
предметом яких є Бог, і як надприродні інтуїтивні акти пізнання Бога і єднання
з Ним. Таким чином, створюється містико–метафізична інтерпретація тріади
«віра, надія, любов».
Ключові слова: цінності, чесноти, віра, надія, любов.

В епоху глобальних трансформацій і постмодерну
відбуваються радикальні зміни в суспільному й
інтелектуальному житті, що потребують переосмислення
понять віри та раціональності. Перш за все, інтенсивне
переосмислення поняття віри пов’язане із теоретичними
сумнівами у легітимності кордонів, які модерним
світоглядом проведені між сакральним та секулярним.
Практичне «повернення релігії» в публічну сферу
також стимулює науковий інтерес до фідеїзму, ставить
питання про місце особистої та спільнотної віри між
науковою переконаністю у правильності знань, з одного
боку, і фанатичним марновірством, з іншого боку.
Усе важливішою стає актуалізація цінностей віри та
любові, особливо після кризи 2008 року, багато у чому
викликаною корупцією моралі, втратою солідарності
та відповідальності. Звернення до основних цінностей
християнської моралі передбачає їх адекватне осмислен
ня, яке б спиралося на результати сучасної біблеїстики.
Прикладом традиційного аналізу концептів віри,
надії та любові у Новому завіті є відповіді статті у
«Словнику Нового Завіту» під редакцією Г. Кіттеля.
Написані або самим Р. Бультманом, або під його
впливом, ці статті вже встигли втратити свою
актуальність. Справа у тому, що уявлення теологів
початку і середини XX століття про новозавітній
концепт віри все ще були зумовлені більше їх
теологічними системами, ніж біблійними текстами. Це
не давало можливості досягти об’єктивного розуміння
пов’язаних із «вірою» концептів любові та надії.
Мета дослідження полягає у комплексному
філософсько–релігієзнавчому аналізі новозавітної тради
ції тлумачення концептів віри, надії, любові.
Автори Нового завіту, виражаючи вчення Ісуса
Христа та особисті погляди, розвивають вчення
старозавітних авторів про вірність, надійність та
любов як властивості Бога. Але при цьому принципово
міняється роль любові. Любов тлумачиться вже не
просто як одна із властивостей волі та сутності Бога,
а як Його сутність. Відповідно до цього вірність та
надійність Бога спричинюються Його любов’ю, а віра і
надія людини стають вірою в любов та надією на любов.
Таким чином, якщо в Старому Завіті центральною
властивістю Бога та людини була вірність–віра, то в
Новому завіті – любов. Доказ та розвиток цієї висхідної
тези вимагає нового прочитання текстів Євангелій та
Послань апостолів. Нажаль, звичайними для аналізу
ключових місць Нового завіту, в яких йдеться про віру,
надію та любов, є мотиви теологічні, а той й конфесійні.
В той же час ці тексти мають велике філософське
значення: хоч це тексти релігійної традиції, але
апостоли Іван та Павло мали ґрунтовну теологічну та
загальну освіту, і могли виражати складні ідеї власного
об’єктивно–ідеалістичного світогляду. Ключове зна
чення для розуміння поняття любові в новому завіті
мають Перше послання ап. Івана та «Гімн любові»
із 13 глави Першого послання до Коринтян апостола
Павла. Світоглядна категорія надії розробляється майже
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виключно в посланнях ап. Павла та його виступах,
зафіксованих в книзі Діянь Апостолів. Для розуміння
категорій віри необхідно також виявити філософське та
світоглядне значення цілого ряду тверджень не лише
апостолів Павла та Івана, але й самого Ісуса Христа.
Адже саме твердження Ісуса Христа щодо віри, надії та
любові, безумовно, стали висхідними щодо розуміння
цих категорій в християнській традиції, так само як в
творах апостолів Івана та Павла знаходимо першу, але
надзвичайно глибоку, рефлексію щодо цих категорій,
що завершилась у ап. Павла формуванням тріади «віра,
надія, любов».
В першому посланні ап. Івана (4:8) знаходиться теза,
що стала центральною для всієї новозавітної теології.
Апостол стверджує: «Бог є любов», ho Theos agape
estin. Видатний український та російський патролог
та біблеолог Микола Сагарда в своєму філологічно–
теологічному коментарі на це місце з Нового Завіту
зазначає: «Предикат agape поставлений без частки та
виражає не якість лише, якою Бог володіє, але якість,
якою Бог володіє, але якість, яка охоплює все, що Бог є:
Бог не тільки має любов, але Він є любов, Він повністю
любов, любов і нічого більше; Його сутність – любов.
Любов є не лише визначення божественної волі, але є
іменем для моральністної природи Бога в її суттєвому та
незмінному характері...» [1, с. 561].
Бог є любов і при чому любов–agape. В
давньогрецькій мові це слово було мало вживаним
і означало любов, що прагне дати щастя істоті, яку
любить, або в термінології М. Гартмана – «любов,
що дарує». Слово agape було свідомо використано
перекладачами Тори на грецьку мову як відповідне за
своїм значенням давньоєврейському «ахаб», любов.
В Новому Завіті знаходять всій розвиток мотиви
жертовності любові, любові як дару, любові, як життя,
що саме себе дарує через власну повноту. І слово agape
виявилось дуже вдалим для виразу саме такого виду
любові, так само як слово eros було точним для виразу
осмисленого Платоном виду любові. Очевидно, що
«ерос» як прагнення до повноти життя не могло бути
виразом для поняття любові як повноти життя, що дарує
себе. Любов, що прагне до Предмету любові – це ерос,
спрямований від нижчого до більшого, від «бідності»
до «багатства», від всього до Єдиного. Любов Повноти
Життя, що любить інше, породжує його чи творить,
дарує не лише блага, але й себе, Повноту Життя – це
агапе, спрямована від повноти життя до всього – чи
нижчого, чи вищого. В християнській літературі періоду
грецької патристики відомі випадки використання
поняття еросу для позначення любові людини до Бога,
але сам Бог є саме агапе і всезагальна любов, що дарує
себе – це саме агапе. А оскільки саме жертовна любов
є в центрі християнського світогляду, то і відповідний
термін набув свого поширення. В давньогрецькій
мові існують ще два слова і значенням любов: філе
для позначення любові–дружби та ... для позначення
сімейної любові. Ці два терміни, очевидно, також не
були вдалими для позначення феномену всезагальної
жертовної любові. Але не слово агапе зумовило
християнську концепцію любові, а навпаки.
Любов як сутність Бога проявляється перш за все в
самому Божественному житті. Бог, будучи Любов’ю, не
може породити Когось Божественного, але Іншого, ніж
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Він Сам. Бог–«Я» породжує «Ти» Сина та «Ти» Святого
Духа, будучи спонуканим до цього власною любов’ю.
Бог, як Любов за сутністю та Любов за життям
Трьох Особистостей, проявляє власну любов у творенні
світу. Сам задум створення світу народжується в
спілкуванні любові Трьох Божественних Особистостей.
А ціллю Бога є дарування щастя як просто існування,
так і блаженного життя в Богові для розумних
створених істот, інших ніж Він сам. Така ціль творення
також характеризує Бога як любов, що прагнула для
примноження любові.
Любов, до якої покликаний християнин, є
жертовною любов’ю дарування себе, свого життя, а
не любовним прагненням до Предмету любові. Навіть
у відношенні до Бога, християнин покликаний власне
не до прагнення до Бога, а до жертви власним життям
заради Богові. Християнин прагне до Бога не через
трансценденцію до Нього, а через жертовну смерть
свого життя, через жертву любові, коли життя віддається
Богові та ближньому, віддається в любові заради
любові, в надії на воскресіння свого життя в Богові та
вічне буття в Ньому як Любові. Така діалектика, коли
прагнення до Бога стає жертвою духовного вмирання, а
не наростанням життя, як у Платона, і показує глибину
зміни поняття любові: агапе не доповнює платонівський
ерос, а повністю замінює його; вже не логіка прагнення
як такого, а логіка дарування свого життя Богові.
Саме через те, що любов до Бога та ближнього є
жертовною агапе, можливі ті характеристики любові,
що зазначені в знаменитому гімні апостола Павла про
любов із Першого послання до Коринтян.
Перш за все, ап. Павло зазначає, що любов є єдино
важливою для життя та спасіння (1 Кор. 13:1–3). Той,
хто має любов – той і існує, живе. Власне жити – це
жити в Богові. Бог є любов. Любов є життям Бога. Той,
хто не має любові, не має Бога в собі, не має Божого
життя. Той же, хто поза Богом – власне і не існує, є
«ніщо» (1 Кор. 13:2). Наявність будь яких природніх і
надприродних властивостей, будь–які подвиги і жертви
не можуть замінити любові. Якщо наявна любов –
людина існує в Богові. Якщо любов відсутня, то не
дивлячись на будь–які чесноти та дії – людина не існує в
Богові, тобто не має Життя.
Ап. Павло описує властивості любові. «Любов
довготерпить, любов милосердствує» (1 Кор. 13:4).
Довготерпіння є проявом жертовної любові, коли
особистість, що любить, жертвує чимось із свого життя
заради інших, поступається «простором життя» для
інших. Це пасивна жертва, коли інших особистість
«терпить», як би вони не діяли по відношенню до
неї. Така пасивна жертва, значення якої багато разів
підкреслено Ісусом Христом в своїх проповідях,
коріниться в активній жертві – милосерді, милості.
Остання характеристика любові приписувалась Богові
та праведнику ще в Торі. Милосердя (євр. «рахамим») –
ніжна любов, що співчуває всім як рідним та діє на їх
користь, милість (євр. «хесед») – це свідома доброта,
що дарує блага іншому, що є вірним [2, с. 560–561].
Милосердя, милість – це активне дарування життя
іншому, активна жертовна любов. Таким чином, за ап.
Павлом активна та пасивна жертовність є першими
характеристиками любові. І саме оскільки любов
є довготерпінням та милосердям, заздрість, пиха,
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гордість, бунтарство, егоїзм, гнів, бажання зла, радість
від несправедливості є протилежними щодо любові,
повністю несумісними з нею (1 Кор. 13:4–6). Жертовній
любові властива підтримка істини, віри, надії, для
неї характерні прощення та витримка (1 Кор. 13:6–7).
Зі слів ап. Павла витікає, що істина, віра та надія є
властивостями любові. Але фактично стверджується, що
любов є джерелом ствердження істини в житті, і завдяки
любові існує віра та надія.
Апостол Павло стверджує вічність любові, її
постійність, на противагу тимчасовості віровчення
пророків та знань містиків (1 Кор. 13:8–12). Любов є
самим Богом, самим Божим життям, а тому є вічною.
Любов є суттю і життя людини в причетності до Бога,
сутністю вічного існування людини в Богові, спокоєм
повноти життя в Ньому. Знання Бога містиками
(духовний досвід спілкування з Ним) та віровчення
пророків є тимчасовими, і лише сам Бог та життя в
Ньому є вічними. Віровчення пророків та духовне
знання містиків існують як причетність до Бога, і вони
вже є великими досягненнями для людини, але любов
є принципово вищою за них, оскільки любов – це не
лише причетність до Бога, але Сам Бог. Віровчення
пророків, духовне знання та любов як причетності до
Бога є однаково екстатичними станами людини. Але
любов вища і як причетність, оскільки є її повнотою.
Повнота причетності до Бога в любові, повнота
переживання Бога, вивищує над духовним знанням Бога
та духовним пророчим видінням Його, як частковими
переживаннями Бога. Благовістя Нового завіту є вищим
за пророчі вчення та видіння, за духовні знання, лише
тому, що є виразом любові. А самі віровчення та видіння
пророків та духовні знання містиків мають власну
повноту не лише в есхатологічній любові, але й її
виразі – Благовісті. Любов та благовістя її є сповненням
духовних прагнень та знань. Будучи есхатологічною
перспективою любов є реальність і тепер, оскільки є
вічною, а «тепер» (nun) не є виключеним із причетності
до вічності.
Апостол Павло наголошує, що крім пророчеств
та знань, любов «тепер» проявляється разом з вірою
та надією. «Тепер перебувають віра, надія, любов, –
оці три. А найбільша між ними – любов» (1 Кор.
13:13). Звичайно перекладають слово menei не як
«перебувають», а як «залишаються», але нам здається,
що апостол хотів сказати, що стабільність вічної Божої
любові тепер проявляється в стабільності темпоральних,
але постійних в своїй діяльності людських віри, надії
та любові. Віра і надія і самі переростають в свій
максимум в любові, і зазнають цього ж перетворення
через посередництво віровчення пророків та духовного
знання. Адже екстатичні видіння пророків є певним
здійсненням віри, а містичний досвід – здійсненням
надії. Але такі здійснення є частковими, а любов є
повним здійсненням всього – віри та надії, пророцтв
та знання. Любов є повнотою Божественного життя, і
перебування в ньому робить «знятими» віру та надію,
пророцтво та знання. Дійсно, віру Богові, надію на
нього, знання та пророцтво, людина має перебуваючи
поза Богом і маючи з ним лише певні відносини
причетності, більшої чи меншої. Так само людина і
має любов до Бога. А перебуваючи в Богові, людина
перебуває в Любові, живе Любов’ю, тоді як все інше
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вже є здійсненим та перестало мати місце. В тому числі
відпадає любов до Бога як прагнення до Нього, але вона
ж існує як людський спосіб життя в єдності з Любов’ю,
життя Любов’ю.
Життя людини є життям в причетності до Бога, в
благодаті. Благодать – це Божий дар людям, дар Його
як доброго, люблячого, милосердного. В грецькій мові
«харіс», благодать було словом для позначення то, що
приносить радість, насолоду, щастя. В Новому Завіті
словом благодать називається лише одне, що згідно
із апостолами дарує людям благо – Божа дія заради
людей, для людей [3, c. 111]. Бог власними діями робить
людей причетними до Себе, до перебування в Його діях.
Така теорія причетності як діяльності Бога та буття в
діяльності Бога була б якоюсь метафізичною механікою,
якби не одне: ця діяльність Бога є любов’ю.
Отже, благодать як вияв Бога–Любові є любов’ю.
Благодать не може не бути любов’ю, хоча чим би ще
не був благодатний дар. А тому всі дари благодаті, і в
тому числі віра та надія, – є любов’ю. Найважливішими
характеристиками віри та надії є те, що вони перш за
все є різновиди любові.
Таким чином, любов вже не є просто властивістю
волі – такі погляди авторів Старого Завіту, але саме
способом життя, життям. Те що любов є властивістю
життя, не пов’язаною спеціально із здібністю волі,
робить любов в Новому Завіті більш загальною
реальністю в порівнянні з її статусом в старозавітному
світогляді. Любов не тлумачиться в Новому завіті в
якості прояву всіх властивостей людини в їх цілісності,
як думають деякі дослідники. Любов є саме життям,
способом життя, що є більш загальною реальністю, ніж
прояв всіх властивостей людини в їх цілісності.
М. Гартман, досліджуючи таблиці цінностей,
віднайдені людством в історичному розвиткові, перек
онливо доводить, що християнська цінність жертовної
любові, «любові, що дарує», має велике значення для
філософії взагалі та етики зокрема. В європейську та
світову духовність було привнесено новий принцип
моральності, принципово інший, ніж антична полісна
справедливість. І справедливість античності, і любов
християнства, були принципами життя. Але справедливе
життя античності ґрунтувалося на самій людині та її
розумності, а життя в любові християнства – на Богові
та людській вірі.
Звичайними твердженнями для християнства є
положення, що Бог спасає людину, дарує їй блаженне
життя в причетності до Себе, за віру. Стверджується, що
Бог своєю абсолютно вільною волею вирішив спасати
за віру особистості в Боголюдину Христа як особистого
спасителя. Але спасительна віра в дійсності є різновидом
любові, і Бог спасає за любов. Спасительна віра і є
особистою люблячою вірою: така віра, що любить лише
Любов і надіється лише на Любов, що єдине лише може
спасти. Бог є особистий Спаситель, оскільки є Любов.
Спасіння – це відносини особистої любові. Спасає
Особистість–Бог, що любить. Спасає особистість людини,
яку любить. Людина приймає Бога як свого особистого
спасителя, тому що любить Бога. В вірі вже є любов,
і в покаянні і в наверненні до Бога. І виправдання – це
Любов–Бог, який любов’ю–благодаттю за любов віри
спасає люблячого. Любляча віра та віруюча любов одне й
те саме. Любов – суть євангельської віри.
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«Неможливо сумніватися в тому, що Ісус вважає
умовою спасіння ту саму праведну довіру до Бога, що й
давні пророки» [4, c. 54]. Але тепер ця віра як вольова
довіра до Бога існує у відносинах любові з Любов’ю.
Ці відносини настільки реальні для людини, що їх
переживає, що віра отримує власне підґрунтя в цьому
досвіді любові, – так само як і надія. Адже надія на
блаженство Царства Божого можлива завдяки досвіду
любові – «Царство Боже в його цілющій і спасенній
силі справді відчутне, але водночас в усій величі його
все ще не можна побачити» [Там само]. Тобто, надія
отримує основу для себе переживанні початку Царства
Божого, коли Ісус творить власні чудеса, але одночасно
і залишається можливість саме надіятися, оскільки
реальність Царства ще не виявлена з усією силою, а
тому воно є предметом надії, а не знання.
Ісус не лише Син Божий, але й людина, і його
людська віра «рухає гори» – зціляє хворих та воскресає
їх не лише його Божественна Сила, але й його людська
віра, «цілковите покладання на всемогутність Бога, що
ним відзначається Ісус» [Там само].
В Старому завіті віра як довіра до Бога є довірою до
Його слів та обіцянок. Ісус вимагає такої довіри до своїх
слів. Також Ісус претендує на те, щоб йому довіряли
так само, як Авраам та інші праведники Старого завіту
довіряли самому Богові. Основу в цьому сам Христос
та апостоли бачать лише в одному: Ісус Христос –
теж Бог, Його слова – це слова Бога. Таким чином, в
Новому Завіті не з’являється нового предмету для віри
та надії, але таким Предметом так само, як і в Старому
завіті, є Бог, а також існування в причетності до Бога.
Старозавітна віра в Бога знаходить власне природне
продовження в вірі в Ісуса Христа: довіра Богові стає
довірою Його Синові.
У Новому завіті лише саме це існування в
причетності тлумачиться як відносини любові, які вже
наявні через кроки Бога назустріч людині, зроблені
через життя та смерть Ісуса Христа. Людина, вірячи
та надіючись, вступає в ці відносини любові, а отже
віра та надія, в порівнянні із Старим завітом, мають
характер менш вольовий і героїчний, але більш
життєво–екзистенційний. Принципово важливо, що
й в Новому завіті віра не стає пізнавально–гіпоте
тичною вірою, а залишається довірою, – хоч це вже
довіра не стільки волі, скільки всієї особистості
людини. Новозавітна віра є вірою faith, а не believe,
довірою до Бога, а не гносеологічною «впевненістю»
в пізнаному. Автори Нового завіту вважають, що
людина покликана не до пізнання Бога, а до відносин
любові з Богом, до особистого життя в Богові. А
тому завдання гносеологічно вірити в Бога, щоб цим
замінити знання про Бога і знання Бога – не є серед
цілей життя християнина, згідно із авторами Нового
Завіту. Гносеоцентризм, характерний для світогляду
Нового часу, в християнському світогляді самому
по собі відсутній – в центрі уваги саме життя, хоча
і надприродне. Автори Нового Завіту, так само як і
Старого, вважають, що людина вже достатньо знає
Бога ще до того як йому повірити, а тому віра не
тлумачиться як замінник знання чи початок пізнання,
а оцінюється як акт життєвий, екзистенційний. Знання
Бога в Старому Завіті ґрунтувалося на спілкуванні
пророків із Ним, на чудесах Бога, очевидних для
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всього народу. В Новому завіті знання Бога є ще більш
очевидно–наявним: Христос творить очевидні чудеса,
говорить надприродні, але такі незаперечні істини,
відкриває таку ідеальну моральність та любов, що
можуть бути лише Божественними. Ці очевидності
дозволяють говорити авторам Нового Завіту про те, що
не лише апостоли, але й всі християни споглядають
Божественне Життя, життя жертовної любові, не лише
на Хресті, але й в кожній дії Христа, в кожному Його
слові та чуді. Очевидність Божественного характеру
жертовної любові Христа стає причиною очевидності
буття Бога та Його Сина. Люди, що не вірять, – не
вірять незважаючи на очевидність. Люди, що вірять, –
вірять в згоді із очевидністю. Така нова ситуація
збільшення простору для віри робить невір’я гріхом,
що не має виправдань. Одночасно, і в Новому Завіті
є простір для безосновної віри. Наприклад, в шостій
главі Євангелія від Івана описується як Христос вимагає
від іудеїв та власних учнів віри в те, що життя в Богові
дарується через споживання Його тіла та крові. Такого
роду твердження можуть бути прийняті лише вірою–
довірям, що не має для себе жодних раціональних чи
нераціональних очевидностей. Христос тут ставить
учнів в ситуацію, аналогічну із тією, що була у Авраама,
коли Бог дав йому ірраціональний наказ принести в
жертву власного сина. Віра по відношенню до таких слів
та наказів може бути лише вольовою чи екзистенційною
довірою – перша виявлена Авраамом, друга виявляється
християнами. Але загальна віра Богові через Христа,
Його дії та слова, отримала на свою користь цілий світ
очевидностей. Все життя Христа – від Різдва до Другого
Пришестя є новим полем для віри, яке не утруднює її,
але дає вірі більше підстав. Дж. Сантаяна правильно
наголошує, що Євангеліє сповнене надзвичайно
переконливих образів, в які хочеться вірити, які
полонять уяву людини, стають простором для релігійної
віри та думки, знання і життя [5, с. 95–121]. І всі ці
образи є породженням агапе, жертовної любові, що
виявилась як сутність Божественного життя.
Таким чином, в Новому Завіті віра є вірою Любові,
а надія – надією на Любов. Віра в Вірного своїм
обіцянкам Бога перетворюється в віру в Бог–любов
Трьох Особистостей, Бога–Творчу Любов, Бога–
спасаючу любов. Христос усвідомлюється як виконання
надій людства – подолання смерті. Але з’являється і
нова надія – на друге пришестя месії. Христос виконав
обіцянки Бога, але й дав нові, а тому віра і надія знову
спрямовані в майбутнє, яке може створити лише Бог.
Зв’язка любові з телеологією виникла ще у Платона.
Телеологічність віри та надії виникає в Старому
завіті, тому що для давніх євреїв в їх світогляді є
Кому вірити і є на Кого надіятися. Християнство
зберігає телеологічність віри, надії та любові, що буде
переосмислена Кантом в його вірі розуму та прийнята в
українській філософії В. Шинкарука [6; 7].
Телеологічність віри та її тотожність із надією
через таку спрямованість на майбутнє виражені в
ключовому місці послання до Євреїв: «Віра – то
підстава сподіваного, доказ небаченого. Бо нею
засвідчені старші були. Вірою ми розуміємо, що віки
Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося
видиме. ... Догодити ж (Богові) без віри не можна. І
той, хто до Бога приходить, мусить вірувати Богу, – що
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Він є, і тим, хто шукає Його, Він дає нагороду» (Євр.
11:1–3, 6). Згідно із цим уривком, віра спрямована в
майбутнє, якого ще немає. Бог існує, і праведники навіть
спілкуються з ним. А от майбутнє не існує, і пізнати
його як наявне і очевидне – неможливо. Майбутнє
існує лише для Бога, оскільки Він є вічним і всі часи –
наші минуле, теперішнє і майбутнє для Нього однаково
існують і очевидні. Бог є повним паном майбутнього.
Маючи надію на майбутнє блаженство, християни в
цій надії можуть покладатися лише на Бога, на Його
вірність власним обіцянкам, на Його самототожність,
на неможливість для Нього перестати бути Благом і
Любов’ю. Так само предметом віри є вже минуле, яке
все не є очевидним – наприклад, сам момент створення
світу. Віра в минуле, події якого дають підставу для
надій на майбутнє – суттєва для християн. Віра Богові
є підставою для надій на виконання сподіваного, на
досягнення майбутнього блаженства, яке є невидимим.
Адже під «невидимими предметами» (Євр. 11:1) не
слід розуміти якогось ідеального світу, невидимого для
чуттєвих очей, але такого, що споглядається інтуїцією–
вірою. Така інтерпретація, розповсюджена серед
російських релігійних філософів, була виправданою,
якби ап. Павло був не християнським апостолом і
єврейським мислителем, а платоніком і прибічником
вчення Філона Олександрійського. Згідно з думкою
ап. Павла, ясно вираженою в першій главі послання
до Римлян, існування Бога є очевидним, так само як
і вимоги природного морального закону, існування і
життя ангелів. Невидимим є лише майбутнє, і християни
не знають яким саме буде це блаженство Царства
Божого. В Євр. 11:6 ап. Павло теж не говорить, що
необхідно вірити в існування Бога. Це єдине місце
в Біблії, де взагалі міститься твердження яке можна
інтерпретувати як згадку про необхідність віри в
існування Бога, а не знання, що Він є. Але грецький
оригінал можна перекласти буквально лише так:
«мусить вірувати Богу, – що Він є». Тобто мусить вірити
Богу, який з’являвся і ясно засвідчив власне існування.
Це Бог, що з’являється різноманітними способами
і говорить «Я Бог Авраама, Ісака і Якова», «Я Бог,
що вивів Ізраїль із Єгипту», «Я є Той, Хто є». Отже,
мова йде про віру–довіру Богу, який засвідчує власне
існування, і вимагає віри в ці свідчення, а не віри в
«докази існування», розроблені розумом. Віра пов’язана
з очікування нагороди за праведне життя, життя в
вірі та надії. Нагорода, що дається за віру, згідно із
твердженнями Євр. 11:6 – це не теоретично–пізнавальна
віра, але життя в довірі Богові. Той хто, живе в довірі
Богові виконує всі заповіді Бога, слухається Його слів,
живе в надії на Бога та любові до Бога. Теоретична віра
як визнання існування Бога не є власне вірою, адже
і демони знають, що Бог існує – а отже і вірять в це.
Власне вірою є лише віра–довіра. Апостол Павло, як і
інші автори Нового завіту, в розумінні віри наслідують
давньоєврейську традицію. Немає жодного місця в
Новому Завіті, з якого було б видно, що віра–довіра
заміняється на теоретичну віру, віру–впевненість в
містичному знанні, чи віру–впевненість в гіпотетичному
знанні. Віра завжди залишається вірою–довірою, і
пізнавальний елемент є другорядним, але він все–
таки є – адже будучи життям, віра не може не знати
себе.
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Надання пізнавального значення вірі, надії, любові –
як надприроднім актам інтуїтивного пізнання Бога,
пов’язане з осмисленням цієї тріади як виразу життя в
Богові. Покликання людини – жити в причетності до
Бога, і, живучи в причетності, – бачити Його і вірить і
Нього (Ів. 6:40). І люди, живучи «біля Бога», визнають,
що «повірили і пізнали» Божественність Сина (Ів. 6:69),
а через це – пізнали Бога взагалі. Так само надія дає
пізнання майбутнього царства Божого, на яке власне і
мають надію. Любов як суть життя з Богом, дає пізнання
самого Бога як любові та пізнання єднання з Ним як
зв’язку любові. Віра, надія, любов не є при цьому актами
містичної чи інтелектуальної інтуїції, але актами життя,
що пізнає через своє життя вище Життя, пізнає єдність
свого та Божого життів, їх життєве переплетіння, що
наявне при всій різниці між безконечним і конечним.
Віра, надія, любов не є виразниками «цілісного» чи
«сердечного» пізнання – всі вирази вводили б в оману
власною свободою для найрізноманітніших інтерпретацій.
Слід говорити про пізнання життям, при чому це життя –
любов, а тому – про пізнання любов’ю. Лише такий
інтуїтивізм життя–любові може бути прийнятним для
авторів Нового завіту в їх тлумаченні віри, надії, любові.
Віра як життєве пізнання Бога має власне
продовження в вірі як пізнанні та прийнятті віровчення.
З часом віра як визнання вчення церкви стане головним
для католицької теології, але в ново завітні часи віра як
прийняття вчення – елемент віри як життя. Прийняття
благовістя, є не стільки прийняття вчення Христа і
апостолів, що веде до спасительної віри як прийняття
Христа як особистого спасителя. Така поетапність
характерна для теологічного аналізу пізніших часів,
відсутня в новозавітних свідченнях. Прийняття вчення –
це прийняття Слова–Христа. Розриву між вірою у
віровчення, сповіщення (керігму) і вірою в Самого
Христа як Слово, що сповіщається в Благій Звістці
(Євангелії) – не має.
Висновки. У результаті наших досліджень виявлено
головні тенденції в розвиткові тлумачення віри, надії,
любові в новозавітній християнській традиції. Для
Христа, апостолів Івана та Павла, головною категорією
в тріаді стає не Вірність, а Любов (Agape, Caritas), що
трактується не лише як головна властивість Бога, але як
Його сутність. Така «любов, що дарує себе» характерна
як для внутрішнього життя Божественної Трійці, так і
для діяльності Бога в творенні, втіленні, благодаті та
спасінні. Бог є вірним і надійним, Благом і Істиною,
саме як Любов, що дарує себе. «Віра, надія, любов»
трактуються і як природні для людини психологічні
акти, предметом яких є Бог, і як надприродні інтуїтивні
акти пізнання Бога і єднання з Ним. Таким чином,
створюється містико–метафізична інтерпретація тріади
«віра, надія, любов».
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Triad «faith–hope–love» in New Testament theology
The article examines the main trends in the interpretation of faith, hope and
love in the New Testament Christian tradition. For Christ, the Apostles John and
Paul, a major category in the triad becomes Love (Agape, Caritas), which is treated
not only as the main feature of God, but His essence. This «love that gives itself»
typical for the inner life of the Divine Trinity, and for the activity of God in creation,
incarnation, grace and salvation. God is faithful and trustworthy, good and truth, it is
a love that gives itself. «Faith, hope and love» and are treated as natural to the human
psychological acts for which the God and acts as supernatural intuitive knowledge of
God and communion with Him. Thus, a mystical and metaphysical interpretation triad
«faith, hope and love».
Keywords: values, virtues, faith, hope, love.
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Аксіологічні засади самосвідомості
сучасного православного християнина
Визначаються критерії наукового аналізу світоглядних відмінностей, які
існують між представниками православних релігійних організацій в Україні:
церков, конфесій, релігійних громад, управлінь, монастирів, місій, братств,
недільних і загальноосвітніх шкіл, духовних навчальних закладів. Значна
увага приділяється світоглядним відмінностям свідомості православних
християн, які обумовлені їх приналежністю до різних груп віруючих: прихожан
православних церков, ченців, черниць, священнослужителів, слухачів духовних
навчальних закладів, учнів загальноосвітніх та недільних православних шкіл
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та ін. На основі урахування соціокультурних, демографічних і політичних
відмінностей, які існують між різними групами віруючих християн, у статті
визначаються ціннісні засади, які можуть об’єднати всіх християн на шляху
здійснення ними миротворчих та милосердних справ, сприяти налагодженню
миру та міжконфесійної злагоди. Найвищими для християнина цінностями
має стати любов до Бога, до людей, а основоположними чеснотами: чесність,
терпимість і милосердя.
Ключові слова: православний християнин, релігійні організації, аксіологічні
засади, світоглядні орієнтації, християнське вчення.

Актуальною проблемою сучасного українського
суспільства є визначення аксіологічних засад форму
вання самосвідомості сучасного православного хрис
тиянина. Важливість дослідження окреслено існуючими
на сьогоднішній день непорозуміннями, що виникають
не лише між представниками різних релігійних
конфесій, які сповідують християнське вчення, але й
між православними релігійними організаціями в Україні.
Розглянемо проблему в контексті тих християнських
цінностей, які можуть об’єднати віруючих людей на
шляху здійснення ними миротворчих та милосердних
справ, сприяти налагодженню миру та злагоди між
ними.
Мета
дослідження:
теоретико–методологічний
аналіз аксіологічних засад самосвідомості сучасного
православного християнина, з урахуванням соціо
культурних, демографічних і політичних відмінностей
представників різних груп віруючих християн.
Завдання
дослідження:
здійснити
теоретико–
методологічний аналіз проблеми; визначити критерії
наукового аналізу світоглядних відмінностей, які
існують між представниками православних релігійних
організацій в Україні; виявити світоглядні особливості
православного християнина, які визначаються його
приналежністю до різних груп віруючих християн;
проаналізувати критерії, які найкраще характеризують
образ сучасного православного віруючого, його
світоглядні орієнтації; визначити подальші перспективи
дослідження означеної проблеми.
Теоретичну основу дослідження склали праці
вітчизняних і зарубіжних учених: В. Л. Хромець,
В. Д. Шинкарука, С. С. Ставрояні, Б. Дубина,
О. Малашенка, М. П. Мчедлова, Ю. А. Гаврилова,
А. Г. Шевченка, Е. Джулімана та ін. [1–4; 7–10].
За даними департаменту у справах релігій та
національностей Міністерства культури України станом
на й січня 2016 р. загальна кількість православних
релігійних організацій налічується всього – 18676:
Українська
Православна
Церква
(Московського
Патріархату) – 12334; Українська Православна Церква
Київського Патріархату – 4921; Українська Авто
кефальна Православна Церква – 1188 та ін. [6]. Наведені
цифри свідчать не лише про значну кількість релігійних
організацій в Україні, а й про існування певних
інституційних відмінностей, які виникли в сучасному
православ’ї та викликають наш дослідницький інтерес
в контексті формування аксіологічних засад свідомості
сучасного православного християнина.
У звіті Департаменту про мережу церков і релігійних
організацій в Україні визначається не лише кількість
інституцій (церков, конфесій, релігійних громад,
управлінь, монастирів, місій, братств, недільних і
загальноосвітніх шкіл, духовних навчальних закладів),
мас–медіа, у т.ч. друкованих аудіовізуальних /
електронних, а й ченців і черниць, священнослужителів,
у т.ч. іноземців, слухачів (денна / заочна ф. н.) духовних
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навчальних закладів. Таким чином, досліджуючи аксіо
логічні засади формування самосвідомості сучасного
православного християнина в Україні, необхідно
звернути увагу на представників різних груп віруючих
християн: на прихожан православних церков, на ченців,
черниць, священнослужителів, слухачів духовних
навчальних закладів, учнів загальноосвітніх та неділь
них православних шкіл.
Важливе аксіологічне значення у формуванні
світогляду православного християнина має милосердя.
В статті В. Д. Шинкарука «Виховання милосердя
майбутніх педагогів у процесі позааудиторної діяль
ності» уточнено сутність понять «милосердя», яке
розуміється ученим як моральна якість особистості,
в основі якої лежить любов до людей, оточуючих,
що виявляється у здатності людини до співчуття,
співпереживання, чуйності, доброти, турботливому
ставлення до оточуючих, реальної допомоги всьому
живому [10, с. 209]. Значна увага В. Д. Шинкаруком
приділяється питанню педагогічного милосердя, яке,
на його думку неможливе без щирої любові до дітей –
дбайливому, співчутливому ставленні, відповідальності
за життя, здоров’я та майбутнє дитини [10, с. 209].
Зважаючи на те, що серед представників різних
груп віруючих християн є така категорія, як учні
загальноосвітніх та недільних православних шкіл,
важливого ціннісного значення для православних
викладачів набуває поняття педагогічного милосердя.
2 грудня 2015 року відбулася лекція Е. Джулімана
про миротворчість і примирення, в якій він розглядає
питання: – Як наблизити мир, не чекаючи закінчення
війни?; – Як досягти порозуміння між частинами
українського суспільства з різними точками зору
та позиціями, переселенцями та громадами, які
їх приймають? Теоретичне і практичне значення
лекції в контексті миротворчої діяльності в Україні
посилюється досвідом роботи Е. Джулімана як фахівця
із багатокультурного порозуміння, старшого радника
Норвезького Гельсінського комітету з питань освіти,
фахівця у сфері миротворчості в Норвегії, Білорусі,
Російській Федерації, Південному Кавказі та Західних
Балканах, учасника Всеукраїнської освітньої програми
«Розуміємо права людини» та ін. [1].
Такі важливі функції як миротворчість та
примирення населення України виконують громадянські
вітчизняні і міжнародні організації, й, зокрема,
православні служителі. З 16 по 27 червня на грецький
острів Крит прибули Предстоятелі Православних Церков
світу (Польщі, Кіпру, Сербії, Єрусалиму, Румунії,
Греції, Албанії, Чехії, Словаччини та ін.) для участі
у Великому і Святому Соборі. Вони звернулися із
посланням «Православні церкви світу моляться за мир
і справедливість в стражденній Україні» (від 26 червня
2016 р.) до усіх православних людей світу. Виконуючи
миротворчу місію учасники Всеправославного Собору
закликали всіх залучених в цей конфлікт, незалежно
від їх релігійних переконань, попрацювати в ім’я
примирення і поваги до прав людини, заради захисту
божественного дару життя [5].
Суть миротворчої діяльності Російської Право
славної Церкви узагальнено в доповіді митрополита
Волоколамського Іларіона на III Міжнародній конфе
ренції «Релігія і мир». Він зазначив, що їх Церква уже
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багато років є учасником діяльності авторитетних
міжнародних міжрелігійних організацій, серед яких
Всесвітня конференція «Релігії за мир», іудейська
організація «Поклик совісті», спільні робочі групи
з мусульманами Ірану, Управління із справ релігій
Туреччини та ін. Особливу увагу митрополит приділив
питанню спільної миротворчої діяльності представників
різних релігій та конфесій щодо питання на Ближньому
Сході та Україні. Він підкреслив, що їх Церква реалізує
власний миротворчий потенціал усією територією
України, наприклад, під час звільнення полонених
(у тому числі священнослужителів інших конфесій),
доставці гуманітарної допомоги у важкодоступні,
прифронтові райони конфлікту. Єпископи їх Церков
на Донбасі публічно відмовляються приймати у
використання храми і приміщення, вилучені в інших
конфесій, і засуджують такі захоплення [3].
Безумовно, спільними для представників усіх хрис
тиянських конфесій є десять заповідей Ісуса Христа.
Саме тому, представники різноманітних християнських
релігійних організацій в Україні прагнуть любити Бога
усім своїм серцем і ближнього свого як самого себе. Без
виконання цих заповідей неможливо усвідомлювати себе
справжнім християнином.
На
особливу
увагу
заслуговує
методологія
дослідження, розроблена зарубіжними філософами
М. П. Мчедловим, Ю. А. Гавриловим та А. Г. Шевченко.
Вчені визначають наступні критерії, які найкраще
характеризують образ сучасного віруючого: світоглядні
орієнтації респондентів (віруючі, безрелігійні світо
глядні орієнтації (невіруючі або байдужі до релігії),
коливаються між вірою та невір’ям, вірять у
надприродні сили); конкретна конфесійна приналеж
ність; соціально–демографічні світоглядної орієнтації
за статтю, вікові особливості віруючих, освітній рівень
респондентів різної світоглядної орієнтації, сфери
трудової діяльності респондентів різної світоглядної
орієнтації (державний і недержавний сектор); рівень
матеріального
забезпечення
респондентів
різної
світоглядної орієнтації; політичні вподобання віруючих;
ступінь довіри до органів влади та суспільних інститутів
[4]. Поза увагою дослідників залишається важливий
пласт, що складається з особистих інтересів та духовних
потреб віруючих, який також потребує окремого аналізу
в контексті визначення аксіологічних засад формування
самосвідомості сучасного православного християнина в
Україні.
В сучасних наукових публікаціях, присвячених
образу сучасного віруючого знаходимо, що більша поло
вина православних християн називають себе право
славними віруючими, хоча навряд чи можна говорити
про реальне релігійне відродження в нашій країні.
На думку Б. Дубини, сучасні православні пояснюють
свою потребу у вірі головним чином тим, що віра
робить життя більш легким та дозволяє легше долати
труднощі. Результати проведених ним багато чисельних
опитувань «Левада–Центру» за темою «Релігійність
росіян» засвідчують, що у свідомості громадян
православ’я, котре вони сповідують, не пов’язано з
будь–якою їх власною відповідальністю або особистою
активністю [2].
Вважаємо за необхідне виокремити групу людей,
які ідентифікують себе як православні віруючі, однак
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спосіб життя і мислення яких не відповідає цінностям
православної релігії, й визначити особливості аксіо
логічних засад формування їх самосвідомості. Зазвичай,
такі номінальні віруючі обмежуються відвідуванням
Церкви на великі свята: Різдво, Пасху, Трійцю, і не
беруть систематичну участь у Святому причасті.
Насамперед, виникає питання, що ж об’єднує
означену категорію людей, які називають себе
християнами, хоча насправді не є такими? Психо
логічною підставою для цього, насамперед, є бажання
кожної людини належати до певної групи людей, в якій
вона найбільшою мірою може реалізувати себе, свої
здібності, прагнення, бажання. Образ християнина в
Україні традиційно поєднується з такими важливими
людськими чеснотами, як чесність, порядність,
терпимість, милосердя та ін. Отже, називаючи себе
православним віруючим, людина бере для себе певний
кредит довіри від інших людей, які високо цінують
означені християнські чесноти. Водночас, християнська
віра вимагає від людини не лише виконання певних
обрядів, які освячують життя православної людини і
наповнюють її певним позитивним змістом, сприяють
отриманню позитивних емоцій, але й справжнє
визнання і втілення в реальне життя десяти заповідей
Ісуса Христа. Реалізація православною людиною
своїх здібностей в груповій діяльності також сприяє
позитивній самоідентифікації.
Заслуговує на увагу окрема категорія православних
українців, які проживають за кордоном. Зокрема,
важливою є посередницька роль релігії у відносинах
між Грецією та Україною. Уявлення православного
християнина щодо життя віруючих України розширюють
релігійні сайти новин Греції, які приділяють Україні
значно більше уваги, чим інші ЗМІ.
Отже, на основі уточнених нами критеріїв наукового
аналізу світоглядних відмінностей, які існують між
представниками православних релігійних організацій
в Україні, перспективним є подальші розробки та
визначення аксіологічних засад свідомості православних
християн, що сприятиме об’єднанню віруючих людей на
шляху здійснення ними миротворчих та милосердних
справ, налагодженню миру та злагоди між ними.
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Axiological principles modern Orthodox Christian identity
The article defined the criteria for scientific analysis of the philosophical
differences that exist between the Orthodox religious organizations in Ukraine,
churches, denominations, religious communities, offices, monasteries, missions,
brotherhoods, Sundays and secondary schools, religious schools. Much attention is
paid to philosophical differences consciousness of Orthodox Christians due to their
belonging to different groups of faithful, parishioners of Orthodox churches, monks,
nuns, priests, students of religious schools, students of secondary schools and Sunday
Orthodox and others. Based on the consideration of socio–cultural, political and
demographic differences that exist between different groups of faithful Christians in
Article principles defined values that can unite all Christians in the implementation
of their peace and charity cases, facilitate inter–confessional peace and harmony.
The highest values for a Christian is to become the love of God to people and the
fundamental virtues: honesty, tolerance and compassion.
Keywords: Orthodox Christian religious organizations, axiological principles,
ideological orientation, the Christian doctrine.
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Спорт як соціокультурне явище:
в пошуках аксіологічної ієрархії
Сучасний спорт (особливо його топ–рівень – спорт високих досягнень)
набув надзвичайно впливового, респектабельного соціального статусу: він
є одним із символічних засобів позиціонування сучасною країною себе у світі,
на його розвиток з бюджетів усіх рівнів виділяються щоразу більші кошти,
а президенти і прем’єр–міністри вважають за честь і безпрецедентну піар–
можливість відвідати знакові спортивні змагання, адже це дозволяє опинитися
в епіцентрі публічної уваги і, скориставшись пропагандистською можливістю,
оприлюднити ключові меседжі суспільно–політичного розвитку на оглядову
перспективу.
Ключові слова: масовий спорт, спорт високих досягнень, соціокультурна
сфера, суспільний ідеал, аксіологічна ієрархія, пріоритети суспільного
розвитку.

Постановка проблеми та її актуальність. За
фасадом позірної респектабельності сучасного спорту
знаходиться чимало проблем і суперечностей різного
рівня і профілю. Приміром, оскільки авторитарні й
тоталітарні режими можуть у волюнтаристський спосіб
використовувати національні ресурси, то не дивно, що
останнім часом вони перевершують розвинені країни
за рівнем організації великих спортивних змагань,
використовуючи пропагандистський ресурс спорту з
метою оптимізації своєї міжнародної репутації. Так
спорт мимоволі стає адвокатом і легітимізаційним
фактором політичних режимів із вкрай сумнівною
репутацією. Зрештою, ця тенденція останнім часом
лише посилилась, а започаткована вона була ще
проведенням під егідою Гітлера Олімпійських ігор у
Берліні 1936 року.
Також слід враховувати, що спорт не є гомогенним
соціокультурним явищем: він структурується на спорт
високих досягнень та фізкультуру і масовий спорт.
Якщо в демократичних країнах спорт високих досягнень
більш–менш адекватно віддзеркалює рівень розвитку
масового спорту і фізкультури, то на рівні авторитарних
режимів мають місце значні диспропорції: першочергова
увага і фінансування уряду приділяється спорту високих
досягнень, натомість масовий спорт фінансується і
організується за залишковим принципом. Як результат –
зазнає дискредитація сама ідея спорту як коректного
репрезентанта розвиненості фізичної культури і
здорового способу життя населення.
Агоністика, пріоритет змагальності як імперативна
ознака спорту містить у латентному вигляді ще один
надзвичайно істотний проблемний вузол – ціни
перемоги. Іншими словами, якщо надати перемозі
статусу абсолютної мети і виходити з тих міркувань,
що досягнення такої мети апріорі й апостеріорі не
має жодних зовнішніх регулятивів і обмежень (ні
світоглядних, ні аксіологічних, ні етичних), то в
такому разі спорт категорично заперечуватиме свій
соціокультурний статус: він не матиме нічого спільного
з культурою як культивуванням духовності й гуманізму,
а на додаток ще й демонтуватиме самі основи суспільної
форми співжиття, перетворюючи все, з чим матиме
справу, на, висловлюючись терміном Томаса Гоббса,
«війну всіх проти всіх».
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 119

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі.
Абсолютна більшість дослідників основними причинами
численних проблем у сфері освіти вважає національну
кризу соціокультурної ідентичності, а також потребу
зміни класичної моделі освіти. Однак сутність означеної
кризи, недоліки сформованої освітньо–виховної моделі
й шляхи розв’язання зазначених проблем фахівці бачать
по–різному [4, с. 175–176].
Загалом домінує соціокультурний підхід, який
висвітлює різні аспекти місця й ролі спорту як різновиду
фізичної культури в системі універсальних цінностей.
Оскільки метою культури і ефективного суспільства
є повноцінна і гармонійно розвинена особистість, то
цілком природно, що спорт досліджують насамперед
у цьому буттєвому спектрі, адже його цільові орієн
тири (принаймні, на декларативному рівні) повністю
збігаються з ієрархією соціокультурних пріоритетів
[10, с. 471].
На пострадянському просторі сформувалися такі
підходи до філософського розуміння спорту: аксіо
логічний (І. Биховська), антропологічний (Н. Візитей),
феноменологічний (В. Подорога), соціологічний (Л. Лу
бишева), психологічний (С. Максименко), а також
різноманітні природничі підходи – медико–біологічний,
біомеханічний та нейро–фізіологічний (В. Кашуба,
Б. Мицкан, В. Кулініченко, В. Міщенко, А. Ященко)
[3, с. 26–27].
З–поміж вітчизняних дослідників попереднього
десятиліття варто виокремити теоретико–концептуальні
здобутки М. Ібрагімова: з–під його пера вийшли
ґрунтовні праці, присвячені предмету, структурі й
методології філософії спорту, осмисленню цього
антропологічного проекту в теоретичній ретроспективі
й практичній перспективі [5; 6; 7]. Значний теоретичний
доробок належить також доктору філософських наук,
професору кафедри теорії та методики фізичного
виховання і спорту Мелітопольського державного
педагогічного університет імені Богдана Хмельницького
В. Білогур: цей дослідник вістря своєї уваги скерував
на теоретико–методологічний контекст філософії
спорту, а також на особливості епохи постмодерну, які
визначають соціально–філософський контекст філософії
спорту [1; 2].
Та попри істотну інтенсифікацію досліджень у
галузі філософії спорту впродовж попередніх двох
десятиліть, залишається невисвітленим аспект загально
концептуального, трансісторичного і цивілізаційного
осмислення спорту як одного з найважливіших інстру
ментів особистісного і суспільного вдосконалення. В
цьому контексті суспільно значущий формат спорту
потребує чітких світоглядних принципів і виразних
смислових параметрів.
Виклад основного матеріалу. Ж. Дельоз і Ж. Бод
рійяр аргументовано доводять, що сучасний світ – це
світ симулякрів; сучасна людина безнадійно втратила
тотожність з Богом, із субстанцією, зі справжністю як
такою і навіть із собою. Вона живе у світі симуляцій –
не творення, а відтворень і повторень. Сучасна
соціокультурна ситуація відрекомендовується багатьма
мислителями як антропологічна катастрофа. Наочним
свідченням зникаючої самоідентичності людини є
знищення природного середовища її життєдіяльності.
Чи не найбільш тривожною ознакою деградації людини
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стала деградація її духовного стрижня, який визначає
світоглядно–вольовий, аксіологічний і цілепокладаючий
формат людини. Щоправда, кожна епоха так чи інакше,
в тій чи іншій мірі констатувала або падіння моралі, або
забуття Бога, або втрату субстанціалів людяності.
Безперечно, твердження про кризу людини і її
духовності небезпідставні. Проте, симптоми кризи
слід вбачати не в деградації нібито колись існуючого
досконалого стану людини. Його вияв полягає в іншому:
в неможливості утримати себе (людину) як цілісність і
здійснити повноту своєї присутності в світі. Проблема
полягає в тому, що чим далі, тим більше людина втрачає
свої ідентитети й субстанціали людяності, розпадається
на несумісні, ворогуючі один з одним онтологічні
сегменти, редукується до об’єкта, втрачає свою сутнісну
цілісність, свій образ, постаючи без–образним Ніщо.
Це – наслідок втрати єдності людини світом. У
Стародавній Греції людина мислилася як мікрокосм
і розглядалася як тотожна макрокосму. В епоху
середньовіччя вона прагнула набути образу й подоби
Бога. У Новий час людина звільняє себе від колишніх
зв’язків із собою, набуваючи парадоксальної свободи,
сутність якої полягає в тому, що в результаті «докорінно
змінюється буттєвий стрижень людини і вона стає
суб’єктом» [11, с. 48], а світ постає предметом
оперування розуму, який вважає, що може адекватно
осягнути весь світ і зробити оптимальний вибір,
поставши перед будь–якою альтернативою.
Внаслідок таких радикальних змін відбувається
забуття буттєвих основ і заміщення справжності
недійсним способом буття. Людина перетворилась на
одномірну, на спрощений функціональний механізм,
який уже не здатний цілісно утримувати всі зв’язки
зі світом. Буття і свідомість такої людини регресує
в напрямку фрагментованості, «в щілини між цими
фрагментами витікає життя, а носій фрагментарного
образу світу стає спочатку тривожним, потім
агресивним, а згодом обертає цю агресивність проти
себе і в тій чи іншій формі знищує себе» [8, с. 127].
Глибина кризи зумовлює потребу його філософської
рефлексії і «філософського діагнозу» (Ю. Габермас),
орієнтує мислителів на пошуки можливих варіантів його
подолання, надійних орієнтирів на шляху в майбутнє,
виявлення ефективних способів збереження цілісності
світу і здійснення повноти присутності в ньому людини.
Цілком логічно й закономірно, що різні групи
людей генерують різні світи. Люди легко орієнтуються
в них тому, що індивідуальні картини світу мають
загальні, притаманні певному суспільстві соціальні,
культурні, естетичні та інші цінності. Цінність
поєднує і опосередковує зв’язок між індивідом та
суспільством. Цінність визначає, формує ціннісні
орієнтації. За великим рахунком, ціннісні орієнтації –
це спрямованість індивіда на ті чи інші цінності
конкретно–історичного суспільства і культури. Вира
жаючи внутрішній світ особистості, ціннісна орієнтація
закріплює норми, правила і принципи поведінки,
когерентні соціальному оточенню, в якому відбувається
життєдіяльність реципієнта ціннісної моделі.
Ціннісні орієнтації – це стратегічні домінанти
поведінки особистості. Вони визначають буттєві
пріоритети на тривалий відрізок часу, детермінуючи
собою лінію поведінки індивіда, постають важливим
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структурним компонентом особистості, відіграючи
в життєдіяльності організуючу, спрямовуючу та
регулятивну роль. Цінності визначають ціннісні
орієнтації індивіда, які, будучи системою фіксованих
настанов (атитюдів), детермінують активність і
діяльність індивідів через систему мотивації. Система
цінностей набуває ознак найважливішого джерела
мотивів поведінки, стимулів людської діяльності.
Цінність науки – у пошуці істини, у відданості
істині, у прагненні істини. Як аргументовано з’ясовує
А. Фет, «лише в XVII столітті християнська картина
світу перестала вселяти довіру, тому що вперше в історії
релігійна концепція світобудови зіткнулася з іншою –
науковою. У XVIII столітті нова картина світу остаточно
витіснила стару – у всякому разі, на рівні розуму
освічених людей Європи. Тоді ж виникло німецьке слово
Weltanschauung, калькою якого є «світогляд» [Це слово
означає «сукупність поглядів, що відносяться до світу й
до становища людини в світі». Показово, що французька
та англійська мови не мають для цього терміна
адекватного перекладу]. Світогляд – те ж саме, що
«картина світу», про яку ми говоримо; потреба в такому
терміні виникла лише тоді, коли можна було уявити
собі різні картини світу. Але слово «світогляд» звучить
наукоподібно і підводить до думки, що світогляд може
бути атрибутивною ознакою лише освіченої меншості.
Насправді ж у кожної людини є деяка картина світу,
запозичена з її культури, картина, яка її задовольняє.
Щоправда, не всі люди дбають про логічну стрункість
цієї картини» [9].
У філософії ХХ століття на перший план вийшов
образ саме homo significans – людини смислотворчої,
а за самим смислотворенням («винаходом світу» –
за влучним висловом Ф. Гваттарі) була закріплена
домінативна функція й ідентифікаційна ознака всієї
духовно–культурної діяльності людини і людства в
цілому. У цьому контексті переконливим лейтмотивом
звучить теза Е. Фромма про категоричну й неухильну
необхідність для людини «не лише мати в своєму
розпорядженні певну систему мислення, а й знайти
деякий об’єкт самовіддачі, який надавав би сенс її
життю і становищу в світі» [10, с. 482].
Самовизначення індивіда здійснюється істотним
чином у результаті порівняння, ототожнення себе з
деяким ідеалом. Відсутність ідеалу призводить до
кризи ідентифікації, в результаті чого людина втрачає
усвідомлення свого суспільного покликання. Такий
стан породжує почуття невпевненості і стурбованості,
психосоматичні синдроми, депресії і фрустрації.
Між іншим, ця обставина пояснює, чому відсутність
у молодіжній свідомості ідеалів часто компенсується
поклонінням
кумирам
шоу–бізнесу
та
спорту,
образи яких тиражуються ЗМІ. Відтак, прикладом
для наслідування стають цінності успіху, втілені в
образі відомої людини. В умовах суспільства, що
трансформується наслідування відбувається у вигляді
декількох форм і поведінкових моделей: 1) модель
наслідування–девіація характерна для середовища
малозабезпеченої молоді, життєвий досвід якої підказує
неможливість досягнення матеріальної забезпеченості
у разі руху протореними шляхами; 2) у моделі
наслідування–наставництва об’єктом для наслідування
стають пересічні люди, які завдяки професійним
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хитрощам змогли стати «потрібними людьми» й істотно
покращили своє матеріальне становище; 3) у випадку
моделі наслідування–опіка взірцем для наслідування
стають здебільшого батьки й близькі родичі; 4) Модель
наслідування «сам–на–сам» реалізується молоддю,
взірцем для якої є люди, що починали «з нічого» й
досягли «багато чого», використовуючи максимально
розлогий діапазон засобів для досягнення мети.
Ідеали і приклади для наслідування перекидають
місток до стереотипів, які покликані стабілізувати
суспільство,
врівноважуючи
прагнення
людини
до
варіативності
життєдіяльнісних
альтернатив.
Однією з основних функцій стереотипу визнається
функція асиміляції нової інформації. Стереотипи є
універсальними комунікативними одиницями, що
забезпечують процеси спілкування членів соціуму.
Існування усталеної системи стереотипів в структурі
свідомості індивідів детермінується світоглядними
передумовами, пов’язаними з необхідністю забезпечення
стабільності життєдіяльності за допомогою захисту
концептуальної картини світу. В межах конкретно–
історичного соціуму при всіх можливих відмінностях
можна говорити про деяку подібність інваріантної
частини картини світу продуцента і реципієнта, де
основною одиницею є конвенційний стереотип у вигляді
діяльнісно орієнтованого знання.
Конвенційний стереотип утворюється за принципом
динамічної функціональної системи, що стабілізує
соціально значущу діяльність індивіда, а актуалізація
будь–якого компонента спричиняє актуалізацію всієї
структури – причому, інтегруючим компонентом є
емоційний. Стереотип як конвенційне утворення одно
часно є деяким знанням та його оцінкою, що поділяється
частиною індивідів даного соціуму, в результаті чого
забезпечується можливість спрямованої на них дії.
Слід визнати, що сучасний етап розвитку
українського суспільства характеризується еклектичною
системою стереотипів, в якій співіснують старі
стереотипи свідомості й поведінки, котрі перестали
виконувати свої функції, та нові, не усталені. Ця
особливість є перешкодою на шляху адекватного
сприйняття динамічно мінливої реальності.
Органічним
доповненням
ідеалів,
прикладів
для наслідування і стереотипів є явище соціальної
настанови. За визначенням Д. Узнадзе, це той чинник,
котрий організує особливість особистості й цілісність
її структури. В разі наявності деякої потреби і ситуації
її задоволення в суб’єктові виникає специфічний
стан, який можна охарактеризувати як настанову
на здійснення певної діяльності, спрямованої на
задоволення
актуальної
потреби.
Визначаючись
потребами як головною спонукальною силою поведінки,
настанова сприяє їх реалізації в конкретних умовах
дійсності. Вона передує діяльності.
Як система настанов орієнтація є ціннісною, бо
вона слугує орієнтаційним маркером щодо ієрархії і
субординації цінностей конкретно–історичної культури.
Цінність є соціальною властивістю предметів і явищ
об’єктивного світу. Вона слугує задоволенню людських
потреб. Кожен об’єкт ціннісно нейтральний. Його
цінність увиразнюється лише в контексті людських
потреб. Цінність не притаманна об’єкту апріорі. Вона
стає властивістю об’єкта тоді, коли він є носієм певних
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соціальних відносин. По суті, процес соціалізації є
процесом засвоєння ціннісної системи етнічної групи.
М. Каган особливу увагу приділяв суміщенню
синхронічного та діахронічного розгляду аксіосфери.
Під таким суміщенням він розумів нерозривність аналізу
формування та зміни системи цінностей. У системі
цінностей знаходить вираження та міра рішучості й
готовності до зміни світу, яка ніколи не залишається
стабільною й незмінною. Вона складається з різних
компонентів, що перебувають у складних відношеннях
між собою (йдеться про світоглядні, етичні та естетичні,
політичні та ідеологічні, раціональні та емоційні
аспекти).
Найважливішими ціннісними орієнтирами нової
картини світу слід визнати ідею відповідальності
людини перед природою і суспільством, а також свободу
вибору, яка фокусує увагу на вільному самовизначенні
та протистоїть жорстким детерміністським уявленням
про закономірності й особливості розвитку людства.
Відповідальність людини за свої дії передбачає
посилення акценту на моральному вимірі особистості,
підвищенні цінності духовних чеснот (зокрема,
здатності до самокритики, самопожертви, емпатії,
співчуття, взаємодопомоги тощо).
Перспективи втілення парадигми відповідальності
й свободи вибору нероз’ємно пов’язані з рефлексією,
яка передбачає критичне переосмислення основ
життєдіяльності, її очевидних і латентних передумов,
ціннісних орієнтирів, компаративного аналізу вірогідних
наслідків, осмислення накопиченого досвіду, генеру
вання і перманентне коригування світоглядної оптики.
Ефективна рефлексія відкриває можливість для подо
лання контрпродуктивних стереотипів, розширення і
поглиблення перспектив подальшої розвитку.
Висновки. Осмислення проблемних вузлів сучасного
спорту потребує залучення ефективного дослідницького
інструментарію і насамперед рефлексійного потен
ціалу філософії. Лише засобом високого рівня світо
глядного масштабування можна вийти на переконливу
концептуальну модель, у межах якої спорт буде не
елементом системи піар–менеджменту чи політич
них технологій, а органічним репрезентантом життє
діяльності суспільства, атрибутом суспільного ідеалу і
важливою складовою аксіологічної ієрархії.
Проблемність, іманентно притаманна спорту, істотно
посилюється суперечливістю сучасної соціокультурної
ситуації. Загалом це потребує посилення гуманістичної
спрямованості філософської концептуалістики спорту.
Передовсім необхідно чіткіше визначити гуманістичні
пріоритети, цілі й засоби досягнення мети на рівні
спорту, а також етичні детермінанти, які потребують
консенсусного визнання на рівні як спортивної сфери,
так і масової свідомості, суспільства в цілому.
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Sport as a social and cultural phenomenon: in search of
axiological hierarchy
Modern sport (especially the top level – high sport achievements) gained
extremely influential, respectable social status. Sport is one of the symbolic means
for positioning itself by each modern country in the world. Many countries in the
world allocate more and more funds for the development of sport and presidents and
prime ministers consider it as an honor to visit significant sporting events because it
allows them through the use of modern tools of the media to be in the midst of public
attention and publicize their key messages of social and political development on a
sightseeing perspective.
Keywords: mass sports, sports of high achievements, social and cultural sphere,
a public ideal, axiological hierarchy, social development priorities.
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Систематизація підходів до логічного
моделювання аргументативних міркувань
у програмі штучного інтелекту
Розглядаються підходи до логічного моделювання аргументативних
міркувань у Програмі штучного інтелекту. Для можливості подальшого
аналізу та дослідження сучасних викликів у розробках аргументації штучного
інтелекту необхідно провести систематизацію існуючих підходів. На
вітчизняному просторі проблема розглядається недостатньо, незважаючи
на перспективність напрямку, окрім того, і що не менш важливо, наявний
брак праць, які розглядають становлення та динаміку розвитку цієї сфери
досліджень. Зважаючи на це, було поставлено за мету систематизувати
основні підходи до логічного моделювання аргументативних міркувань у
Програмі штучного інтелекту. У результаті дослідження було проаналізовано
та представлено розробки фундаментальних концепцій у царині даної
тематики. Дана стаття відображає взаємодію логіки та Програми штучного
інтелекту, було виявлено та продемонстровано напрямки у яких відбувались
дослідження цієї галузі знання.
Ключові слова: систематизація, логічне моделювання, аргументативні
міркування, Програма штучного інтелекту.

Робота в напрямку досягнення «штучного інте
лекту» – центральна для багатьох програмних комп’ю
терних досліджень. Поле цих досліджень знаходиться
в своєму стартовому перехідному процесі та характе
ризується великою кількістю різноманітних і незалеж
них напрямків.
Марвін Мінський запропонував провести сумісно
з
відповідними
пояснювальними,
теоретичними
некомп’ютерними напрямками [11]. Він підкреслив клас
заходів, у яких комп’ютер у комплексі з бібліотекою
базових програм запрограмований для виконання
операцій, що призводять до функції обробки інформації
вищого рівня, такі як функції навчання і рішення
проблем.
Комп’ютер може зробити, у деякому сенсі, тільки
те, що сказано робити, але навіть коли невідомо, як
вирішити певну проблему, ми можемо програмувати
машину (комп’ютер) на пошук деякого великого
простору рішень. На основі аналізу ситуації, з
використанням методів планування, ми можемо
отримати
фундаментальне
поліпшення
шляхом
заміни даного пошуку на набагато менший але більш
відповідний. Для управління широкого класу задач
машині потрібно буде побудувати моделі їхнього
середовища, використовуючи деякі схеми міркувань для
індукції.
Мета цієї статті – систематизація підходів до
логічного моделювання аргументації у Програмі
штучного інтелекту відповідно до напрямку та мети
дослідження.
Логіка, у вузькому сенсі, може бути розглянута як
дисципліна, що вивчає правила висновку. Під висновком
розуміються смисли, якими ми послуговуємось,
виходячи з наявного знання. Ранні дослідники штучного
інтелекту сподівались, що фундаментальних правил
причинно–наслідкового зв’язку буде достатньо машині
для сприйняття та обробки інформації, що подається
машині. Насправді ж виявилося, що ШІ потрібно більше
інформації та більше правил, щоб уникати логічних
помилок та протиріч. Тому, щодо досліджень у царині
штучного інтелекту, роль логіки важко переоцінити,
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багато проблем продовжували б виникати без допомоги
дослідників галузі логічного знання.
Однією з перших праць по формалізації аргументації
стала «Діалектика» Ніколаса Решера, що датується
1977 роком [16]. Аргументація тут розглядається
як діалектичний процес, ця праця є однією з більш
значущих серед діалектично–побудованих аргументацій.
Він розроблює формальну систему як дискурсний підхід
до теорії знання. Його система розширює діаграми
Лоренца, додаючи недемонстративні висновки і подаючи
висновки з боку неформальної логіки, ґрунтовані на
достовірності.
У 1980–ому році Шредер Дойл пропонує метод для
демонстрації припущень разом з їх підтвердженнями
[4]. Така відкритість дозволяє простежити аргументацію,
а висновок може бути критично оцінений, навіть на
рівні функціонуючої системи. Якщо оцінка вказує,
що висновки були хибні, наприклад, висновок
було зроблено у специфічних обставинах в яких
він не обов’язково правильний – програма може
відкинути його, якщо забезпечить спростування.
Далі, спростування може бути спростоване іншими
спростуваннями. Спростовність висновків дозволяє
програмі змінити будь–яку зі своїх позицій. Позиції
утримуються завдяки певним висновкам і можуть бути
відкинуті при спростуванні всіх висновків.
Рейнер Хегсельманн проробляє певні аспекти
у формалізації діалектики [9]. Він розглядає
методи та техніки, що можуть бути застосовані у її
формалізації, завдяки чому проводить формалізацію
базових моделей діалектики. Діалектику він схильний
називати формальною діалектикою, розрізнюючи
її з аристотелівською, якій бракувало інструментів
формалізації.
Джон Поллок досліджує у діалектиці раціональність
висновків та рішень, аналізує як може визначатися
раціональність
діалектичного
процесу.
Свої
напрацювання він застосував для написання програми
OSCAR – прототип програми, забезпеченої штучним
інтелектом, яку називав «артілект» (artificial + intellect –
англ.). Програма була написана мовою LISP, автором
якої був Джон МакКарті. Поллок вважав програму
здатною до критичного сприйняття, каузальності,
відчуття збереження стану та його зміни, побудови та
оцінки плану [12].
Рональд Луї також широко досліджував формальну
діалектику як основу немонотонного доведення і
модифікованого міркування [10]. Діалектичні протоколи
можуть застосовуватися, коли маються на увазі
конкретні, обмежені ресурси і пошук є послідовним.
Р. Луї зорієнтований на пошук аргументативних рівнів
та концептуалізіції аргументативних ігор, де процес
доведення є більш помітним. Ним та його студентами
були розроблені програми NATHAN, SOPHIE, LMNOP,
ANTIGONE написані мовами C, C++, GAWK, LISP.
Джерард Вреесвіджк розвиває систему абстрактної
аргументації [20]. У ній він розглядає діалектичні
проблеми, що виникають між опонентом та
пропонентом. У програмі IACAS Вреесвіджк показав
власний погляд на теорію аргументації, згодом
зацікавившись і мультиагентними системами та мета–
іграми, що служать для зміни правил в аргументативних
іграх.
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Томас Гордон конструює «the Pleadings Game»
(Гра Захисту) як формалізовану обчислюючу модель
цивільного захисту, яку він знаходить у дискурсі теорії
правової аргументації Роберта Алексі [6]. Конфліктні
між собою аргументації можуть бути вирішенні через
дослідження правильності та ієрархії цих правил.
Обчислювальна модель у ній повністю виконувана. «Гра
захисту» використовує концепції проблематичності та
вивідності, зосереджуючись на нормативному дискурсі.
Ясний зв’язок вивідності використовується для того,
щоб привести (продемонструвати) учасників гри до
висновків, які ґрунтуються на певних засновках. Мета
гри у знаходженні помилок, а не знаходженні основного
засновку.
Герхард Брюка розробив формальну реконструкцію
теорії диспуту Ніколаса Решера [3; 16]. Його розробки
пов’язані з логікою за замовчуванням (Default Logic),
де передбачувані припущення Решера пов’язані з його
поняттям замовчування. Поняття розширення запозичені
з підходу Рейтера і модифіковані з метою визначення
SDL – розширень (Specificity Default Logic – extensions)
[15].
Гіллєрмо Сімарі, Карлос Чесневар, Алехандро
Гарсіа бачили роль діалектики в модифікованій
аргументації [18]. Вони переглядали ідеї Решера з
моделями Сімарі–Луї, як наслідок розробили програму,
що може працювати з помилковою аргументацією
[19, p. 131]. Користуючись MTDR як базою та
відштовхуючись від досягнень цієї програми, Гарсіа
представив формалізм, що репрезентує знання для
програмування логіки спростувань і використовує мову
логічного програмування щоб працювати з правилами
спростування. Чесневар аналізує стратегії прискорення
процесу логічного виводу аби використати вільне
місце для перевірки того, чи аргументи забезпечують
підтверджене припущення.
Генрі Праккен і Джованні Сартор представили
систему модифікованої аргументації або аргумента
тивної програми, розробивши логіку модифікованих
міркувань у правовій аргументації [13]. Щоб удоско
налити модифіковану аргументацію, вважали вони,
слід розробити формалізацію для аргументів з рівнем
ієрархії. Аргументативна програма вже не просто
фіксує пріоритетність, а також робить її змінюваною.
Праккен розробив теорію діалектичного доказування для
таких логічних систем модифікованої аргументації, які
відповідають абстрактному формату, репрезентованому
Бондаренко та Ковальскі [2, p. 63–101]. Праккен показує,
що його теорія доказування також здатна подолати
аргументацію, конкуруючих у першості критеріїв.
Барт Верхейдж у своїх працях проводить аналіз
ролі правил та виводів в аргументації, також він
замислюється над роллю процесу виведення в ній,
досліджуючи, що означає ситуація, коли поданий
аргумент потрібно спростувати на певному етапі
аргументації [8, p. 213–236]. Верхейдж розглядає
аргументацію «за» та «проти» у висновках двох
різнобічних формалізмів – Reason–Based Logic (логіка,
що використовує поняття підстави). Хаге будує модель,
яка показує природу правил та висновків, у яких
можуть бути розглянуті їх властивості, а також модель
аргументації CumulA на стадіях, що забезпечують
програму для аналізу проблем, на кшталт можливості
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вирішення того, як структура аргументації пов’язана
із такою ситуацією спростування, коли аргументи
переможені контраргументами, і як їх стан впливає на
етап аргументації [7, p. 30–39].
Роберт Ковальскі, Франческа Тоні розробили теорію
формалізації аргументів, у якій формула «P, якщо Q»
може бути представлена як «Р, якщо Q і S не показано,
де S є одним з критичних неспростовних аргументацію
фактів». Таке бачення визначає аргументацію як обмін
опонента та пропонента неспростовними критич
ними фактами. А атаки можуть розглядатися як
підрив цих неспростовних аргументів. Допустима
семантика (Admissibility semantics) також може бути
проаналізована цією програмою, що є відкритою для
багатьох мов програмування [1].
Аргументація зазвичай включає в себе визначення
відповідних припущень і висновків для даного завдання,
що аналізується. Крім того, вона часто включає в себе
визначення конфліктів, що призводить до необхідності
шукати плюси і мінуси для конкретних висновків. Для
того, щоб дослідити процес обробки аргументів можна
розглянути концепцію Стівена Тулміна, він визначає
власні стандарти інваріантної аргументації. С. Тулмін
показує, що для аналізу аргументів необхідно визначити
ключові компоненти інформації з точки зору ролі, яку
відіграють вони в аргументації [19]. Ці компоненти
можна поділити в такий спосіб: 1) Претензія, тобто
те, що має буде встановлено. 2) Факти. Термін «факт»
використовується різними авторами по–різному. При
цьому він вважає, що факт – елемент інформації, який
є специфічним для даного контексту. До нього ми
звертаємось як до підстави для претензії. Наприклад,
розглянемо лікаря, що консультує пацієнта. Фактами
є інформація про дані пацієнта: ім’я, вік, і кров’яний
тиск. Ця інформація може бути застосована тільки до
цього пацієнта. Це контрастує зі знаннями, які можуть
бути використані по відношенню до всіх пацієнтів,
наприклад, якщо пацієнт має високий кров’яний тиск і
середнього віку, робиться висновок про низький вміст
натрію. 3) Ордер (загальновизнаний порядок слідування).
Це частина аргументу, що має відношення до фактів
кваліфікованих вимог. Ордер фіксує форму, що може
бути правилом скасування (правило, яке зазвичай діє,
коли необхідні факти мають місце, але у виняткових
випадках може не виконуватися). Воно говорить, що
якщо необхідні умови (представлені факти) дотримано,
то є причина прийняти цей кваліфікований висновок.
Для цієї установки, ми можемо розглядати факти плюс
ордер як підтримку аргументу. Тобто, йдеться про заяву
щодо дозволу руху від фактів і претензій. 4) Підтримка.
Підтримка є свого роду основою для загальновизнаного
порядку слідування. Це дає пояснення, чому ордер є
підставою для прийняття кваліфікованого висновку.
Обґрунтування можуть бути засновані на різних
умовах, таких як: віра, закон, влада, етика, мораль
або естетика. 5) Спростування. Спростування фіксує
обставини, які будуть розглядатися в якості винятку для
загальновизнаного порядку слідування. Іншими словами,
це відображає причини, які б спростовували ордер.
Таким чином, якщо є факти для спростування, то ми
маємо аргумент спростування, і, отже, контраргумент,
для аргументу, заснованого на ордері. Йдеться
про те, що можуть бути обмеження для претензій.
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6) Затверджений висновок. Затверджений висновок є
висновком, який можна зробити, якщо загальновизнаний
порядок слідування має місце і відсутнє місце
для спростувань. У певному сенсі, факти та ордер
імплікують висновок. У кваліфікаті виражається ступінь
сили чи впевненості щодо висловленої претензії.
З огляду на деякі факти, ми можемо вирішити, чи
справедливо затверджено висновок шляхом перевірки
того, чи факти і ордер мають місце, і чи не має
спростувань. Підхід є структурним і, в певному сенсі,
логічним. Крім того, в його основі лежить текст, і тому
вимагається деяка інтерпретація, щоб використовувати
цей підхід. Це ускладнює автоматизовану роботу із ним.
Таким чином, розташування аргументів за Тулміним
дає нам деякі важливі поняття для аналізу аргументів.
Ми можемо бачити використання цієї концепції в
численних прикладах, хоча цей підхід не вирішує багато
важливих питань про те, як автоматизувати аргументи.
Схема Тулміна для аналізу раціональності аргументів
є витоковою для багатьох формальних підходів до
аргументації в області штучного інтелекту, хоча існує
багато формальних концепцій, які істотно відхиляються
від цієї відправної точки. Робота Тулміна може бути
розцінена як підґрунтя до більшої частини формальних
розробок у царині формалізації аргументації, які
створюються в рамках Програми штучного інтелекту.
Зокрема, логічні теорії в Програмі штучного інте
лекту не обов’язково мають бути закритими. Безпо
середні реалізації ідей логіки, а саме теоремодоказова
та моделе–конструювальні теми використовуються в
розробках ШІ і зараз, але його дослідники вільні обирати
водночас і інші техніки для реалізації поставлених
цілей. Мур розрізняє три можливі складові у визначенні
ролі логіки у процесі її застосування в дослідженнях
ШІ. Ідеться про її використання як інструмента аналізу,
базису для представлення знання та мови програмування.
Існують три основні підходи до формалізації
аргументативних міркувань, а саме, абстрактні системи,
системи модифікованих міркувань, і когерентні системи.
Перші два підходи використовують формалізми, які,
в ключових аспектах формалізації міркувань набагато
менш виразні (з точки зору складності інформації
в складності логічних висновків), у порівнянні з
класичною логікою, таким чином оминаючи проблему
неточності, як виявляється у ex falso quodlibet, третій
підхід приймає просту стратегію, щоб послабити
проблему неточності.
Абстрактні системи засновані на пропозиції
П. Дунга, що передбачає набір аргументів і контраргу
ментів, що можуть бути схоплені набором аргументів
і відносинами подвійних атак між парами аргументів.
Відношення атаки фіксує ситуацію, де один аргумент
підриває довіру до іншого. Цю установку можна
розглядати як граф, у якому вузол репрезентує аргумент,
а дуга – відношення атаки. Таким чином, набір
аргументів представляється графом і є відправною
точкою. Міркування представлене графом, який
ґрунтується на виявленні коаліцій аргументів, таких
як об’єднання аргументів, що не атакують один одного
і що атакують будь–який аргумент, який атакує будь–
якого члена об’єднання.
Системи модифікованих міркувань. Є цілий ряд
пропозицій щодо логіки модифікованих міркувань.
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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Спільною рисою для цих логік є вживання
модифікованих імплікацій у мові. Логіка модифікованих
міркувань має свої витоки у філософії, і спочатку була
розроблена для задач міркування аналогічного тому,
які розглядаються немонотонними логіками в області
штучного інтелекту.
Аргументи можуть бути визначені як ланцюжки
причин, що ведуть до висновку з урахуванням можливих
контраргументів на кожному кроці. З явною структурою
в ланцюзі міркувань, можуть бути представлені різні
уявлення про помилку. Після того, як некласичні
уявлення про висновок вводяться в мову, що призводить
або до напівкласичних систем (тобто систем слабших,
за класичну логіку) або суперкласичних систем (тобто,
систем сильніших, за класичну логіку), виникає
ціле коло питань для уточнення поняття аргументу,
контраргументу, висновків, спростувань, і так далі.
Низка систем модифікованих міркувань конструюює
аргументи логічно і потім оцінюють набори з них,
як абстрактну систему (кожен логічний аргумент є
вузлом в графі, а якщо аргумент спростовує інший, то
це буде зображено дугою на графіку). Таким чином
система модифікованих міркувань може репрезентувати
абстрактну формалізовану систему міркувань, або
абстрактна система може забезпечити семантику для
системи модифікованих міркувань.
Когерентні системи. Однією з найбільш очевидних
стратегій поводження з неточністю в базі знань, є
міркування, що ґрунтуються на когерентності (тобто,
точності) підмножин бази знань. Це тісно пов’язано
з підходом видалення інформації з бази знань, яка
викликає неузгодженість. У системах когерентності
аргумент, заснований на послідовній підмножині
неузгодженого набору формул є суперечливим, він
виникає з представлення суперечливих думок. Подальші
обмеження, такі як краткість або скептичне міркування,
можуть бути накладені на послідовну підмножину, це
буде засновок аргументу. Найбільш поширеним вибором
основної логіки для систем когерентності є класична
логіка, хоча можливе використання систем модальної,
часової та інших логік. У той час як когерентні системи,
засновані на класичній логіці, дають істотну виразність
для того, щоб виразити широкий спектр ситуацій
аргументацій, вони можуть бути також використані як
обчислювальні, так і прикладні.
Зразком навчальної літератури, де аналізується
логіка побудови аргументації, є посібник Фішера,
який включає в себе безліч прикладів аргументів,
представлених у філософії, політиці, разом з повним
поясненням того, як вони можуть бути формалізовані
пропозиційною логікою [5]. Проте ці підручники,
як правило, прагнуть обійти більш складні питання
неузгодженості, конфліктних ситуацій, визначення
наявності контраргументів. Спробою побудувати логіку,
яка могла би бути використана для виявлення, аналізу
неформальних міркувань, у першу чергу в аргументації,
стане неформальна логіка.
Реалізація аргументативних міркувань у програмі
ШІ може також бути використана з метою створення
текстової структури монологічного аргументу. Так,
аргумент побудований навколо modus ponens характе
ризується як одиничний оператор додаючи додаткову
умову, за якої слухач вірить, що b, і засновками, що
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слухач вірить у а та у (a + b) форми засновків. Схожі
оператори будуються для дедуктивних та недедуктивних
форм. Результатом такої характеристики є те, що
аргументи можуть бути побудовані в процесі аналізу
значень, розраховуючи переконати в істинності висновку
через істинність засновків, що може бути досягнуто
завдяки використанню операторів, які мають, у свою
чергу, свої засновки і т.д. Така модель показує базис, за
яким розвивається реалізація схем аргументації. Кожна
схема аргументації має власну мету. Це аргумент, який
автор використовує у вигляді певної схеми аргументації
для власного практичного ефекту. Зазвичай, мета
використання тієї чи іншої теми міркувань полягає у
наданні достатньої підтримки своїй позиції для того,
щоб аудиторія її сприймала. Підтримка висновків може
бути схоплена при побудові аргументу у природній мові
через такий механізм: «ЛІД» (а, b), де «ЛІД» виступає
засновком, а стосується аудиторії і b – висновок, що
підтримується схемою аргументації. Мета застосування
такої форми міркування узгоджується з додатковою
умовою оператора у схемі аргументації. Передумови
оператора включають засновки певної схеми аргумен
тації. Так, у «consequence argument», схема аргументу
виглядатиме таким чином [21]:
(Передумова 1). Якщо А, тоді можуть виникнути
хороші (погані) наслідки.
(Висновок). Тоді А, потрібно (чи не потрібно)
застосовувати.
Формується такий набір критичних запитань:
КЗ1: Наскільки ймовірно, що зазначені наслідки
відбудуться?
КЗ2: Якщо А, то чи відбудуться зазначені наслідки і
чим це підтверджується?
КЗ3: Чи є ще інші можливі наслідки (варіанти
подій), які ми повинні взяти до уваги?
Реалізація цієї схеми, відповідно структури яку
пропонує Риторична система [14]:
«ЛІД» (a виконує (А))
І передумови:
«ЛІД» (а, призводить до (виконується (А), хороші
наслідки)
«ЛІД» (а, не призводить до (виконується (А), погані
наслідки)
Як і в інших схемах аргументації, такий опис
«consequence argument» залучає критичні запитання,
які перевіряють інформацію. Для того, щоб отримати
підтвердження для кожного судження в аргументації,
враховуючи судження, які грають роль засновків
у схемах аргументації, необхідний ще один раунд
обробки. Так, перша мета – «ЛІД» (а, призводить
до (виконується (А), хороші наслідки) може бути
розглянута як мета, яку реалізують завдяки застосування
наступних операторів. Розгляд підтверджень для
цього висновку є звичним для функціонування
системи. З багатою інформаційною базою, текстові
аргументи можуть створюватися автоматично, з
розширенням своєї підтримки (наступних аргументів).
Що важливо для розробок ШІ – мати ті ж алгоритми,
якими люди користуються при вирішенні проблем.
Ідентифікація субдоменів, для яких існують хороші
алгоритми має важливе значення, але багато проблем
Штучного Інтелекту пов’язані з ще не вирішеними
субдоменами.

237

Випуск 119

Проблема дослідження у царині ШІ полягає і
в тому, що поки не охарактеризовано в цілому, які
види обчислювальних процедур можна вважати саме
інтелектом. На даний момент існує розуміння певних
механізмів інтелекту, проте багато чого у цьому
напрямку досліджень залишається загадкою.
Отже, у цій статті здійснено систематизацію
основних підходів до логічного моделювання аргумен
тації у Програмі штучного інтелекту відповідно
до напрямку та мети дослідження. За напрямок
дослідження визначено формалізацію модифікованих
міркувань. Мета дослідження: побудувати систему
репрезентації знань розробки формальної системи
(Н. Решер), методу для демонстрації (Ш. Дойл),
формалізації діалектики (Р. Хегсельман), аналізу
раціоналізації діалектичного процесу (Д. Поллок),
формальної діалектики (Р. Луї), абстрактної аргумен
тації (Дж. Вреесквідж), формалізованої обчислюючої
моделі цивільного захисту (Т. Гордон), формальної
реконструкції теорії диспуту (Г. Брюка), модифікованої
аргументації (Г. Сімарі, К. Чеснавар, А. Гарсіа),
аргументативної програми (Г. Праккен, Дж. Сартор),
аналізу ролі правил та виводів в аргументації (Б. Вер
хейдж), теорії формалізації аргументів (Р. Ковальські,
Ф. Тоні), концепції інваріантної аргументації (С. Тул
мін), на рівні текстової структури монологічного аргу
менту виявити реалізацію аргументативних міркувань.
Наостанок, зазначимо, що результати проектів
логічних моделювань у програмі ШІ використовують
не тільки у самій програмі ШІ, але і у правовій
аргументації,
педагогіці,
психології.
Детальний
огляд «мовних пасток» допомагає уникнути проблем
неясності та неточності у всіх областях, де існує процес
комунікації.
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Онтологічний аналіз
екзистенційного абсурду
Завдання даної статті полягає в тому, щоб зробити опис єдності явищ
дійсності. Під час написання статті, автором були використані наступні
методи: аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція. Кожен феномен є
обмеженим сам по собі, та в той самий час, дякуючи логічним розмислам
людини, вони поєднуються разом, з метою утворити суцільну, непорушну
картину Буття (яке проголошується як єдність явищ дійсності). Традиційне
розмежування в філософії та науці суб’єкту та об’єкту призвело за собою,
з точки зору екзистенціалізму, розмежування людини та світу. Саме тому
людина, ззовні вписуючись в оточуючу дійсність, насправді веде в ній не
автентичне існування, розрив (поривання) якого й може відбутися саме
завдяки екзистенційному абсурду. Вирішальним аргументом, який використовує
здоровий глузд проти останньої спроби протистояти абсурдному буттю,
постає нагадування, щодо нашого безсилля, не говорячи вже про здатність
скорелювати чи докорінно змінити, як нам до вподоби, нашу ситуацію, наш
стан, наше буття.
Ключові слова: абсурдна свідомість, «конструктивна» домінанта,
сенсовтрата, генеалогія абсурду, етичний феномен, «прикордонні ситуації».
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Філософія ХХ століття, за умов різноманіття течій і
авторських концепцій, характеризувалася єдністю, яку
не можливо звести до чисто хронологічної. Сучасна
філософія утворює цілісний світогляд, типологічну
своєрідність якого визначають терміном «пошук». У
такій характеристиці полягає уява про те, що сучасна
доба накладає специфічні рамкові обмеження на філо
софське мислення – вона визначає, що, власне, може
бути сьогодні ідентифіковано як актуальна філософія.
Праці С. К’іркегарда, Ф. Ніцше, Ж.–П. Сартра,
А. Камю, М. Гайдеггера та інших філософів
відкрили можливість створення нових розумових
конструкцій. Зацікавленість сучасних мислителів
даною філософською традицією полягає, на думку
В. Подороги, в тому що «тексти ... зумовлені за своїм
розумовим змістом акцією читання, тільки читаючи, ми
беремо участь в думки, не до або після читання» [10,
с. 19]. Філософія екзистенціалізму як філософія пошуку
є «результат розумового експерименту», суть якого
полягає шляхом вивчення «становлення думки».
Шлях пошуків пролягав через заперечення
пріоритету розуму до утвердження обмеженості
людського існування, а також до онтологізації та
естетизації філософської проблематики. Все це говорило
про зміни в онтологічних пластах самосвідомості.
«Онтологія суб’єкта» пропонувала нові форми філо
софствування, що дозволяють долати межі між
мистецтвом і наукою та життям і літературою.
Актуальність філософії екзистенціалізму очевидна,
так як вона задає «одвічні питання» людського
існування, які не мають однозначних або правильних
відповідей і тому вимагають нових рішень від кожного
покоління. «Найстрашніше з того, що відбувається
в світі, – це знелюднення людини, її знеособлення,
уніфікація, перетворення в гвинтик містифікованої
системи, – пише дослідник І. Гарін, – ми багато
говоримо про це, забуваючи, що вже все сказано – не
сьогодні і не вчора, а віки й віки потому. Якщо хочете,
вся культура була застереженням щодо апокаліпсису
розлюднення. Всі великі мудреці застерігали щодо
небезпеки Загальної ідеї...» [4, с. 6].
Екзистенціалізм як особливе бачення світу
став помітним явищем культурного життя Франції.
Тепер, коли на тлі нових філософських систем
остаточно визначено контури концептуального поля
екзистенціалізму, стало можливим точніше визначити
його ґенезу, виявити витоки та сенс еволюції цього
напрямку думки, інтерпретуючи їх під кутом зору різних
гуманітарних наук.
Якщо на перших етапах усвідомлення проблеми
особливу важливість мало виявлення особливих рис
досліджуваного явища, то з часом наполегливо заявляє
про себе потреба вловити загальні, фундаментальні
ідеї, під впливом яких змінювалися уявлення
людей щодо світу. З іншого боку, якщо раніше на
екзистенціальну критику можливо було дивитися як
на результат розвитку, то в світлі сучасних завдань її
цікавіше розглянути як відправний пункт пізніших
теорій. Складність встановлення глибинного зв’язку
між минулим і майбутнім відзначав Р. Барт: «Така
можливість об’єднання невипадкова: дякуючи їй видно,
наскільки важко нам самим осягнути історичний сенс
свого часу та свого суспільства» [1, с. 244].
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У даній статті автор не претендує на розкриття
загальних механізмів виникнення екзистенційного
умонастрою. Подібні дослідження вже існують, і ми
дозволимо собі процитувати уривок одного з них:
«Те, що психологічно виражається в душевному
дискомфорті, тузі, полишенності, самоті, занедбаності
та знесиллі, соціологічно приймає форму регульованої
аномії (мистецтва) та, відповідно, веде до утворення
групи (в кінцевому рахунку – інституту), локалізуючої
її. Тому будь–яка група в мистецтві новітнього часу
конституйована чисто апофатично – частковою
втратою значущих культурних цінностей – від єдності
універсуму до об’єктивної сенсової повноти, що
відбувається» [5, с. 375]. Конкретним та, зрозуміло,
більш вузьким завданням нашого дослідження стало
визначення онтологічної сутності абсурду в філософії
екзистенціалізму.
Питання про те, що таке абсурд, коли він
виникає та який має проявляв у творах мистецтва
та літератури, вимагає в першу чергу більш чіткого
визначення самого поняття, яке до теперішнього часу
залишається в літературознавчому та культурологічному
дискурсах одним з найбільш розпливчастих і описових.
Справедливості заради зазначимо, що абсурд, так само,
до речі, як і корелюючи разом із ним категорії пародії
та гротеску, комічного та трагічного, фантастичного та
реального, належачи відразу декільком сферам естетики,
за ступенем вивченості складають самостійні розділи
в філософії, етиці, культурології, літературознавстві.
Категорія абсурду, тим не менш, зберігає свою
невизначеність, закритість і відноситься, мабуть,
до числа найбільш нестійких термінів, і при цьому
очевидно, що, як справедливо зазначає І. Бражніков,
«абсурд у тому чи іншому вигляді – як елемент
поетики або навіть як світовідчуття – пронизує собою
все мистецтво» [2]. Зрозуміло, проблема різноманіття
трактувань і термінологічної неоднозначності категорії
абсурду – це тема окремого самостійного дослідження.
Додатковою причиною такої «Надміцності» терміна
можна вважати вкоріненість явища відразу в декількох
сферах – в мистецтві, культурі, в повсякденній
свідомості, оскільки «важко знайти аналог, який би
викликав настільки бурхливі та запеклі суперечки
впродовж стількох десятиліть». Дискусії щодо
часових меж абсурду, витоки та коріння, щодо чіткого
етичного визначення не вичерпані донині. «Будь–які,
навіть самі витончені дефініції викликають сумніви,
виявляються уразливими, та швидше за все, одна з
головних особливостей абсурду, не тільки як етичного
феномена, а й як філософської категорії, полягає в його
непоясненності» [12, с. 3].
Як зазначає Є. Пенська, досліджуючи, правда,
абсурд у парадигмі власної концепції «альтернативних
шляхів» російської літератури XIX ст., «Філософське
походження поняття, його початкова приналежність до
числа абстрактних категорій, а потім наступна експансія
певних жанрів художнього мислення, і перш за все
театру, інтерференція локального й універсального,
соціального, психологічного й етичного, емоційного
та раціонального призводять до крайньої складності
виведення
«критерію
абсурду»,
його
функцій.
Абсурд – «гротескне alter ego» та продукт філософії
екзистенціалізму початку XX століття порівняно новий

239

Випуск 119

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

і є однією з модифікацій гротеску, яка сформувала
підсобну, наочну, обслуговуючу інституцію – театр
або жанр «драми абсурду», пізнаваний набором імен і
художніх кодувань» [9, с. 17–18]. За логікою цієї схеми,
в гротескних і абсурдних етико–ідеологічних проектах
стратегії аналогічні. Так, П. Паві виділяє кілька
«різновидів» абсурду:
– «нігілістичний абсурд, який не дозволяє
витягти навіть мінімальні відомості щодо світогляду та
філософських імплікацій тексту (Хільдесхаймер);
– абсурд як структурний принцип, інструмент
відображення хаосу світоустрою та, як наслідок, –
розпаду мови, деформації образів (Беккет);
– сатиричний абсурд (у конфлікті, формулюваннях,
інтризі) досить реалістично робить опис світу» (Грасс,
Хавель) [8, с. 2].
Однак додаток такої конструкції до реальності
виглядає не цілком переконливо оскільки складові
абсурду, елементи абсурдистського світобачення та
світорозуміння виявляються не тільки в античній
драматургії (п’єси Аристофана, Плавта), комедії
дель арте, а й у творчості оберіутів, англійської
класицистичної комедії, не кажучи вже про сучасну
прозу (від Вен. Єрофєєва до В. Г. Сорокіна та
В. О. Пєлєвіна і ін.). Абсолютно випадає й точка
зору А. Бретона, котрий професійно вивчає природу
абсурду та його головної компоненти – чорного гумору.
Свідченням довгої, майже археологічної роботи Бретона
стала створена в середині 1930–х рр. «Антологія
чорного гумору». Згідно з ідеєю Бретона уявлення
щодо «гротескного канону» для мистецтва Нового
часу, що пов’язане з Рабле, тоді як справді абсурдний
початок втілено в творчості Дж. Свіфта: «Незаперечна
самобутність Свіфта, дивовижна цілісність його
творчості, до останньої літери підпорядкована
тому неповторному та практично невідомому доти
переживанню <...> а також воістину неперевершений
характер самих різних його вдач і звершень – все це
цілком виправдовує історично відведену тут пальму
першості. Всупереч думці ... запущеній до обігу
Вольтером, найменше схожий він на «поліпшеного
Рабле» <...> самого ж Вольтера зі Свіфтом поділяє
ставлення до одвічної вистави буття, вдало відбите їх
людськими видами, і якщо в одному застигла посмішка
людини, немов затята у власному скептицизмі, людини
не почуття, а розуму, то в іншому – незворушність,
крижаний спокій того, хто відчуває зовсім інакше і саме
тому земним порядком незмінно обурений» [3, с. 29].
Таким чином, самий попередній аналіз показує,
що абсурд мало піддається класифікації, причому
подібне цілком очевидне, опір, в свою чергу, породжує
наступний ланцюжок методологічних питань, що
стосуються не тільки літературознавства, а й філософії:
для яких жанрів і типів свідомості абсурд стає
«конструктивною» домінантою; наскільки правомірне
співвіднесення абсурду виключно з театральними
експериментами ХХ століття, яке категоріальне
співвідношення театру абсурду та абсурду в театрі (при
цьому вочевидь зрозуміло, що поняття «театр абсурду»
ширше за поняття «драматургія абсурду»). Навіть
історія абсурду двоїста, існує кілька точок відліку в
генеалогії абсурду. Перш за все, «вихідним пунктом»
абсурду вважається античність. У грецькій філософії
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абсурд рівнозначний Хаосу, непоясненності, логічному
глухому куту. Поняття, неминуче пов’язано з краєм,
межею, що розділяє прикордонні стани, альтернативні
простору, показує, «що світ виходить за межі нашого
уявлення щодо нього; етимологічно походить від
латинського слова ab–surdus – немилозвучний,
незгідний, безглуздий, від surdus глухий, таємний,
неявний;
найбільш
очевидними
прикордонними
значеннями представляються глухий (як нечутний),
неявний і безглуздий: абсурд у даному випадку постає
не як відсутність сенсу, а як сенс, який нечутний» [13,
с. 9]. Щодо уточнення, то надають іноді образ іншої,
«паралельної» культури, яка продукує свої «знаки
абсурду» – особливий спосіб зсуву, «глузування,
властиве виключно африканцям», «кривава гримаса
Мальдорора, який не вмів посміхатися, а тому
порізавшого рот кинджалом» [3, с. 29].
XIX століття абсурд було відкрито та позначено
практично заново. У філософській системі К’іркегарда
цей термін означає одне з фундаційних понять. Рубіж
XIX–XX ст. продуктивний для актуалізації «абсурдного
розуміння» культури, історії, літератури. Філософські
пошуки екзистенціалістів (Л. Шестова, К. Ясперса, Ж.–
П. Сартра, А. Камю) кожен раз по–новому дозволяють
поглянути та підвести деякі підсумки «теорії та
історії абсурду». Так, Ясперс, впорядковуючи форми
абсурду, виявляє його всюди: «Світову історію можливо
сприймати як хаотичне скупчення випадкових подій –
як безладне нагромадження, як вир безодні. Він все
посилюється, одне завихрення переходить у інше, одне
лихо змінюється другим; миготять на мить просвіти
щастя, острови, які потік тимчасово поблажливо
обійшов, але незабаром і вони ховаються під водою.
Назагал, все це цілком у дусі картини, наданої Максом
Вебером: світова історія тотожна шляху, який диявол
вимостив знищеними цінностями» [14, с. 275].
Зауважимо, що навіть безпосередньо в філософії
ставлення до абсурду досить різниться за умов
оцінки з гносеологічної та онтологічної точок зору;
далеко не однаково позначено це поняття в доктринах
середньовічних християнських теологів, раціоналістів
XVIII ст. та екзистенціалістів XX ст. Абсурд
розглядають у зв’язку з логічними парадоксами як
семантичну проблему (роботи, присвячені мові абсурду,
особливо численні в структурній лінгвістиці), як
стильову категорію та як категорію тексту.
Підкреслимо, однак, що саме філософія екзи
стенціалізму М. Гайдеггера, А. Камю, Ж.–П. Сартра
зіграла важливу роль в актуалізації поняття абсурдного.
В інтерпретації абсурду вони засвоюють як теологічну
концепцію С. К’іркегарда, так і філософські позиції
Ф. Ніцше та Л. Шестова. Екзистенціалісти здійснюють
перенесення проблеми абсурду з логіко–гносеологічної
площини в площину онтології.
Перехід до бачення та вираження буття зводимо
до складної, що вимагала філософського осмислення
проблеми: згасло божественне джерело всіх сенсів.
Розуміння «смерті Бога», ще до сповіщення Ніцше, було
явним у культурі як сенсовтрати. Втрата надсвітової
застави незаперечних моральних цінностей призвела до
відчуття не тільки особистої трагічності, а й докорінної
нісенітниці всього існуючого на світі. У цьому руслі
відбувається становлення онтологічного світобачення:
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то, як особистість визначається щодо буття та щодо самої
себе в подорожах по знебожненного світу, на край ночі.
Сенсовтрата виникає тут, власне, з екзистенціальної
переконаності в тому, що неможливо скільки–небудь
обґрунтовано помислити вселенський порядок, куди
б була вбудована кожна окрема річ і де б людина
відчувала себе буттєво «виправданим», раз немає
організатора буття – Бога. Сартр із протилежною метою
та в зворотному напрямку відтворює побудований
І. Кантом «онтологічний доказ» Бога: «... Для існування
першосутності як божества або душі як безсмертного
духу людський розум не здатний докласти ніякого
теоретичного доказу, що містить хоча б найменшу
ступінь переконливості...» [7, с. 342]. Якщо для
Канта Бог є, тому що суще – царина порядку, то для
Сартра суще – царина безладу, тому що Бога немає.
Тоді й навколишнє втрачає сенс через зміну віри
невір’ям. Для цього нам необхідно уточнити, що саме
вкладається цим невір’ям у пари проти стоячих понять:
«впорядкованість» – «випадковість», «пізнаваність» –
«незбагненність», «присутність» – «відсутність» сенсу,
за допомогою яких воно відмежовується від віри.
Усвідомлюється дійсне наповнення цих пар
найбільш наочно, звертаючись до самого крайнього,
загострено виявленого тлумачення сенсовтрати, свого
роду маніфесту «абсурдизму» в західноєвропейській
думці та культурі – до есе Камю «Міф про Сізіфа».
«Я хочу знати, чи можу я жити зі збагненним, і тільки
з ним. Мені можуть ще сказати, що інтелект повинен
принести в жертву свою гординю, розум повинен
схилитися. Але з мого визнання меж розуму не слідує
заперечення. Його відносну могутність я визнаю. Я хочу
триматися серединного шляху, на якому зберігається
ясність інтелекту ... Абсурд, будучи метафізичним
станом свідомої людини, не веде до Бога. Можливо,
поняття абсурду стане ясніше, якщо я наважуся на таку
надмірність: абсурд – це гріх без Бога» [6, с. 45].
Визначенням
«абсурд»
тут
підкреслюється
ірраціональність життя, його початкова стихійність,
хаотичність, позбавленність сенсу і, отже, непідвладна
раціональності. Камю робить акцент на абсурдності
існування людини в світі та на нашому сприйнятті цієї
безглуздості – «почутті абсурду». Сартр, «пояснюючи»
Камю, говорить щодо неможливості осягнення
почуття абсурду за допомогою людських понять і слів:
«Абсурдність – зовсім нещодавно в парку я його не
знайшов, але я його й не шукав, воно мені було ні до
чого: я думав без слів про речі, разом із речами» [11,
с. 132]. Слід, проте, визнати, що абсурдність «понять і
слів» виражена була вже не в екзистенціалістській, а в
більш пізній літературі, та й детально пояснена пост–
сартрівскою науковою та філософською думкою.
Екзистенціалісти кажуть щодо метафізичного
абсурду як характеристики людського існування в стані
втрати сенсу, пов’язаної з відчуженням особистості не
тільки від суспільства, від історії, а й від себе самої,
від своїх громадських визначень і функцій. Традиційне
розмежування в філософії та науці суб’єкта та об’єкта
спричинило за собою, з точки зору екзистенціалізму,
поділ людини та світу. Людина прагне порозуміння зі
світом, а той, у свою чергу, залишається байдужим,
або й навіть ворожим. Тому людина, зовні вписуючись
в навколишню дійсність, насправді веде в ній
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несправжнє існування, розрив якого може статися
завдяки абсурду. Таким чином, абсурд, в розумінні
філософів–екзистенціалістів, стає індексом розладу
людського існування (екзистенції) з буттям, позначенням
розриву, іменованого екзистенціалізмом «прикордонною
ситуацією».
Абсурдна свідомість – це переживання окремого
індивіда, пов’язане з гострим усвідомленням цього
розладу та супроводжується відчуттям самотності,
тривоги, туги, страху. Навколишній світ прагне обме
жити кожну конкретну індивідуальність, перетворити
її в частину загального знеличеного буття. Тому
людина відчуває себе «сторонньою» (Камю) в світі
байдужих до неї речей і людей. Абсурдна ж свідомість
є поштовхом до виникнення екзистенційного мислення,
яке відмовляється від розрізнення суб’єкта та об’єкта,
мислення, в якому людина виступає як екзистенція,
як тілесно–емоційно–духовна цілісність, так як
екзистенція знаходиться в нерозривній єдності з буттям.
Абсурдна свідомість можна назвати особливим станом
«ясності», який передує, якщо слідувати Гайдеггеру,
«екзистуванню», «забігання вперед», а з точки зору
Ясперса – «прикордонної ситуації» між життям та
смертю. Особливу роль при цьому відіграє поетична
мова, яка, як пише Гайдеггер, відновлює своїми
асоціативними натяками «справжній» зміст початкового
слова».
Таким чином, можна сказати, що абсурд – це
констатація сенсового, логічного, буттєвого та,
відповідно, мовного знесилля виявити організуючий
початок у навколишньому світі. Тим самим абсурд
як адепт «кінця світу», вселенського хаосу, «ніщо»
впритул пов’язано з кризою культури та проблемою її
інтерпретації. Як індикатор такої, що намітилася, кризи
сформованої системи певних ілюзій, наприклад етичних,
абсурд маркує завершеність цієї системи.
Абсурдна свідомість з’являється в епоху культурно–
історичних криз, які, як правило, супроводжують
завершальну фазу абсолютизації цілісності. Дійсно,
не можна не зважати на той факт, що особливо
«рухливі», переломні етапи в історії культури відзначені
активізацією як інтеграційних, так і кризових процесів.
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Ontological analysis existential absurd
The objective of this article is to make unity a description of reality. During
the writing, the author used the following methods: analysis, synthesis, comparison,
induction, deduction. Every phenomenon is limited in itself, and at the same time,
thanks to logical thoughts of man, they are combined together, in order to form a
continuous, unbroken pattern of Genesis (which proclaims the unity of reality). The
traditional distinction in philosophy and science subjects and objects caused by them,
in terms of existentialism, separation of man and the world. That is why a man outside
fitting into the surrounding reality, the reality is it is not authentic existence, the gap
(impulse) and which may occur thanks to existential absurdity. The decisive argument,
using common sense against the last attempt to resist the absurd being, there is a
reminder about our weakness, not to mention the ability skorelyuvaty or radically
change the way we like, our situation, our state, our life.
Keywords: absurd consciousness «constructive» dominant, senseless, genealogy
absurd ethical phenomenon «border situation».
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Віртуальний економічний простір
сучасного суспільства:
траєкторія соціальних трансформацій
Аналізується сучасний стан суспільства як складної системи, яка все
більше інтегрується у віртуальний простір в процесі здійснення економічної
діяльності. Досліджено особливості, тенденції та специфіку економічного
розвитку в інформаційну епоху, що притаманні суспільству як соціальній
системі. Окрема увага приділена еволюції економічної співпраці між окремими
індивідами як невід’ємними суб’єктами системи суспільства у віртуальному
економічному просторі. Здійснено спробу осмислення співвідношення та
взаємоіснування реального та віртуального життя соціуму та їх вплив на
розвиток національних та світової економічної систем.
Ключові слова: віртуальна економіка, симулякр та симуляція в економіці,
інформаційне суспільство, віртуальність і політика, віртуальне підприємництво.
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Мета статі: прослідкувати та охарактеризувати
сучасні тенденції розвитку суспільства у віртуально–
економічному контексті з позиції розвитку останнього
як складної інформаційної системи з характерними для
нього соціальними елементами.
Суспільство у будь–якому його вигляді та на
різних історичних етапах свого розвитку є складною
соціальною системою, якій притаманні певні ознаки,
що характеризують стан його розвитку. Сучасна
інформаційна епоха у віртуальному аспекті свого
розвитку задає якісно нові параметри для роботи
складної соціальної системи, яким є суспільство
на сьогоднішній день. Не є винятком економічна
сфера діяльності даної системи, яка безперервно
прогресує і трансформується під умови та правила,
які виникають у віртуально–інформаційному просторі.
В економічній та філософській науці віртуальну
економічну діяльність часто називають комп’ютерною
онлайн–грою або симулякром економічних процесів,
що відбуваються у реальному вимірі. Чи є віртуальне
суспільство у контексті його економічної діяльності
простим симулякром, інтернет–копією суспільства, що
існує в реальному вимірі, або ж це стала віртуальна
соціальна система яка динамічно розвивається і
в середній перспективі претендує на повноцінне,
незалежне від традиційної реальності, життя? На нашу
думку, віртуальне суспільство у його економічній
діяльності є складним механізмом з специфічним
типом взаємовідносин між індивідом та його групами,
ієрархією віртуальних інституціональних ролей та
соціальних статусів, сукупністю складних суспільних
норм та цінностей, що визначають поведінку індивідів
з урахуванням специфічних (віртуальних) умов
економічної взаємодії.
Віртуальний простір є новим типом символічної
реальності в інформаційну або постіндустріальну
епоху, яка за допомогою своїх унікальних ознак
співіснує і протиставляє себе реальному світу речей.
Ідея віртуального світу полягає у відтворенні образів
та елементів реального світу за допомогою різнобічних
симулякрів та візуалізованих аналогів у віртуальній
світовій мережі. У такій системі координат є природнім
те, що суспільство виступає головним творцем, об’єктом
та споживачем віртуальних товарів та послуг. У
віртуальному економічному просторі будь–яка взаємодія
відбувається у вигляді гри за участі віртуалів – основної
ланки інформаційного суспільства. Віртуали можуть
являти собою як індивідуальний суб’єкт інформаційного
простору, що діє незалежно та виключно у своїх
інтересах, так і цілі віртуально–економічні об’єднання,
що здійснюють широку економічну діяльність у
віртуальному просторі. Обидві групи об’єднує те, що
вони діють в рамках одної системи, певним чином
залежать один від одного і є основою складної системи,
яка і є віртуальним суспільством.
Процеси
віртуалізації
життя
інформаційного
суспільства достатньо широко дослідженні як у
зарубіжній, так і у вітчизняній історіографії. Такий
тип суспільства з усіма притаманними йому рисами
описаний у роботах А. Турена, Ж. Ліотара, Д. Белла,
Е. Тоффлера, П. Дракера, З. Бзежинскі. Історичні
передумови розвитку інформаційного суспільства
у економічному контексті відображені у працях
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А. Гершенгорна, Р. Камерон, И. Кулішера, К. Паланьї.
Особливостям економічного життя з точки зору його
віртуалізації присвячені дослідження Ф. Броделя,
Т. Парсонса, Ж. Бодріяра, Н. Лумана, В. В. Івановим,
Б. В. Марковим, H. A. Носовим. В українській істо
ріографії свій вклад у дослідження феномену віртуаль
ності, віртуального простору зробили Е. М. Герасимова,
В. В. Брязкун, Т. Каменська.
Інформаційне суспільство як система функціонує
за принципово новими канонами, які йому нав’язує час
та фактор віртуальності. Як зазначає Д. В. Іванов, у
віртуальному світі визначальним фактором суспільного
життя в цілому є наукове знання. Воно витісняє ручну
та механізовану працю як критерій оцінки вартості
товарів і послуг. Економічні і соціальні функції капіталу
переходять до інформації [2, с. 10]. Суспільство
інформації водночас є суспільством знань. Система
економічних відносин та місцезнаходження у ієрархії
віртуального колективу у інформаційному суспільстві
залежить від кількості знань і якості впровадження їх
у практичну діяльність, що пов’язана з досягненням
матеріальних та духовних потреб.
Як і будь–яка складна система, віртуальне
суспільство потребує своєрідної технічної бази для
свого існування та розвитку. Інфраструктурною такого
суспільства виступає «інтелектуальна» техніка, яка
у симбіозі з людиною може приймати рішення щодо
поліпшення діяльності економічних чи інших структур
у системі віртуальної реальності. Механічна техніка,
якість і наявність якої індустріальну епоху достатньо
довгий час впливала як на рівень життя людини,
так і її місце у виробничо–суспільних відносинах,
поступово стає неконкурентоспроможною у порівнянні з
елементами штучного інтелекту.
Світова наука відзначає процес, коли суспільство
вступає у технотронну еру, у якій стає можливою
функція
програмування
виробничих
соціальних
процесів. На практиці це б фактично означало, що
соціальний процес стає прогнозованим, тобто розвиток
віртуального може позитивно впливати на реальне
життя і допомагати уникати різноманітних економіко–
фінансових та інших катаклізмів, що трапляються
в процесі життєдіяльності сучасного суспільства.
На практиці, якщо проаналізувати сучасні тенденції
розвитку сучасного економічного простору, спроби
використання інформаційних технологій у економічному
прогнозуванні не дає гарантію економічного успіху як
у віртуальному середовищі так і у реальному. З іншого
боку, незважаючи на оптимізацію часу, нівелювання
фактору простору, віртуалізація економіки розвиває
незалежність і не контрольованість системи економічної
від системи суспільної. З цих міркувань, інформаційне
суспільство повинне адекватно оцінювати і оперативно
реагувати на потенційні виклики, що можуть виникати у
створеному ним віртуальному середовищі.
Процес віртуалізації економічної сфери суспільства
являє собою загальне злиття економічного світу з
віртуальними можливостями та реаліями людської
свідомості, за наявності якого компоненти економічного
життя суспільства (ринки, гроші, речі, товари, предмети
широкого вжитку) підміняються їх спроектованими
віртуальними, більш вдосконаленими копіями. Техно
логічним фундаментом сучасної економічної сфери
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суспільства стає індустрія створення, обробки і передачі
інформації. Однією з основ економічного розвитку
віртуального суспільства є поєднання матеріального і
віртуального виробництва, вдосконалення матеріальних
виробничих відносин за допомогою їх інформаційно–
інноваційного оновлення. Сама ж інформатизація
життя суспільства як системи, зокрема і економічної
його сторони, спричинює об’єктивну тенденцію до
становлення феномену інформації як основного товару
масового виробництва та споживання. Таким чином,
вектори розвитку віртуальної економіки напряму
залежать від швидкості та ступеню розвитку інформації
як основного способу економічної взаємодії у інформа
ційному суспільстві.
Однією з центральних особливостей економічного
розвитку інформаційного суспільства є феномен
симулякру. Ж. Бодріяр визначив це поняття як
відображення без оригіналу, репрезентація чогось,
що може бути реальним, але не існує. Це псевдоріч,
що заміщує агонізуючу реальність постреальністю
за допомогою симуляцій, що видає відсутність за
присутність, та знищує будь–які психологічні чи чуттєві
кордони між реальним та уявним. В тому випадку, коли
образність пов’язана з реальністю та породжує уявне, то
симулякр генерує уявне другого порядку [1, с. 91].
Сучасний інформаційний простір і віртуальна
економічна діяльність сучасного суспільства містить
в собі елементи симулякру та симуляції. Сучасний
розвиток приватного сектору, зростаюча кількість
населення, невідповідність товарів індустріальної епохи
тим запитам, які наявні в сучасному інформаційному
суспільстві створюють ринок віртуальних товарів,
або ж ринок симулятивної економіки. Продуктами
віртуального капіталу, на які спостерігається найбільший
суспільний попит є масова інтернет–культура, продукти
віртуального споживання (онлайн–ігри, віртуальні
тренди), за допомогою яких суб’єкт віртуального
простору почуває себе комфортно та впевнений у своїй
відповідності сучасним нормам віртуальної моди.
Правильно побудований, в інформаційних умовах,
маркетинг, підкріплений яскравою рекламою та
навіюванням, проводить рекламу товару, тієї позиції,
що саме це необхідне суспільству тут і зараз, створює
симулякри, які зад допомогою маніпуляції суспільної
свідомості є корисними для даного суспільства. Проте
важливий той факт, що згодом ілюзія перетворюється
в реальність, і суспільство як у віртуальному так і у
реальному середовищі не в змозі відмовитися від тих
чи інших товарів, які фактично були йому нав’язані за
допомого інтернет технологій. Фінансові спекуляції
на ринку валюти часто стимулюють реальні інвестиції
у розвиток реальної матеріального виробництва або
культури.
Варто зазначити, що такий характер економічних
відносин необхідний з точки зору розвитку виживання
самого суспільства, адже задля споживання і обороту
капіталу, необхідний будь–який продукт, що бути
забезпечувати формулу виробництва–продажу–купівлі.
Проте такий тип віртуальних економічний відносин у
суспільстві як системі має низку протирічь, зокрема і
політичних. У ідеальному вигляді інтернет–економіки
з усіма її нюансами її існування – повинна системою
безмежних можливостей та абсолютної фінансової і
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торгової свободи, можливості розвивати будь–що у
будь–яких обсягах. Проте дослідження останній років
показують що політичні еліти багатьох країн беруть
активну участь у формування багатьох напрямків
розвитку інноваційної економіки у віртуальному
суспільстві [7, с. 311].
Одним з засобів щодо забезпечення контролю
над суспільством в рамках віртуальної економіки
є створення так званої «симулятивної віртуальної
еліти». У інформаційному просторі вона являє собою,
представлених в ролі еліти реальної, сукупність
вищих прошарків віртуального суспільства, що
представлені у масовій культурі, професіональному
спорті, представниками фінансового та рекламного
бізнесів, тобто найвищих представників тих сфер, де
формуються, рекламуються та продаються товари–
симулякри та зароджуються нові тенденції у моді
споживання. Ця еліта не має реальної політичної та
економічної влади, проте вона, відповідно до політичної
волі керівництва даним суспільством, в задає йому
правильні тренди поведінки, орієнтує на правильну, з
їх точки зору, реальну та віртуальну позицію. Таким
чином йде пряме відволікання людини як від її
власних фінансово–економічних так і від національно–
політичних та світових проблем, які виникають у наш
час.
Загальновідомо, що будь–яке суспільство скла
дається з окремих індивідів, що його формують. У
віртуальному суспільстві, з економічної точки зору,
трудовий колектив складається з економічних одиниць
які називаються «інформаційні працівники». Від
традиційних працівників фабрики, заводу, цеху їх
відрізняє те, що вони можуть створювати віртуальний
продукт і трансформувати його у реальність
відокремлено від суспільства, проте фактично залежать
від нього, бо саме суспільство і є основним споживачем
їхньої продукції. Ф. Уебстер є прихильником теорії,
що передбачає врахування економічної цінності
інформаційної діяльності будь–якої людини у системі
віртуальних суспільних відносин. Якщо людина може
припустити збільшення частки інформаційного бізнесу
у валовому національному продукті, то вона цілком
логічно приходить до висновку, що економіка стає
інормаційною. Якщо в економічній сфері праця окремою
людини превалює на діяльністю у галузі сільського
господарства або промисловості, то ми можемо
говорити про ставлення віртуального суспільства
та «інформаційного працівника» як принципово
нової та невід’ємної ланки сучасного соціуму
[7, с. 35–36].
Суспільне життя активно комп’ютеризується. Чим
глибше процеси та елементи віртуалізації входять в
суспільне життя, тим менше індивіди контактують
між собою. Глобалізаційні процеси та розвиток
комунікативних технологій нівелюють фактор простору,
державних кордонів та роблять міжнародне спілкування
максимально доступним та відкритим. Таким чином у
економічному світі формується віртуальна особистість
яка використовуючи невербальні засоби спілкування та
високий розвиток інформаційних технологій починає
принципово нову економічну діяльність. Н. Б. Мань
ковська визначає «людину економічну віртуальну» як
модель, теоретичну конструкцію, яка є абстракцією
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живого реального індивіда, що активно діє у сфері
віртуальної економіки. До типових характеристик
людини економічної додаються риси, породжені
віртуальною формою буття, яке віртуалізує економічна
свідомість [4, с. 113].
У зв’язку з появою нових можливостей для
економічної творчості на теренах віртуального
простору, в системі суспільних відносин формується
віртуальна свідомість. Її безпосередні витоки з точки
зору економічної діяльності знаходять у соціальному
вимірі суспільства інформації. У силу того, що процеси
віртуалізації розширюють практичне поле економічної
діяльності, в свідомості особистості формується
нова мотиваційна система. Особистість орієнтована
на безперервне самоосвіту і розвиток творчих
здібностей, залучення до системи інтеркультурних
цінностей і стрімко формується і трансформується
відповідно до глобальних світових стандартів. В
умовах нової віртуальної конкуренції саме вміння
адаптуватися до нових умов, бажання ризикувати,
відчуття домінуючої сучасної парадигми, у напрямку
якої необхідно створювати інформаційний продукт
стають ключем до успіху та реалізації особистості на
віртуальному просторі, її реальне та віртуальне визнання
її повноправним суб’єктом та учасником сучасних
інформаційно–суспільних відносин.
Інформація, яка в останні роки стає головним
ресурсом, цінністю та багатством перетворюється і на
основний товар віртуального суспільства. Інформаційні
продукти та послуги обмінюються на віртуальному
економічному ринку та мають велику кількість
принципово нових особливостей як на стадії розробки
та виробництва, так і на етапі коли вони стають
елементами обороту капіталу. Найбільш інноваційними
властивостями інформації є споживча невичерпність
в процесі використання, самозростання та постійна
трансформація в процесі споживання, особлива
невизначеність її корисності, відсутність залежності між
вихідним обсягів конкретних знань і обсягом нового
створеного знання, висока мобільність, як в просторі,
так і в плані переходу з одних наук в інші без втрати
актуальності [8, c. 202].
У віртуальній економіці інформація як товар
стає і об’єктом маніпуляції суспільною свідомістю.
Правильне її викладання або так званий «інформаційне
вкидання» у мережу часто дає змогу змінити ті чи
інші економічні тенденції. Поява в мережі новин про
те, що золотовалютні резерви країни скорочуються
достатньою часто провокують знецінення національної
валюти, яка в свою чергу спричиняє часткову паніку
серед населення. Інформація, щодо стану економіки у
будь–якій країні достатньо часто може бути не точною,
але використовується певними колами впливу, щоб
спричинювати політичну кризу та згодом прийти до
влади. Інформація впливає на коливання цін щодо
енергоресурсів. Наприклад лише попередні заяви
міністрів закордонних спав країн–членів ОПЕК, Росії та
Ірану про лише можливе скорочення видобутку нафти у
зв’язку перенасичення нею ринку, викликало поступові
процеси підйому ціни на неї.
Інформація як економічний ресурс, вважає П. Пільц
нер, використовується у різноманітних напрямках
результатом чого є різноманіття форм втілення і шляхів
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створення вартості. Серед основних напрямків слід
виділити наступні:
– комерціалізація інформації в товарах, послугах,
технологіях (створення наукоємної продукції, інтелек
туальних товарів, інформаційних послуг, розробка нових
технологій виробництва та управління і т.д.);
– вплив на суб’єктивні сприйняття і очікування
економічних суб’єктів. Як приклади можна привести
створення інформаційного образу продукту, компанії
(репутація), формування потреб або вплив на них
[6, с. 211].
У системі сучасних соціальних відносин віртуалі
зація економіки сприяє появі нових механізмів
економічної взаємодії. Створюються нові спрощені
системи реєстрації та ведення бізнесу, у передових
країнах світу фактично зникає фактор бюрократизації,
ведення ділових переговорів та партнерська діяльність
піднімається та принципово нових рівень. Змінюється
характер торгівлі на біржі, що є одним з наймасовіших
елементів економічної діяльності, широко поширеної
серед різних верств населення. Якщо ще 20–30 років
у масовій свідомості біржа являла собою величезну
кількість людей, «літаючий папір» по залі, безперервні
телефонні дзвінки, то зараз достатньо 10–15 людей з
сучасною електронною апаратурою, які скеровують
фінансові потоки, еквівалент яких оцінюється у
десятки мільярдів доларів, у тисячах різних напрямках.
На зміну традиційним підприємствам з ієрархічною
функціонально–організаційною структурою приходять
мереживі підприємства з можливостями їх постійної
реорганізації
та
реінжинірингу
бізнес–процесів,
робота яких цілком зорієнтована на задоволення
потреб індивідуального споживача в режимі реального
часу. Віртуальне підприємство постає системою, що
складається з системи співтовариств компаній або
виробників, що територіально не об’єднані. Для їх
діяльності характерний мінімальний контакт проте
широкий обмін продуктами своєї праці.
Проте у функціонуванні віртуальних підприємств
є і свої недоліки. До них можна віднести відсутність
змоги перевірити підприємство партнера на чесність
та порядність, відсутність соціального захисту з боку
державного апарату внаслідок відмови від традиційної
системи трудових відносин. Достатньо часто віртуальні
підприємства характеризуються вузькою спеціалізацією
та однорідним продуктом а це робить суб’єкта
віртуальної економіки занадто залежним від економічної
політики своїх партнерів. В. Мейтус висловлює думку,
що невдала або помилкова діяльність однієї людини
може тягнути за собою руйнування економічної
структури в цілому. Додатково можна виділити
небезпеку постійного розширення підприємства шляхом
впровадження системи мережевого маркетингу, що в
свою чергу призводить до неоднорідності учасників
віртуальної організації, та як наслідок, фінансової
нестабільності [5, с. 94].
Економічний розвиток віртуального суспільства
неможливий без розвитку культурної складової, що є
однією з умов поступового прогресу та становлення
міжособистісної основи спілкування між суб’єктами
інформаційного суспільства. Культура визначає пове
дінку індивіда, зокрема і економічну, всередині
суспільства. Культурний аспект є ключовим при
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формуванні сучасних тенденцій у віртуальному
економічному просторі як регулятивний механізм
економічної діяльності. У системі культурних цінностей
віртуального економічного життя немає жорстких
розмежувань між матеріальними і духовними формами
її предметності, в силу того, що економічне життя і
діяльність у віртуальному просторі представлена в
формі образів, симулякрів. М. Кастельс наголошує на
тому, що cучасна економічна культура грає роль відобр
аження інформаційних, технологічних та соціально–
економічних процесів, що забезпечують взаємодію
економічної свідомості та економічної реальності у
світі віртуального. У віртуальному економічному світі
на зразок реального відбувається організація дозвілля,
зміна віртуальної поведінки, культури ведення бізнесу у
віртуальному просторі [3, с. 78].
Віртуалізація економічної діяльності соціуму як і
віртуалізація усіх аспектів життя сучасного суспільства
вносить корективи у сучасне життя індивіда. Активна
економічна діяльність і співробітництво у віртуальному
просторі, на сьогоднішній день, є необхідною умовою
для соціалізації індивіда у суспільстві інформації.
Всеохоплюючий процес інформатизації економіки та
її переведення в інформаційний просторі, з одного
боку пришвидшує суспільний прогрес, відбувається
оптимізація виробництва найрізноманітніших товарів,
пришвидшення процесу надання будь–яких послуг, а
можливості щодо своєрідної економічної творчості у
віртуальному світі є набагато більші ніж у реальному.
Проте з іншої сторони, симулятивний характер
віртуальної економіки перериває традиційні зв’язки
між суб’єктами суспільства, сприяє поступовому
зникненню живого суб’єкта економічних відносин, що
поступово зникає на безмежних теренах віртуального
простору. Віртуальна економіка поступово нівелює
кордони між державами, тим самими сприяючи посту
повому зникненню традиційних механізмів внут
рішньої та зовнішньої торгівлі, економіко–національного
колориту окремих країн. Підприємці, які не можуть
в силу недостатньої освіти або відсутності нових
ідей, пристосуватися до нових умов торгівлі у інфор
маційному просторі – відходять у історію.
У XXI столітті, у епоху інформації, віртуальна еко
номіка є одним з необхідністю, яка буд забезпечувати
прогрес суспільства як віртуального так і реального.
Правильне використання переваг віртуальної економічної
діяльності та їх вдала кореляція з надбаннями
економічної науки аграрної та індустріальної епохи,
вдосконалення ринкових механізмів розвитку економіки
на віртуальному просторі, чесна конкуренція в умовах
глобалізації, розподіл матеріальних та духовних благ
епохи інформації за здібностями, є одним з ключів
для побудови сталої, високорозвинутої, доступної для
кожного системи суспільних відносин, що забезпечить
гармонійний та безперервний розвиток людства.
Список використаних джерел
1. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Ж. Бодрияр //
Философия эпохи постмодерна / Сб. переводов и рефератов. –
Минск, 2006. – 783 с.
2. Иванов Д. В. Виртуализация общества / Д. В. Иванов. –
СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2000. – 96 с.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество
и культура / М. Кастельс // Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шка
ратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

245

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 119

4. Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма / Н. Б. Мань
ковская – СПб.: Алетейя, 2000. – 347 с.; Иванов Д. В. Вир
туализация общества / Д. В. Иванов. – СПб.: «Петербургское
Востоковедение», 2000. – 114 с.
5. Мейтус В. Виртуализация производства / В. Мейтус //
Проблемы теории и практики управления. – 2004. – №1. – 154 с.
6. Пильцнер П. Безграничное богатство / П. Пильцнер //
Новая постиндустриальная волна на Западе. – М.: Academia,
1999. – 430 с.
7. Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. Електронна комерція /
В. Л. Плескач, Т. Г. Затонська // Підручник. – К.: Знання, 2007. –
535 с.
8. Уэбстер Ф. Теории информационного» общества /
Ф. Уэбстер. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с.

References
1. Bodrijjar Zh. Simuljakry i simuljacija / Zh. Bodrijar //
Filosofija jepohi postmoderna / Sb. perevodov i referatov. – Minsk,
2006. – 783 s.
2. Ivanov D. V. Virtualizacija obshhestva / D. V. Ivanov. – SPb.:
«Peterburgskoe Vostokovedenie», 2000. – 96 s.
3. Kastel’s M. Informacionnaja jepoha: jekonomika, obshhestvo i
kul’tura / M. Kastel’s // Per. s angl. pod nauch. red. O. I. Shkaratana. –
M.: GU VShJe, 2000. – 608 s.
4. Man’kovskaja N. B. Jestetika postmodernizma /
N. B. Man’kovskaja – SPb.: Aletejja, 2000. – 347 s.; Ivanov D. V.
Virtualizacija obshhestva / D. V. Ivanov. – SPb.: «Peterburgskoe
Vostokovedenie», 2000. – 114 s.
5. Mejtus V. Virtualizacija proizvodstva / V. Mejtus // Problemy
teorii i praktiki upravlenija. – 2004. – №1. – 154 s.
6. Pil’cner P. Bezgranichnoe bogatstvo / P. Pil’cner // Novaja
postindustrial’naja volna na Zapade. – M.: Academia, 1999. – 430 s.
7. Pleskach V. L., Zatonac’ka T. G. Elektronna komercija /
V. L. Pleskach, T. G. Zatons’ka // Pidruchnyk. – K.: Znannja, 2007. –
535 s.
8. Ujebster F. Teorii informacionnogo» obshhestva / F. Ujebster. –
M.: Aspekt Press, 2004. – 400 s.
Nosach B. О., graduate student of social philosophy, philosophy
of education and education policy, National Pedagogical
Drahomanov University (Ukraine, Kyiv), gileya.org.ua@gmail.com
Virtual economic environment of modern society:
the path of social transformation
This article analyzes the current state of society as a complex system, which
is increasingly integrated into the virtual space in the course of economic activity.
Here is investigate the analysis of the features, trends and specifics of economic
development in the information age inherent in society as a social system. Special
attention is paid to the evolution of the economic cooperation among individuals as
integral entities of the society in a virtual economic area. Attempted reflection ratio
and mutual existence of real and virtual social economy life and their influence on the
national and global economic systems.
Keywords: virtual economy, simulacra and simulation in economy, information
society, and politics virtuality, virtual enterprise.
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Динаміка процесів суспільного розвитку
та міжкультурна взаємодія
Аналізуються актуальні для філософського та культурологічного дискурсу
процеси міжкультурної взаємодії. Метою дослідження є вивчення інтеграційних
процесів, що впливають на поєднання світових культурних традицій та
сучасного духовного життя України. В результаті аналізу найбільш популярних
філософських, соціологічних та культурологічних концепцій розвитку
суспільства та порівняльного аналізу національних та загальнолюдських
духовних цінностей сформульовані концептуально–методологічні засади
усвідомлення особливостей духовного життя сучасного соціуму, що знайшли
узагальнення в теоретичній моделі механізмів інтеграції світової культурної
спадщини в духовне життя українського суспільства.
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Специфіка даної теоретичної моделі полягає в системному підході до
розуміння динаміки процесів суспільного розвитку, який враховує суттєві зміни
у методології сучасного соціального пізнання та застосовує архетипний аналіз
проявів постмодерністських категорій в українській суспільній свідомості.
Ключові слова: теоретична модель, механізми інтеграції, комунікативна
філософія, парадигма соціального пізнання, архетипний аналіз української
культури.

Актуальність даної тематики обумовлена багатьма
причинами: світоглядною багатополярністю сучасності,
транзитивністю українського суспільства, динамізмом
та складністю соціальних змін. Глобальні інтеграційні
процеси, які охопили суспільне виробництво, культуру,
духовне життя, освітню та наукову сферу, стали
визначальними факторами формування способу та якості
життя усього світу та окремих державно–організованих
суспільств. Інтеграція України у світовий, в першу чергу
Європейський культурний простір спрямовується самим
життям, стратегічною політикою України на співпрацю
із Європейським та світовим співтовариством. Нині в
Україні розгортаються процеси змін, що мають на меті
всебічне забезпечення інтересів людини, сприяння
її прагненню жити й творити в гармонії зі своїми
духовними цінностями, суспільством, природою.
Спираючись на цей підхід, Україні потрібно забезпечити
цілісну політику гуманітарного розвитку, адекватну
модернізації суспільства в межах загальноєвропейських
тенденцій.
Дані обставини потребують серйозного осмислення
і уточнення, всебічної рефлексії виховних культурних
детермінант конструювання та моделювання аксіологіч
ної складової української ментальності і духовності.
Теоретичну основу дослідження становлять фунда
ментальні положення, що стали основою сучасних
теорій культурно–цивілізаційного розвитку соціальних
систем: теорія циклічної динаміки О. Шпенглера,
«соціокультурна динаміка» П. Сорокіна, ідея «великих
цивілізацій» А. Тойнбі, вчення про «періодичність в
розвитку культури» М. Бердяєва. Праці вітчизняних
та зарубіжних науковців, які досліджували фено
мен культури, цінності та ціннісні орієнтацій,
заслуговують на увагу, зокрема М. Алексєєвої,
І. Бичка, Ю. Богуцького, Ф. Ващука, С. Гатальської,
Г. Головних, П. Гнатенка, Л. Дротенко, М. Кагана,
І. Кравченка, В. Співака, Л. Столовича, В. Шубіна
тощо. Проблематика культурної взаємодії набула
відображення у працях В. Андрущенка, І. Бойченка,
Ж. Безвершук, А. Гальчинського, О. Гриценка,
І. Дзюби, В. Ковальського, А. Колодій, С. Кримського,
В. Малахова, А. Монової, В. Лісового, В. Нікітіна,
Л. Новохатько, В. Рожка, В. Скуратівського, В. Тро
щинського, С. Чукут та ін.
Науковці підкреслюють, що український соціум
розвивається
нелінійно,
припускаючи
існування
взаємовиключних перспектив – прогресу й процвітання,
і поряд з цим – виникнення нових фатальних небезпек.
Його системне реформування потребує цілісного
концептуального
осмислення
умов,
факторів
і
механізмів включення світової культурної спадщини
в контекст української культури. Сучасне українське
суспільство здійснює вибір соціальної парадигми,
призначення якої – сформувати нову ціннісно–
нормативну систему. Тому важливим напрямом
філософських та культурологічних досліджень виступає
аналіз та обґрунтування детермінант (умов, факторів,
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механізмів, імперативів), що підсилюють процеси
культурної взаємодії у розвитку суспільства, а головним
завданням – створення сучасної теоретичної моделі такої
інтеграції [3, с. 17].
Говорячи про моделі суспільного розвитку,
слід зазначити, що дефініція «модель» пов’язана
передусім з наявністю певних принципових підходів
до її ідентифікації. По–перше, теоретична модель являє
собою деякий чіткий фіксований зв’язок елементів, що
припускає визначену структуру, відбиває внутрішні,
істотні відносини реальності, тобто виступає як
модель сущого, різноманітних проявів буття [7,
с. 164]. По–друге, моделювання соціальної реальності
дає можливість глибокого аналізу певних явищ у
суспільному житті, бо відтворює принципи внутрішньої
організації або функціонування, характерні ознаки
об’єкта дослідження, дозволяє зрозуміти поведінкові,
організаційні і технічні взаємозв’язки, які лежать в
основі аналізованої системи [5, с. 45].
Досліджуючи кризу цінностей в сучасному світі,
можна зазначити, що по мірі зростання науково–
технічного й виробничого потенціалу людства,
підвищення здатності людини впливати на стан
навколишнього буття, на умови свого власного
існування дедалі важливішою стає етична спрямованість
її конкретних дій, більшого значення набуває те, яким
саме цінностям підпорядковує вона свою зростаючу
могутність. В людській культурі в різні часи домінували
релігійно–конфесійні, етичні, пізнавальні, естетичні,
утилітарно–практичні цінності тощо. У сучасному світі
визначальними для людини й людства постають цінності
етичні, бо від усвідомлення моральної складової
своєї діяльності залежить виживання всього людства.
За своєю суттю етичні проблеми мають передусім
особистісний вимір, але разом з тим актуальні ці
проблеми й для людських спільнот, суспільств, культур
[4]. Тому, на нашу думку, в основу теоретичної моделі
процесів культурної інтеграції має бути покладений
ціннісно–нормативний компонент.
Зміна ціннісних орієнтирів сучасної людини у
бік спрощеного сприйняття і оцінки дійсності та й
самої себе інтенсифікує дослідження, пов’язані із
створенням концепцій етичної відповідальності та
комунікативної компетентності в контексті сучасної
комунікативної філософії. Етична відповідальність
та комунікативна компетентність характеризують не
тільки індивідуальний вимір буття людини, в сучасному
світі вони набувають й соціально–історичного змісту
та значення. Комунікативна філософія намагається
подолати недоліки методологічного індивідуалізму
класичної філософії й спрямована на виявлення більш
фундаментальних підвалин, з яких можна було б
вивести етичні норми і цінності. Комунікація, досягаючи
форми дискурсу, стає тією інстанцією, за допомогою
якої індивіди, діючи комунікативно, мають змогу
спільно обговорювати та обґрунтовувати норми та
цінності людського буття [6].
Ключовою цінністю філософії сучасного соціального
розвитку є «право людини». Український соціум
вкрай потребує законності, порядку, дисципліни і
відповідальності, тобто верховенства права. Кожний
громадянин має право на все, що не порушує і не
обмежує прав інших громадян – це фундаментальна
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цивілізаційна максима, покладена в основу філософії
консолідації. Тому правові цінності мають принципове
значення
у
виконанні
консолідуючої
функції
українського народу та вихованні демократичної
культури.
В сучасних соціокультурних умовах великого
значення для згуртування та консолідації та буттєвого
самовизначення суспільства набувають дослідження
позачасових
носіїв
культури,
яким
властивий
національний характер. Необхідність відродження
української нації на духовному рівні стимулюють
дослідження етнопсихіки українців [8]. Архетипні
символи транслюють нащадкам досвід минулих
поколінь в якості стабільного культурного канону,
який здатний вивести їх з ситуації одноразовості у
простір вічності. Звернення до архетипів стає при
цьому
універсальним
методологічним
ракурсом,
в якому через перетворення минулого у символи
твориться смисл майбутнього, що є актуальним в нових
історичних і політичних українських реаліях, в процесі
переосмислення культурної парадигми та пошуку нових
шляхів національної ідентифікації.
Загально визнаним є розуміння архетипів як основи
вселюдської символіки, що виявляється в міфах,
віруваннях, сновидіннях, творах літератури і мистецтва.
Існування певних структурних «матриць», спільних для
всіх культур, свідчить про можливості розуміння іншої
культури за умови визнання принципової однорідності
міжкультурної і внутрішньо культурної комунікації.
Архетипний аналіз на сьогодні став методологічною
засадою синтетичного дослідження функціонування
ідентичних образів різних культур, що відобразилось
в творчості багатьох мислителів і вчених самих різних
напрямів. Саме в культурному та мистецькому вимірі
архетипи проявляють себе перш за все.
Іншим виміром виявлення архетипів постає пам’ять
як основа історичного, соціального плину буття, знань і
досвіду народу. Різні історичні етапи існування народу
актуалізують такі архетипи, що відповідають запитам
сучасності. Висвітлення способу функціонування
архетипних сюжетів, образів, мотивів можуть слугувати
своєрідними сценаріями розвитку окремих народів. Все
залежить від того, які саме архетипи будуть затребувані
часом, в якій формі вони знову з’являться в свідомості
людей. Активна присутність архетипів, їх реконструкція
є також важливою умовою збереження самобутності й
культурної цілісності етносів, забезпечення спадковості
і єдності загальнокультурного, транснаціонального
розвитку [1].
Отже, міжкультурна комунікація є результатом
усвідомлення національного світосприйняття іншої
культури через вивчення культурних архетипів,
значимих для народу протягом його історії. Архетипний
аналіз сучасної культури свідчить про присутність
філософсько–історичної проблематики на усіх рівнях
суспільної свідомості, поступове перетворення її на
норму поведінкової комунікації людини. Філософське
осмислення історії є тим унікальним способом
пізнати взаємопроникнення загального і окремого,
всесвітньої історії і життєвої долі окремого індивіда,
загальнолюдських моральних, соціальних, культурних
ідеалів і духовності, розчиненої в структурах
повсякденності [2, с. 4]. Пошук сучасного погляду
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на нескінченну різноманітність історичного досвіду
актуалізує філософсько–історичні дослідження, все
більше зміщуючи їх в міждисциплінарний простір.
По суті, йдеться про формування нової історичної
свідомості, здатної адекватно осмислити зміни, що
відбулися і здійснюються у світі, критично здолати
лінійну, однобічну перспективу, створення в цьому
світлі нової історичної культури і нового образу
історичної науки [2, с. 201]. Стає усе більш очевидним,
що розуміння механізмів інтеграційних процесів в
культурній сфері неможливе без осмислення усіх
наслідків різноманітних «історичних взаємовпливів»,
без створення нових теоретичних моделей і відновлення
синтезуючого потенціалу історичного знання на новому
рівні.
Філософія історії саме й виступає як галузь знань
світоглядного характеру, тобто знань, які допомагають
людині змінити передусім саму себе, а не зовнішній світ,
сягнути якісно нових духовних горизонтів. Постаючи
одним із спеціалізованих різновидів сучасного пізнання,
вона продукує не лише конкретно адресовані, «фахові»,
скільки загальнозначущі, «вселюдські» ідеї. Значення
таких філософсько–історичних ідей полягає не тільки
і, можливо, не стільки в тому, що вони втілюються у
відповідних системах опредметненого знання, скільки в
їх найширшому, світоглядному призначенні, виконанні
ними функцій світоглядних орієнтирів і регулятивів
усієї життєдіяльності як окремих людей, так і більш
масштабніших, колективних макроіндивідів історії.
Національна і соціальна спільність має певне
коло історичних уявлень про своє походження,
найважливіші події у своїй історії, діячів минулого,
про співвідношення своєї історії з історією інших
народів і всього людського суспільства. Такі уявлення
є невід’ємною складовою духовного життя кожного
народу як один із способів його самовираження
і самоствердження. Тим самим історія органічно
вплітається в суспільну свідомість й інтегрується в
загальнокультурні форми. Всі феномени, що складають
у сукупності свідомість суспільства (погляди, ідеї,
політична і правова свідомість, мораль, релігія,
мистецтво, наука), мають свою історію. Вони можуть
бути зрозумілі і пізнані тільки на основі історичного
підходу, який розглядає кожне явище з точки зору
конкретних умов і обставин його виникнення, умов
розвитку. Саме тому звернення до минулого постійно
міститься в дискусіях з кардинальних проблем
сучасності, на основі оцінок минулого розробляються
сучасні соціальні теорії та ідеологічні системи. Таким
чином формується нерозривний зв’язок і спадкоємність
минулого і сьогодення.
Висновки. Сучасне українське суспільство здійснює
вибір соціальної парадигми, призначення якої –
сформувати нову ціннісно–нормативну систему. Тому
важливим напрямом філософських та культурологічних
досліджень
виступає
аналіз
та
обґрунтування
детермінант (умов, факторів, механізмів, імперативів),
що підсилюють процеси культурної взаємодії у розвитку
суспільства, а одним з головних завдань – створення
сучасної теоретичної моделі такої інтеграції. В основу
теоретичної моделі процесів культурної взаємодії
має бути покладений саме ціннісно–нормативний
компонент.
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Dynamics of the process of social development
and intercultural interaction
The aim of the study is to learn the integration process that affects the
combination of the world’s cultural traditions and modern spiritual life of Ukraine.
As a result of the most popular philosophical, religious, sociological and cultural
concepts analysis of the society development and comparative analysis of national
and universal spiritual values articulated conceptual and methodological foundations
of understanding the characteristics of spiritual life of modern society that found
generalizations in the theoretical model of the worlds integration mechanisms cultural
heritage into the spiritual life of the Ukrainian society.
The specificity of this theoretical model is a systematic approach of understanding
the dynamics of the social development process that takes into account significant
changes in the methodology of modern social cognition and applies archetypal
analysis of the manifestations of the postmodernism categories in the Ukrainian public
consciousness.
Keywords: theoretical model, mechanisms integration, communicative
philosophy, social cognition paradigm, archetypal analysis of Ukrainian culture.
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Соціально–філософський контекст
позитивного і інтуїтивного в праві
Стрімкий інформаційний розвиток суспільства потребує свого
філософського осмислення. Право у суспільстві з одного боку, є активним
фактором його змін, що відображає найважливіші соціальні процеси, а з
іншого боку, у сенсі своєї глибинної онтології, як природне право залишається
незмінним і несе у собі головні соціальні цінності. Актуальним для соціальної
філософії і у той же час проблемним на сьогодні залишається не лише питання
поняття права, а й визначення його позитивної і інтуїтивної складових, як
вони співвідносяться між собою, як разом формують уявлення про право.
Ціллю статті є визначити що є позитивна і інтуїтивна складова права і яким
чином вони складають поняття права та їх значення для сучасної соціальної
філософії.
Підхід Л. Петражицького до права характеризується своєю
неординарністю, яка полягає не лише у спробі пояснення права з психологічної
точки зору, а перш за все у тому, що у нього відбувається аналіз не лише
позитивного права, як найчастіше буває у юридичній літературі, а права як
філософської категорії взагалі, як цілісного психологічного і соціального явища,
що включає в себе і інтуїтивні моменти права.
Ключові слова: соціальна філософія, суспільство, позитивне право,
інтуїтивне право, поняття права.

Погляди Л. Петражицького на право завжди
цікавили дослідників гуманітарного знання: соціологів,
психологів, правознавців і, звичайно, філософів. Тексти
мислителя є достатньо складеними для інтерпретації,
але сучасні суспільні виклики повертають вчених
знов до його наукової спадщини, і її складність,
неоднозначність тільки підтверджують далекоглядність
її творця, що розумів непрості сенси всякого соціального
явища. Зрозумілим є інтерес до філософських поглядів
на право Л. Петражицького західноєвропейських
дослідників таких як С. Якоб, А. Вуд, Е. Фіттіпалді,
Я. Колемана, А. Мармора, оскільки вони намагалися
віднайти у вченні Л. Петражицького психологічні витоки
сучасного феномену права. Але ж питання позитивного
та інтуїтивного складових цього феномену, його
соціального буття здебільшого залишаються за межами
уваги дослідників сьогодні.
Право являє собою складний соціальний феномен,
який потребує особливої дослідницької уваги, оскільки
воно визначає свободу людини у її практичний дії.
Дослідження права сьогодні повинні мати междис
циплінарний характер, оскільки його проблемами
займаються філософія, юриспруденція, соціологія,
політологія, психологія. Щодо останньої, то її роль
з питань дослідження права є недооціненою. Психо
логічна робота з правопорушниками або особами
поведінка яких має девіантний характер є необхідною і
важливою компонентою правового виховання. У нас в
країні така соціально значима практика лише починає
свій розвиток, у той час, як в Америці вона має вже
достатньо давню і успішну історію. Є низка досліджень,
які дають рекомендації щодо роботи психолога з
особами, що мають проблеми з законом. Так зокрема
автори серед яких С. Якоб та Д. Диккер зазначають, що
у випадку, якщо має місце конфлікт із законом, нормами,
керівними органами, то етичним обов’язком психологів
є прояснення природи цього конфлікту та з усією
відповідальністю прийняття мір з врегулювання цього
конфлікту [12, с. 19].
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Якщо право усвідомлюється особою як одна з
найголовніших особистих та соціальних цінностей,
то всякі спроби його порушення сприймаються дуже
гостро і викликають негативні емоційні реакції. Так
систематичне порушення природного права людини,
довгі за часом та виснажливі судові тяганини дуже
сильно впливають на емоційний стан особи і часом
можуть бути сильнішими за її психічний контроль і мати
дуже негативні соціальні наслідки.
Позитивне
право
–
імперативно–атрибутивна
емоція, що має своїм джерелом визначений авторитет
[6, с. 516–518]. Такий авторитет мислитель називає ще
нормативними фактами, під якими розуміє правила
поведінки, норми. Саме вони виступають джерелом
емоцій. Л. Петражицький вводить поняття нормативний
факт. Так нормативними фактами він називає всякі
факти зовнішнього світу, які можна уявити і які здатні
визвати імперативно–атрибутивні емоції. Правові
феномени постають у Л. Петражицького як частина
феноменального світу, вони не відокремлюються як
дещо автономне від психіки людини. Визначення
нормативного факту мислителем ще раз підтверджує
його широке розуміння правової сфери, до якої він
відносить все, що викликає двосторонні, а саме
імперативно–атрибутивні емоції.
Специфічним моментом у вченні Л. Петражицького
виступає те, що його поняття права включає у себе всі
імперативно–атрибутивні переживання і всі відповідні
проекції без вилучень і обмежень [6, с. 86]. Або, для
встановленого поняття права і підведення під нього
відповідних психічних явищ не має надалі ніякого
значення, чи йде мова про розумні, за своїм змістом
нормальні, або про нерозумні, безглузді, забобонні,
патологічні, що являють собою марення душевнохворих
і таке інше імперативно–атрибутивні судження, норми і
таке ін. [6, с. 100]. Іншими словами, Л. Петражицький
значно розширює сферу права, до якої на його думку
можна віднести й ті сфери відносин, які не мають
серйозного суспільного значення і ділового характеру,
зокрема, правила ігор, правила ввічливості, сферу
інтимних відносин, дружби, дитячі переживання та
ін. Така особливість розширеного розуміння правової
сфери, що виходить зі специфіки самого поняття права
суттєво впливає на класифікацію видів права. Так у
Л. Петражицького з’являються різновиди права, що
у звичайному розумінні взагалі правом вважати не
прийнято.
Л. Петражицький зазначає, що кількість тих
життєвих випадків і питань поведінки, які передба
чаються і розробляються у порівнянні з тією неосяжною
множиною життєвих випадків і питань поведінки, які
передбачаються правом у встановленому вище сенсі,
становлять зовсім мікроскопічну величину [6, с. 95]. Вся
складність і розгалуженість соціального буття людини
звичайно не може уміститися лише у сферу правового
буття. Таким чином визначаючи саме правову сферу
Л. Петражицький відносить до неї ті види соціальних
відносин,
що
характеризуються
двосторонністю
імперативно–атрибутивної природи емоцій, які вони
викликають у психіці осіб.
Важливим моментом у теорії Л. Петражицького є те,
що правова емоція не обов’язково виникає у наслідок
її припису з боку позитивного права, вона може
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носити характер самостійного самовизначення особи
і називається таке право інтуїтивним. Унікальність
інтуїтивного права полягає у тому, що воно є цілком
внутрішньою установою людської свідомості, коли
особа сама визначає що є властивим її природі і носить
для неї статус права, тому воно не вимагає якихось
зовнішніх мір примусу і не засноване на нормативних
фактах.
Не важко передбачити складні наслідки необе
режного, не тактичного впливу на емоції окремої
людини або груп людей. Такі наслідки можуть мати
не лише психологічний індивідуально–травмуючий
характер, а й стихійно–масовий характер, можуть
призвести до серйозних особистісних і соціальних
потрясінь. Петражицький зазначає, що у атрибутивному
характері правової психіки, при індивідуальному
чи масовому не співпадінні відповідних думок і
переконань, криється небезпечна вибухова речовина,
психічне джерело руйнувань, озлоблення і помсти; і,
безперечно, багато мільйонів людей на землі потерпіли
смерть, і маси людських спільнот були зруйновані і
винищені в наслідок неспівпадіння думок відносно
існування і об’єму взаємних обов’язків і прав [6, с. 148].
Тому право прагне до своєї єдності, впорядкованості
загального соціального буття. З розвитком соціально–
культурного життя психіка осіб пристосовується
одна до одної, створюються уніфіковані уявлення про
право оскільки правова конфліктність взагалі–то не
є вигідною для сторін, вона є емоційно і матеріально
доволі затратною. Ця тенденція до уніфікації відрізняє
право від моралі і називає її Л. Петражицький
уніфікаційною тенденцією або тенденцією, що об’єднує
[6, с. 148]. Ця тенденція реалізується зокрема у тому,
що розвиваються єдині правові норми; визначається
зміст і об’єм правових уявлень і понять; реалізується
намагання права до досягнення контрольованості і
доказовості релевантних фактів; уніфікація конкретних
правовідносин, явище суду і зв’язок його з імперативно–
атрибутивною природою правової психіки [6, с. 148–
155].
Позитивне право за Л. Петражицьким встановлює
певну єдність правової поведінки, воно повинне
бути чітко визначеним, доказовим. Але ця єдність
відбувається скоріше на психологічному рівні, тому
необхідною є не тільки легальність, а й легітимність
позитивного права. Позитивне право стосується не
лише індивідуальної психіки, а й психіки колективної,
оскільки воно виступає як таке право, що об’єктивно
визнається суспільством. Воно повинне бути здатним
забезпечити виконання вимог, що містяться у ньому.
Позитивне право усвідомлюється обов’язковим в
наслідок зовнішніх авторитетно–нормативних фактів.
Забезпечити це може держава і державна влада. При
чому держава з’являється у процесі розвитку права з
метою його захисту.
Позитивне право, іншими словами, діюче законо
давство, яке не лише реалізує у собі природне право,
а й є психологічно узгодженим, як раз і демонструє
єдність розуміння правових норм, правда для цього воно
необхідне бути чітко визначеним. Позитивне право є
прикладом того, як певні нормативні факти однаково
розуміються і є вже не суб’єктивними думками, а
гетерономними фактами. Можна говорити про те, що
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праву властива тенденція до власної позитивності,
воно намагається стати позитивним, прагне до цього,
оскільки позитивність асоціюється у даному випадку з
визначеністю, уніфікованістю.
Позитивне право теж є переживанням, емоцією,
але доволі складною, об’єктивованою у зовні. Але
позитивний момент є і у моралі, просто у праві він
є більш розвинутим, оскільки деякі моральні норми,
особливо коли мова йде про суспільну мораль, є
загальноприйнятими. Важливо, щоб позитивне право
було чітко визначеним і не містило у собі нечітких,
розпливчастих норм, у той час як для моралі немає
таких жорстких обмежень, вона є більш загальною. Крім
того право повинно бути таким, щоб його можна було
довести, якимось чином контролювати його виконання.
Суд є тим органом, який у разі юридичного спору
виступає як носій третьої думки, яка визначає його
рішення.
Необхідно звернути увагу на важливий науково–
методологічний момент про який активно сьогодні
говорять європейські та американські дослідники
філософсько–правових проблем. Вони звертають увагу
на те, що право часто намагаються втиснути у якісь
певні дослідницькі рамки, штучно підпорядкувати
його логіці розвитку, не звертаючи увагу на такі
важливі аспекти його становлення як спонтанність,
психологічно–емоційні реакції, мовно–герменевтичні
рефлексії. Так Дж. Колеман зазначає, що помилковим є
уявлення про те, що право логічне у своєму розвитку.
Це може бути вірним тільки у самому широкому сенсі.
У тому сенсі, що у відповідності до постулату згідно
з яким ми мислимо Всесвіт, існує певне кількісне
відношення між кожним явищем та його причиною і
наслідками [9, с. 9]. Л. Петражицький претендує на те,
щоб спочатку виділити, а потім проаналізувати емоційну
складову права як ще один не логічний чинник його
розвитку, що впливає на об’єктивацію та легітимацію
права у суспільстві.
Крім того позитивне право у своєму розвитку не
встигає за розвитком навколишнього світу, культури,
суспільних відносин, у той час, як право інтуїтивне
у цьому сенсі більш гнучке. Інтуїтивне право має
більш простий інтелектуальний склад і тому має
більш широку сферу свого застосування. У складі
інтуїтивного права, на відміну від позитивного,
відсутні уявлення нормативних фактів, тому сфера
застосування права інтуїтивного є набагато ширшою,
фактично не обмеженою. Але у той же час, як зазначає
Л. Петражицький, такі твердження не означають,
що інтуїтивне право являє собою обов’язково краще
за змістом, більш досконале, ідеальне право чи
т.п. [6, с. 385]. Скоріше за все мова просто йде про
співіснування індивідуальної правової психіки з
психікою колективною, а також про те, що відносно
всякого явища у суспільстві і у індивідуальному
бутті особа має власне уявлення, часто надаючи йому
правового статусу, тому з необхідністю повинне бути
позитивне право, що є загальне для всіх.
Петражицький фактично ототожнює інтуїтивне
право і справедливість, він зазначає, що справедливість
як сфера блага і зла у реальному існуванні – це
усвідомлення того, що належить комусь від інших [6,
с. 511–513]. А у справедливості люди вбачають вище
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керівне начало; у вірі в існування справедливості
вони знаходять заспокоєння і розраду у лихах і
стражданнях життя [6, с. 401]. Тому інтуїтивне право
і уявлення особи про справедливість мають однакові
властивості, справедливість також як і інтуїтивне право
є незалежною від нормативних фактів, має різний зміст
у різних осіб чи їх груп, розвивається поступово, не
залежить від діючого законодавства, має для людини
вище значення. Мислитель зазначив таку особливість
інтуїтивного права, яка полягала у тому, що воно
намагається стати позитивним, тобто усім відомим і
загальнообов’язковим для всіх. І у даному сенсі дуже
важливим є питання легітимації інтуїтивного права.
Сприймаючи його як справедливе, особа намагається
об’єктивувати його, надати йому статусу феномену,
зробити його частиною об’єктивного буття, частиною
світу. І саме на цьому етапі відбувається так би мовити
приладжування інтуїтивного права до позитивного, їх
поєднання в єдину норму дії.
На думку Л. Петражицького, що стосується відносин
між інтуїтивним і позитивним правом за змістом, то
тут є мінімальна і максимальна межа узгодженості
(або розбіжності) між ними, і фактичне відношення є
у коливаннях у різні моменти історії, у різних народів
і т. ін. між цими межами. Чім більшою є у цих межах
у даний момент ступінь узгодження, тим краще і
правильніше при інших рівних умовах функціонує
право взагалі у даного народу, тим неухильнішим
є його дотримання, зокрема, тим більше поваги і
симпатії до існуючого позитивного права, тим більше
задоволення суспільним ладом і тим міцніший цей лад;
і навпаки [6, с. 394]. Тому такою необхідною сьогодні є
суспільна думка, щодо прийняття соціально важливих,
основних законодавчих актів. Важливим є той момент,
що позитивне право не лише повинне адекватно
відображати природні права людини, воно повинне
сприйматися як відповідне, суб’єкти права повинні
бути задоволені ним і ця суспільна задоволеність чи
незадоволеність правом сильно залежить від інтуїтив
ного права, як різновиду індивідуальної правосвідомості.
Відносно співвідношення позитивного і інтуїтивного
права у поглядах Л. Петражицького, цікаву думку
висловлює С. П’яткіна, вона зазначає, що таке
співвідношення охоплювало три сфери: 1) виключне
існування і дія позитивного права (наприклад, у
розпорядчій сфері держави); 2) сфера виключного
існування і дії інтуїтивного права. Наприклад, людина
виконувала внаслідок двосторонньої емоції обов’язку,
що виникла по відношенню до іншої людини, які
не були зафіксованими ні в одній нормі; 3) сфера
паралельного існування і дії обох видів права,
наприклад у сфері сім’ї [7, с. 100–101].
Л. Петражицький зазначає, що відносини між
правом позитивним і інтуїтивним зводиться до трьох
можливих варіантів: інтуїтивне право узгоджується з
позитивним, інтуїтивне право випереджає позитивне,
або, навпаки, позитивне право випереджає інтуїтивне
[6, с. 472].
Необхідно відзначити, що інтуїтивне право
часто усвідомлюється особою як «справжнє» право,
«власне» право. Звісно перший варіант відносин між
позитивним і інтуїтивним правом є найбільш бажаним,
що ж стосується інших двох, то вони не можуть
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вважатися гармонійними. Оскільки якщо інтуїтивне
право випереджає позитивне, поведінка особи, хоча
може і відповідає справедливості у її уявленні, але
не відповідає діючому законодавству, позитивному
праву. У той же час, якщо позитивне право випереджає
інтуїтивне, воно хоч і виступає як більш прогресивне,
у той же час не сприймається особою, протистоїть її
рівню психологічного розвитку і теж може призвести до
його порушення.
Позитивне право розділяється у нього на види, і
звичайно головним із них було позитивне право до
якого він включав конституцію і діюче законодавство.
У сфері позитивного права Л. Петражицькій зазначає,
що слід розрізняти три різні речі: 1) нормативні факти,
відповідні вчинки людей, постанови законодавців і т. ін.;
2) імперативно–атрибутивні переживання, що пов’язані
з уявленнями цих фактів – саме позитивне право як
реальний феномен і 3) відповідні норми, емоційні
фантазми, що породжуються цими переживаннями
[6, с. 412]. Коло нормативних фактів у позитивному
праві про яке говорить Л. Петражицький у своїй
психологічній теорії права є ширшим, ніж зазвичай
прийнято вважати. Крім того інші факти, що прагнуть
мати загальний обов’язків характер, намагаються стати
уніфікованими, загальними правилами поведінки, тобто
позитивним правом.
Крім того Л. Петражицький зазначає, що інтуїтивне
право є безсвідомо вдале масове психічне пристосування
[4, с. 36]. Або, право як і моральність є продуктами
безсвідомо вдалого соціального пристосування до
блага і процвітання суспільств і духовно–культурному
вихованню людства [6, с. 170].
На думку С. П’яткіної, схема інтуїтивного права
у єдності з результатом його дії виглядала наступним
чином: аттрибутивно–імперативна емоція (інтуїтивне
право) – мотиваційний тиск емоції на психічний світ
особистості – поведінка (результат дії інтуїтивного
права) [7, с. 87]. Вона звернула увагу на той важливий
момент, що правова емоція і поведінка особи тісно
пов’язані між собою, оскільки така емоція мотивує
особу до дії чи бездіяльності, що можуть мати правовий
чи не правовий характер. При чому їх взаємозв’язок
є прямим, правова емоція мотивує до правової дії, в
такому плані можна здійснити цікаві дослідження, що
розкривають вплив емоційного сприйняття особою
дійсності і взаємодії з нею людиною у плані права
як елементу цієї дійсності. Таким чином інтуїтивне
право не має на відміну від права позитивного якихось
обмежень щодо його реалізації, окрім внутрішніх
спонукань і переконань конкретної особистості. Але ж
воно разом із правом позитивним впливає на соціальну
поведінку осіб, і це знов приводить до думки про те,
що вони не повинні суперечити одне одному, а дуже
бажано, щоб були узгодженими між собою.
Таким чином можна зробити висновок про те,
що відносини між інтуїтивним і позитивним правом
за Л. Петражицьким носять характер відносин
справедливості і її реалізації у законі відповідно.
З одного боку позитивне право виступає як право
гетерономне, зовнішнє відносно людини, оскільки є
результатом зовнішнього рішення, а інтуїтивне право як
право автономне, тобто воно є наслідком внутрішнього
переконання. Але необхідно зазначити, що вони можуть
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як співпадати так і не співпадати. Наприклад, людина
може у своїй діяльності керуватися інтуїтивним правом
і практично нічого не знати про право позитивне і
при цьому діяти правомірно, оскільки її інтуїтивне
право співпадає з позитивним. Або ж навпаки, її
внутрішні переконання, її інтуїтивне право не співпадає
з позитивним. І тоді виникає питання чи внутрішні
переконання особи, її емоційні реакції не достатньо
розвинуті у відповідності до розвитку суспільства і
його норм, чи навпаки, суспільні правові норми не
відповідають психологічному рівню розвитку осіб, що
його складають.
Інтуїтивне право по відношенню до позитивного
відіграє ще одну важливу роль. Якщо кожна особа має
власне уявлення про право, інтуїтивне право, то це
приводить її до усвідомлення того, що позитивне право
не може бути лише волею законодавця, воно повинне
корелюватися з розвитком суспільної свідомості, психо
логії осіб, що його складають. Позитивне і інтуїтивне
право за Л. Петражицьким є двома складовими єдиного
поняття права, соціально бажаним є, щоб вони були
узгодженими між собою. Не можна зводити право
лише до раціональної його складової, оскільки воно є
складним соціальним феноменом і окрім раціональності
містить і інші свої аспекти, зокрема емоційність,
інтуїтивність і психологізм, що є такими ж важливими у
питаннях його реалізації і потребують свого серйозного
наукового дослідження.
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Socio–philosophical context of positive and intuitive to the right
The rapid development of the information society requires a philosophical
understanding. Law in the society, on the one hand, is an active factor of change,
reflecting the important social processes, on the other hand, in terms of its depth
of ontology as natural law remains unchanged and bears the major social values.
Relevant for social philosophy and at the same time problematic today remains
not only a question of the concept of law, but also determination of its positive and
intuitive components, how they relate to each other, how together they shape a concept
of law. The aim of the article is to determine what positive and intuitive component
of the law is and how they compile the concept of law and its importance to modern
social philosophy.
L. Petrazhitsky’s approach to law is characterized by its ingenuity, which stands
not only for an attempt to explain the law from a psychological point of view, but first of
all for the fact that it is conducted the analysis of not only positive law, as often happens
in the legal literature, but law as a philosophical category in general as the whole
psychological and social phenomenon that includes even the intuitive points of law.
Keywords: social philosophy, society, positive law, intuitive law, the concept of law.
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Особливості глобалізації поп–культури України
другої половини ХХ століття в контексті
національної самоідентичності
Подається аналіз ознак національної самоідентичності української поп–
культури другої половини ХХ століття. Визначаються особливості звернення
до глибинних фольклорних вимірів, до етнокультурних впливів, етнокультурації
як високого професійного мистецтва, засвоєння фольклорних традицій в
іншокультурних реаліях, поява нової хвилі етноідентифікації та національної
самоідентифікації, звернення до ранніх витоків легітимації етнокультурних і
іншокультурних синтез. Характеризується період інституалізації, формування
інфраструктури популярної культури, фольклорно–виконавських колективів,
формування полістилізму як тенденції до самовизначення.
Ключові слова: поп–культура, етнокультурація, постмодерн, етно
мистецький напрям, естрада, фольклор, самоідентичність.

Проблемне поле національної самоідентичності
української поп–культури проблематизується в контексті
глобалізації культури, всезагальної уніфікації тих
вимірів, які надаються як нівелюючі, знищуючі. Настала
пора говорити про іншохудожній простір естради,
або про іншокультурний вимір видовища, зокрема
видовища естрадного, котре в екранних видах мистецтва
набуває конфігурації шоу. Актуальністю є розставлення
акцентів на таких проблемах як категоріальний апарат,
формування інфраструктури поп–культури і культурно–
історичний розвиток поп–культури в контексті інших
жанрових видів мистецтв.
Метою статті є визначення аспектів формування
розвитку музичної поп–культури України у другій
половині ХХ ст. на підставі аналізу ознак національної
самоідентичності української поп–культури.
Поставлена проблема потребує виконання наступ
них завдань:
– проаналізувати
етномистецькі
напрями
розвитку поп–культури в контексті становлення ознак
національної самоідентичності української поп–культури
другої половини ХХ століття;
– визначити особливості звернення до глибинних
фольклорних вимірів, до етнокультурних впливів;
– розставити акценти на проблемах формування
інфраструктури поп–культури і культурно–історичний
розвиток поп–культури в контексті інших жанрових
видів мистецтв;
– охарактеризувати період інституалізації, форму
вання інфраструктури популярної культури.
Етномистецькі засади як орієнтація на глибинні
реалії фольклору, як єднання просторів культури,
високих інтелектуальних поштовхів і разом глибинних
етнічних лейтмотивів, які прийшли з дитинства, з
рідного села, стали актуальним, єдиним можливим
простором
формування
сучасного
музичного,
культурного простору.
Якщо йдеться про ознаки національної ідентичності,
то це найменш визначений, спекулятивний аспект,
який періодично виникав у просторі філософської,
культурологічної рефлексії, інколи музикознавчої,
зокрема в творах О. Зінкевич, але потім його ніхто
не ризикував піднімати. У цьому величезна хиба: або
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погодитися з тим, що українську естраду мають рухати
етнічні українці, або всі інші: євреї, туркмени, татари
та ін. Чи належать вони до того образу ідентичності
української поп–культури, чи ні? Можна вважати,
що це питання риторичне, відповісти на нього ані
позитивно, ані негативно ми не можемо, але навести
деякі
дискусивні
питання,
визначити
контекст
самоідентифікації нації в контексті української поп–
культури є надзвичайно важливим.
Варто зазначити, якщо естрада не визначає
себе як національний феномен, якщо поп–культура
втрачає свою національну ідентичність, вона втрачає
і своє етномистецьке коріння. Етнокультура – начебто
загальний шар, який належить Всесвіту, етномистецькі
традиції вже оброблені в контексті певних національних
традицій, а національні можуть взагалі, втрачати всі
ознаки, про які йшлося.
Серед протоглобалізаційних феноменів О. Петру
шанська називає появу нотної графіки – «першої
в історії писемності після латини, метамови» –
і нотодрукування, яке породило, на її думку, і
«особливі жанрові утворення, що підсумовували
локальні різновиди письмових текстів, формування
музичних жанрів, загальнозначущих для багатьох
країн, єдиного для Європи типологічного простору
концерту, виникнення симфонії як метажанру. Все
це спричинило доформування загальноєвропейського
музичного стилю. Що ж до народження у ХІХ ст.
національних композиторських шкіл, то це явище,
на думку Петрушанської, амбівалентне, задумане як
демократизація музичної мови. Прикріплення до вузьких
локальних традицій обмежувало аудиторію, призводило
до певної ізоляції, до загрози мистецтву» [1, с. 82].
Можна стверджувати, що навколо базових категорій,
як пише О. Зінкевич (нація, народ–батьківщина), вини
кало дуже багато проблем. Те, що колись видавалося
непорушеним, тепер перетворилося на конфліктні
читанки (наприклад, на предмет політичних маніпуля
цій). «Культове тлумачення поняття «народ» насправді
все частіше обертається на означення натовпу,
реалізуючи пушкінське «народ несется толпою» («Борис
Годунов») і спричиняє визначення сучасності як доби
натовпів» [1, с. 83].
Так, професор В. Тушков вважає, що терміни
«нація» і «націоналізм» є симулякрами. Вони не наукові,
не політично–операційні конфігурації, а метафори. Він
порівнює націю з чорною дірою, яка зникає, як країна,
народ, суспільство, держава; додамо – батьківщина,
а батьківщина і нація – не одне і теж, наголошує
діяч православної церкви з–за кордону, протиєрей
О. Шмейман [1, с. 83]. О. Зінкевич взялася за це
складне питання. Дуже важко вступати в діалог із таким
упередженнями і некоректними твердженнями. Можна
лише зазначити, що проблема національної ідентифікації
була зовсім різною в часи її самовизначення.
Наведемо ще одну порівняльну таблицю О. Зінкевич,
яка допоможе зрозуміти, наскільки важливо відчути
контекст розуміння національної самоідентичності.
1949 рік. Космополіти пролізли у Спілку (мається на
увазі Спілка композиторів) і ведуть відвертий, цинічний
виступ проти української культури. 1992 рік. Новий
розмах процесу без зосередженої підміни кадрового мис
тецького корпусу іншонаціональними кадрами [1, с. 84].
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Ці всі проблеми якщо не драматичні, то, у всякому
разі, визначені як сучасні й надзвичайно актуальні.
На пострадянському просторі проблема національної
ідентифікації ускладнена контекстом кардинальної
зміни ціннісних орієнтацій, що визначають національну
іншокультурну ідентичність. «Одні називають це гран
діозною цивілізаційною драмою, інші – різкою зміною
соціальної культурної парадигми, болісним ударом по
реальному і актуальному відчуттю своєї національної
культурної ідентичності. Не випадково в художній
літературі найяскравіші твори присвячені осмисленню
цієї проблеми (О. Челіадзе, Д. Штайн) у кожній з
пострадянських країн цей пошук знаків ідентичності
ускладнює дрейф до єдиної Європи, або як це називає
О. Петрушанська «прагнення глобалізації»» [1, с. 85].
Тобто від радикального расизму до того дистан
ційного вчинку, який здійснив той чи інший діяч
культури, незважаючи на те, хто він за національністю.
Прикладів може бути маса. І якщо їх знов наводити,
можна ввести себе в оману якоїсь безкінечності. Це
не наша проблематика. Наше завдання показати, що
на межі 90–х років ця проблема постала дуже гостро.
Вийшло кілька маленьких книжок майже кишенькового
формату, під назвою «Українська душа», «Загублена
українська людина» М. Шлемкевича, та ін. українських
дослідників з діаспори [8, с. 144].
Звернімося до певних пасажів із статті В. Храмової.
Вона пише: «Наскрізна єдність культурного організму
усвідомлюється філософом (О. Шпенглером – В. П.)
у традиціях філософії життя. Шляхом генералізації
поняття органічного життя як абсолютної і безумовної
першосубстанції буття постулюється ірраціональна
трансцендентна життєва сфера. В лоні її незбагненно
зароджується душа культури, її «прафеномен». Життя
як космічне начало («космічний такт») має протообраз –
наше власне існування. Діє життя через унікальну душу
певної культури (особистості), надаючи душевним
можливостям форму. Це обумовлює своєрідність
формотворень феноменального світу культури, а також
специфіку світовідчуття, світосприйняття окремої
особистості. Духовна глибинна єдність прафеномену у
сфері трансцендентного обумовлює внутрішню ціліс
ність, замкненість реальної багатоманітної культури –
форм політики і типу еротики, мистецтва і науки,
юриспруденції та соціально–економічних відносин.
Звідси і основний пафос філософії Шпенглера – пафос
цілісності світу культури у його соціально–історичному
і особистому вимірах» [7, с. 5]. Автор передмови
фактично намагається реконструювати ментальність, за
Шпенглером.
Можемо стверджувати, що є певні виміри, які
на інтуїтивному, ментальному рівні не можуть бути
категоризованими. М. Шлемкевич пише: «Безумовно,
висока українська емоційність, чутливість та ліризм,
зокрема в естетизмі українського народного життя,
зокрема в обрядовості, артистизмі, вдачі, у прославленій
пісенності, своєрідному м’якому гуморі тощо – це дар
Божий, що визначає людяність і є основою творчості.
Але сила емоційного мрійництва зменшує роль
вольового компоненту психіки і часом перетворюється
на кару Божу. Замість дієвості національної боротьби та
оптимального вирішення наболілих громадських, полі
тичних і культурних проблем, український розспіваний
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Пер Гюнт, задивлений у прекрасну Люреляй власної
душі, топиться в настроях і пливе за водою» [7, с. 10].
Можна стверджувати, що всі ці сентенції та пошуки
української душі в різних її вимірах і пошуках не
призведуть ні до чого ладного. Але ж пару витримок
зі М. Шлемкевича, «Загубленої української душі»
наведемо: «Становище сьогодні трудніше, ніж бувало.
Колись, може, було потрібно звернутись до світового
мислення, думок інших народів, адже вся філософія
вільного духу була в найтіснішому зв’язку з думками
тодішньої Європи. Тепер ситуація радикально змінена,
світ не має що дати нам для розради» [8, с. 37].
О. Зінкевич пише, ніби підсумовуючи наші роздуми:
«Наведенні приклади – ілюстрація того, як болісно
відбуваються процеси національної самоіндентиифікації.
На пострадянському просторі ця проблема ускладнена
контекстом кардинальної зміни ціннісних орієнтацій,
що визначають національну культурну ідентичність.
Одні називають це грандіозною цивілізаційною драмою,
інші – різкою зміною соціальної і культурної парадигми,
болісним ударом по реальному і актуальному відчуттю
своєї національно–культурної ідентичності» [1, с. 85].
Зрештою, наведемо висновки О. Зінкевич, яка пише:
«З одного боку, мають рацію соціологи: глобалізація (в
усіх своїх аспектах – інформаційному, демографічному,
політичному, економічному, технологічному, екологічному
і культурному) – природний об’єктивний процес і жод
ними заклинаннями її зупинити неможливо. Але при
тому, що процес не повинен бути одностороннім, вигід
ним для окремих учасників, насправді, як відомо, куль
турний контакт далеко не завжди виражається у формі
взаємодії. Учені виділяють чотири можливих варіанти:
– інтеграція, коли кожна із взаємодіючих груп
зберігає свою культуру, але одночасно налагоджує тісні
міжкультурні контакти;
– асиміляція, коли одна з взаємодіючих груп
втрачає свою культуру;
– сепаратизм, коли група, зберігаючи свою культуру,
відмовляється від контактів з іншокультурними групами;
– маргіналізація, коли група втрачає свою культуру,
не налагодивши при цьому тісних контактів з іншими»
[1, с. 87].
Глобалізація в її жахливих формах асиміляції і
адаптації вже не може так активно діяти, як із самого
початку. Вже всі звикли, що все можливо, що проти
культурницької колонізації є імунітет.
Висновки. Українська поп–культура у всіх своїх
крайнощах, вимірах, а ми навели рефлексивний,
соціологічний, політичний і навіть художній, мусить бути
автентичною, незалежною від того чи іншого чинника,
відповідати тій логіці, яка існує в цьому циклічному
розвитку музичного процесу є об’єктивною реальністю.
Проблемне поле національної самоідентичності
української поп–культури проблематизується в кон
тексті глобалізації культури, всезагальної уніфікації
тих вимірів. Тут проблема національного корелює з
етнічним, з проблемою ідентичності, що є надзвичайно
гострою, набуває епіцентру свого саморозвитку в сере
динному рівні культури.
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Features of globalization pop culture Ukraine second half
of the century in the context of national identity
The article deals with the analysis Ukrainian national signs of identity pop
culture second half of XX century. The peculiarities of the appeal to deep folklore
aspects, to ethno–cultural impacts, ethnic and cultural studies as high professional
art, learning of folklore traditions in the context of foreign cultural realia, appearance
of new wave of ethno identification and national self–identification, appeal to early
background of legitimation of ethno–cultural and foreign cultural combinations are
defined. The period of instutialization, pop culture infrastructure formation, folklore–
performing groups, and polystylism formation as a self–identification tendency are
specified.
Keywords: pop culture, ethnic and cultural studies, postmodernism, ethno–
artistic trend, pop music, folklore, identity.
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Герменевтичні аспекти діалогу читача
та літературного твору
Поставлено питання про можливість діалогу між читачем та
літературним текстом з позиції філософської герменевтики як здатності
суб’єктів комунікації впливати один на одного. Автор стверджує,
що традиційне сприйняття діалогу між твором та реципієнтом як
односторонньої інтерпретації авторського смислу суперечить настановам
філософської герменевтики, оскільки діалог постає не як розмова, а як повчання.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 119

Зазначено, що вданому питані філософія може послуговуватися здобутками
літературознавства, а саме теорією читацького відгуку, яка у поміркованому
вигляді представлена рецептивною естетикою В. Ізера та Г. Р. Яуса та
транзакційною теорією Л. М. Розенблатт, оскільки саме ця теорія стверджує
рівнозначність автора, твору та читача. Парадигма активного читача теорії
читацького відгуку наголошує на бутті літературного твору як єдності
авторського смислу та рецепції читача, тобто реципієнт здатен впливати
на автора в якості уявного читача, доповнювати зміст твору власними
інтерпретаціями, змінювати традицію прочитання та тлумачення твору.
Ключові слова: філософська герменевтика, теорія читацького відгуку,
рецептивна естетика, транзакційна теорія, читач, традиція, інтерпретація.

Засновник філософської герменевтики, Г.–Ґ. Ґадамер,
писав: «В письмовому тексті свобода від переписувача
чи автора, так само як і від означеного адресата,
набуває свого справжнього буття» [3, с. 363], тим самим
проголошуючи текст особливим типом ідеалізації мови.
Текст, вільний від автора та адресата, є ідеальністю,
яка володіє власним буттям і вступає у комунікацію не
як посередник, а як рівноправний суб’єкт. Текст німий,
говорить Г.–Ґ. Ґадамер, але безмовний до тих пір, поки
до нього не звертаються, і тут, відкриваючись читачеві,
текст говорить, але «він каже не тільки своє слово,
завжди одне й те саме, у безжиттєвій нерухомості, а дає
завжди нові відповіді тому, хто його питає, та ставить
постійно нові запитання тому, хто йому відповідає» [4,
с. 120]. Звісно, йдеться саме про літературні тексти, які
є не просто фіксацією вимовленого, але автентичним
способом буття слова.
Зазначена можливість комунікації між літературним
текстом та читачем ставить питання про умови
діалогу між ними. Наприклад, метою діалогу з
текстом може виступати: цілісне сприйняття твору
за допомогою методологічного апарату, виявлення
авторської позиції, виокремлення головної думки твору
разом з настановами автора, формування певного
способу мислення реципієнта згідно з ідеологічними
установками письменника тощо [13]. На перший погляд
здається очевидним, що вихідною інтенцією діалогу
між читачем та літературним твором є суб’єктивне та
однобічне сприйняття реципієнтом позачасового та
ідеального у своєму бутті тексту.
Сумнівно, що в такому здійсненні діалогу між
текстом та читачем зберігається висловлене М. Гайдеґґе
ром переконання: «мовити–один–до–одного означає:
щось одне одному казати, щось одне одному показувати,
сказаному себе поперемінно ввіряти» [2, с. 232],
оскільки не виконується первинна умова – комунікація
має бути двосторонньою, суб’єкти воліють не лише
говорити, але й чути один одного. За словами Г.–
Ґ. Ґадамера діалог чи розмова є основною моделлю
будь–якого порозуміння, але розмова вдалася там, де
«щось залишається нам і щось залишається в нас, що
нас змінило» [4, с. 190]. Отже, щодо діалогу читача з
літературним текстом постає питання: якщо розмова
відбувається там, де суб’єкти змінюють один одного,
то як можливий вплив реципієнта на самодостатній у
своєму бутті твір?
Метою дослідження є виявлення філософських
та літературознавчих стратегій, які уможливлюють
вплив реципієнта на літературний твір. Завданнями
статті є дескрипція теорії читацького відгуку у формі
рецептивної естетики та транзакційної теорії, які
відстоюють активну роль читача та дослідження умов
взаємовпливу читача та тексту в процесі літературної
комунікації. Об’єктом дослідження є діалог між читачем
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та літературним твором, предметом – герменевтичні
аспекти комунікації тексту та реципієнта в межах
рецептивної естетики та транзакційної теорії.
Теоретичною основою статті є праці як філософів,
так і літературознавців через специфіку даного між
дисциплінарного дослідження. Безпосередньо наведено
роботи М. Гайдеґґера та Г.–Ґ. Ґадамера як представ
ників філософської герменевтики, В. Ізера та Г. Р. Яуса
як теоретиків рецептивної естетики, статті Л. М. Розен
блатт у перекладі Л. Анісімової разом з її дослід
женнями теорії читацького відгуку, літературознавча
праця Т. Іглтона. Дане дослідження також спирається
на публікації О. Довбуша, О. Іванової, Л. Мацевко–
Бекерської, А. Колєснікова, Р. Кросмана.
Акцентування уваги на постаті читача та його
рецептивних можливостях спонукає до досліджень
феномену читання та способів його здійснення.
О. Іванова, наводячи дослідження Р. Інґардена та виділені
ним типи читання, стверджує, що саме естетичне
читання, як контакт читача з твором як естетичним
об’єктом разом з отриманням естетичного враження є
метою і ціллю літератури як виду мистецтва [6, c. 80].
Естетичне читання – це особливий повільний і творчий
процес, в якому усвідомлюються сутнісні зв’язки
людини зі світом, вибудовуються ціннісні орієнтири,
пробуджуються естетичні почуття: «повільний, бо
передбачає увагу до кожного компонента твору (і
смислового, і формального), творчий, бо скерований на
самостійну глибоку роботу читача як співрозмовника
автора, тому передбачає розвиток особи читача» [6, c. 80].
Твір закликає читача до читання, до «літературно–
рецептивної діяльності» [6], адже єдина можливість
твору здійснитися – розгорнутися перед читачем у
своїй повноті та багатогранності. Смисловий потенціал
художнього твору – невичерпний, бо вичерпність
погрожує твору смертю, співпадіння авторської думки
та читацького тлумачення у творі – його кінець, адже
до таких текстів не повертаються, бо більше там
немає про що говорити. Наприклад, можна навести
слова В. Ізера: «Якщо б читачеві дати ціле оповідання,
нічого не залишивши для нього, то його уява ніколи не
увійде у це поле, а внаслідок цього з’явиться нудьга,
яка неминуче виринає там, де вже все зроблене» [7], –
великої майстерності коштує помірне заангажування
читача містерією тексту, вміння зацікавити його і
зробити його активним учасником гри і в той же час не
створити надто напруженого середовища, яке, так само
як і нудьга, відвертає читача від твору. Інтерпретаційна
свобода читача дозволяє та вимагає залучення його
власного досвіду та всієї культурної пам’яті. О. Іванова
пише: «Мозаїчність, фрагментарність, композиційна
деструкція, монтажність, які запанували в літературі,
вимагають активного читача, непересічного, готового
до гри, відповідальної і самостійної роботи» [6, с. 77].
З одного боку, здається очевидним, що така література
посилює роль читача, віддає належне важливості
інтерпретаційної діяльності і стимулює читацько–
орієнтовані дослідження. Але з іншого боку, складається
враження, що вимушена складність деякої літератури
потребує виключно професійного читання, що набуває
вигляду розкодування посилань чи розшифрування
інтертекстуальних зв’язків. За таких умов під сумнів
ставиться можливість діалогу з твором.
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дистанціювання від парадигми пасивного реципієнта,
можна звернутися до теорії читацького відгуку,
оминаючи її радикалізовану версію, за якою читач
віднаходить у тексті лише той зміст, який сам у
нього вкладає, тобто суб’єктивно формує сутність
твору – така позиція аналогічно ігнорує вимогу
діалогу. У своїй помірній формі, рецептивній естетиці
В. Ізера та Г. Р. Яуса, теорія читацького відгуку
зосереджує увагу на активності читача в процесі
інтерпретації, де читач доповнює авторський зміст,
актуалізуючи потенціал твору в русі свого прочитання
та тлумачення. Рецептивна естетика, чи рецептивна
теорія, на думку Т. Іглтона, є третьою стадією розвитку
літературознавства – від акцентування уваги на
дослідженні автора (романтизм та теорія ХІХ ст., до
яких можна віднести герменевтику Ф. Шлейермахера та
В. Дільтая), через піднесення незалежного буття тексту
«новою критикою», до відкриття активності читача у
здійсненні твору з тексту [8, c. 102].
Показово, що представники рецептивної естетики
звертаються до термінології та ідей філософської
герменевтики, втім, це не дивно з огляду на наступність
філософської традиції. Для прикладу наведемо слова
Г. Р. Яуса стосовно літературної комунікації: «Літературне
розуміння стає діалогічним тільки тоді, коли іншість
тексту шукають і визнають на горизонті власних
сподівань, коли не припускають наперед наївного злиття
горизонтів, а коригують і розширюють свої сподівання
через сприйняття іншого» [14, c. 473]. Естетичні та
літературознавчі погляди Г. Р. Яуса реалізуються в
межах заданої герменевтикою та феноменологією
рецептивної традиції, формуючи, наприклад, характерні
для філософської герменевтики погляди на мистецтво;
«Твір – не початкова субстанція з незмінним значенням,
а набуває своєї повноти значення тільки завдяки своєму
історичному впливу» [14, c. 559] – пише Г. Р. Яус,
розмірковуючи про опосередкований горизонт запитання і
відповіді як діалогічну умову буття твору.
На думку В. Ізера, літературний твір існує на межі
художнього та естетичного полюсів, де художній вимір
є текстом як наміром автора, а естетичний – читацькою
реалізацію, тобто твір оживає там, де текст зустрічає
свого читача. Досліджуючи світ літературних текстів,
сформованих інтенційними співвідношеннями речень,
як їх називає Р. Інгарден, В. Ізер висловлює ідею, що
речення завжди є не лише повідомленнями про існуючі
речі, а передвісниками більшої події – появи змісту
твору. Речення як «пре–інтенції» Е. Гуссерля потребують
читацької свідомості, що зведе їх до змісту та надасть
значення, бо їхня мета – викликати динамічні сподівання
реципієнта. Читання, що ґрунтується на взаємодії
пам’яті та нових очікувань, зведених до єдиного
горизонту ретенції та протенції, виявляє у тексті зв’язки,
які є «продуктом читацької уяви, витвореної на сирому
матеріалі тексту, хоча вони не є самим текстом, оскільки
останній складається з речень, повідомлень, інформації
тощо» [7]. Саме тому події, про які читає суб’єкт,
здаються йому реальними та викликають переживання, і
саме тому тексти по різному впливають на читачів, адже
літературний твір активізує творчі здібності реципієнта
та дає свободу вибудовувати світ, даний у тексті, на
фундаменті особистого досвіду.
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Читацька активність актуалізується також в процесі
заповнення «лакун» – ситуацій у сприйнятті тексту,
коли речення не пов’язані очікуваними зв’язками,
тобто не відповідають на читацькі сподівання, а
блокують перцепцію змісту. З точки зору термінології
філософської герменевтики можна було б пояснити
цей момент наступним чином: в процесі читання
читач здійснює накид власного передрозуміння, що
ґрунтується на його упередженнях та культурному
досвіді, тому момент, коли цей начерк не збігається
з фактичним змістом викликає нерозуміння та стан
фрустрації. Ці моменти стимулюють читацьку уяву,
здатну самостійно доповнювати зміст та відновлювати
втрачені зв’язки.
Зустрічаючись з літературним твором, читач
зустрічається з чужою свідомістю, а саме читання,
на думку В. Ізера, усуває суб’єкт–об’єктну опозицію,
тому читач тимчасово «потрапляє у полон» чужих
думок. І в цей момент читач сам ділиться навпіл –
увага зосереджена на думках іншого, в той час як
власна критична настанова знаходиться на периферії
свідомості, – і на деякий час варто відійти від власних
упереджень, аби автор «заговорив» до читача, зробив
спробу змінити його світогляд, відкрити читачеві свій
досвід. Т. Іглтон впевнений, що за рецептивною теорією
В. Ізера ховається герменевтика Г.–Ґ. Ґадамера разом з
його довірою до того самопізнання, яке збагачується у
взаємодії з непізнаним [8, c. 106].
Разом з рецептивною естетикою варто зазначити
транзакційну теорію Л. М. Розенблатт, піонерки теорії
читацького відгуку у США, увага якої була зосереджена
на зрівнянні активності читача та тексту: поза суб’єкт–
об’єктними відносинами, матриця котрих не детермінує
відносини тексту та читача, є лише аспекти однієї
транзакції, в межах якої існують взаємозалежні текст та
реципієнт.
Л. М. Розенблатт створила прогресивну для 1930–х
років теорію, що акцентувала увагу на ролі реципієнта
у створенні значення твору та можливості існування
широкого діапазону його інтерпретацій. За словами
Л. В. Анісімової, «транзакційна теорія визначає місце
народження значення під час читання в особистому
досвіді читача, під впливом рефлексії і самопізнання,
яке моделюється у спробах артикулювати і пояснити
наше розуміння, поділитися думками з іншими» [1].
Тому структура «автор–твір–читач» видається сутнісно
динамічною, де за рахунок комунікації твору та читача
до «спільного знаменника» зводяться авторські інтенції
та читацькі інтерпретації.
Л. М. Розенблатт наголошує, що у процесі
транзакції відсутня розмежованість між об’єктом та
суб’єктом сприймання, тому що спостерігач є частиною
спостереження. «Кожен індивід – мовець, слухач,
письменник чи читач – залучає до транзакції особистий
лінгвістично–емпіричний запас, що залишився від
попередніх транзакцій в житті і мові» [12] – пише
Л. М. Розенблатт, заперечуючи автономність та
іманентну ідеальність як автора, так і його тексту, і,
звісно, читача. Представники філософської герменевтики
пояснили б ці слова наступними чином: зазначені
сторони співіснують у просторі традиції та історії,
де комунікативні та інтерпретаційні можливості
формуються у горизонти, злиття котрих породжує
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значення та розуміння. Л. М. Розенблатт продовжує:
«Значення» виникає з повторення усіх цих елементів
під взаємним впливом один на одного»; разом з іншими
представниками теорії читацького відгуку дослідниця
відмовляє тексту у його бутті в якості «вмістилища
єдиного детермінованого значення» [12]. Цікавим є
розмежування авторського прочитання на два процеси:
читання, орієнтоване на самовираження, та читання,
орієнтоване на рецепцію, – автор має сприймати власний
твір і з точки зору втілення власних задумів, і з точки
зору Іншого, за якої оцінюється можливість сприймання
та розуміння потенційним читачем. Отже, інтерпретацію
визначають одночасно автор і читач: автор, залишаючи
читачеві підказки, та читач, залучаючи до інтерпретації
власний досвід.
Твір (the Poem), саме в розумінні літературного
твору, набуває власного буття лише у взаємодії
конкретного читача та тексту як множинності знаків.
«Роман, поезія чи п’єса залишаються лише чорнилами
на папері допоки читач не трансформує їх у набір
змістових символів» [11] – стверджує Л. М. Розенблатт
іманентну необхідність твору бути прочитаним.
Варто також зазначити інтерпретаційну свободу,
проголошену транзакційною теорією, адже за переко
нанням її авторки: «існують лише мільйони потенційних
окремих читачів потенційних мільйонів індивідуальних
літературних творів» [11]. Інтерпретаційна свобода,
яка зовсім не заперечує валідності інтерпретації –
деякі тлумачення все ж ближчі до інтенції автора за
інші, пов’язана із переконаннями Л. М. Розенблатт у
постійній зміні суті твору та постаті читача, оскільки
на читання та розуміння впливає завжди новий досвід
останнього. Цей аспект транзакційної теорії тотожний
вже зазначеним поглядам Г.–Ґ. Ґадамера на читання –
твір здатен промовляти до свого читача і кожного
разу ця розмова інша. Інтерпретація, таким чином, в
своїй каузальності постає як відкрита у безкінечність
комунікація між автором–твором–текстом, бесіда
із завжди новим співрозмовником. Прагнути щось
зрозуміти – дозволити опоненту постати у своїй іншості
та не заперечувати його фактичну істинність.
Порівняння
з
філософською
герменевтикою
Г.–Ґ. Ґадамера вимагає ще один аспект транзакційної
теорії, описаний Л. М. Розенблатт наступним чином:
«Зв’язок між читачем і знаками на сторінці відбувається
у русі «туди й назад» по спіралі, в якій на кожного
тривало впливає те, що привносить інший». Аналогічно
Г.–Ґ. Ґадамер визначає процедуру герменевтичного
кола: «Розуміння того, що містить у собі текст,
полягає у розробці такого попереднього начерку, а він,
зрозуміло, підлягає постійному перегляданню в процесі
подальшого заглиблення у смисл тексту» [3, c. 248].
Читач, згідно з постулатами філософської герменевтики,
здійснює постійний начерк смислу, корелюючи власні
передсуди із новим досвідом, узгоджуючи особисті
сподівання із текстовою фактичністю. В цілому, ця
процедура здійснюється не лише під час читання, а й
будь–якому процесі комунікації, будь–то у розмові з
твором, іншим, самим собою чи світом.
Питання ймовірності діалогу з літературним твором
на кінець постає як питання можливості читачеві
впливати на літературний твір. В якості висновку,
опираючись на здобутки філософської герменевтики,
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можна накреслити два шляхи такого впливу: перший
стосується фігури уявного читача, що впливає на автора
під час написання твору, а другий – інтерпретаційної
традиції, яка здатна змінювати зміст тексту під впливом
одного читача чи спільноти читачів.
Твір отримує власне визнання через увагу до
нього та, зрештою, через популярність, особливо в
умовах сучасного інформаційного простору. Автор
звертається до читача, а отже, свідомо чи підсвідомо,
обирає образи та тропи, які матимуть відгук та будуть
впізнаними. Уваги заслуговує ідея О. І. Довбуша щодо
визначального впливу уявного читача на автора та
його твір, зокрема в сфері масової белетристики: «на
нашу думку, домінує все таки реципієнт, а не автор,
оскільки підлаштовуватись доводиться саме останньому
задля подальшої популярності його літературного
«дітища» [5, c. 172]. Можна стверджувати, що апологети
образу пасивного читача помиляються не лише щодо
його рецептивної здатності, а й навіть щодо рівня
присутності читача у творі – автор пише не лише через
свою потребу здійснитися у тексті та висловити свою
думку, а й щоб донести себе читачеві, вступити з ним
у комунікацію. Залишаючи по собі сліди та символи,
орієнтовані на читача, ніби дороговкази на шляху до
змісту, автор створює текст не лише як повідомлення,
а як складну семіотичну структуру «із притаманними
їй кодами, актуалізації та конкретизації яким повинна
надати сприймаюча свідомість читача» [5, c. 171].
Щодо інтерпретаційної традиції, то можна навести
слова Л. М. Розенблатт: «Ґенеза літературних технік
відбувається у соціальній матриці. І творення, і
рецепція літературних праць перебувають під впливом
літературних традицій» [11]. Традиція сприймання
і трактування, закріплена в дидактичній літературі,
здатна десятиліттями і століттями визначати суть
твору, незалежно навіть від авторської волі, особливо
це стосується творів, з авторами яких читач не може
вступати в діалог через історичну прірву, оскільки
«синхронність індивідуальної еволюції автора і читача
спільної історичності спричиняє імітацію реального
діалогу» [10, c. 28]. Аналогічних поглядів дотримується
і Р. Кросман: «Читач і текст не існують у порожнечі.
Радше, вони оточені обширною серією лінгвістичних,
літературних та культурних традицій інтерпретації
і принаймні деякі з них читач не може не знати і
не використовувати, так як це саме те, що зветься
«читанням» [15, с. 365]. Спосіб прочитання, принаймні
частково, залежить від суспільної згоди щодо способів
тлумачення символів та образів, від загальноприйнятих
стратегій та методів інтерпретації. Тому реципієнт
здатен впливати на твір змінюючи традицію його
прочитання, формуючи новий спосіб його тлумачення та
розуміння, надаючи твору якісно новий зміст.
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Hermeneutical aspects of the dialogue between the reader and the
literary text
The article is questioned with the possibility of dialogue between the reader and
the literary text from the standpoint of philosophical hermeneutics as the ability of
the subjects of communication to influence one another. The author insists on the fact
that traditional perception of a dialogue between the work and recipient (as a one–
sided interpretation of the author’s meaning), contradicts philosophical hermeneutics,
since the dialogue does not appear as a conversation, but as a lecture. It is noted
that in this issue philosophy can use the achievements of literary criticism, especially
the Reader–response theory, which in moderate form is represented by the works of
V. Iser, G.–R. Jauss and L. M. Rosenblatt, since this theory asserts the equivalence of
the author, the work and the reader. The paradigm of active reader from the Reader–
response theory marks existence of a literary work as the unity of author’s meaning
and recipient’s reception. The recipient is able to influence author as an imaginary
reader, supplement the content of work with his own interpretations, and change
tradition of reading and interpreting the work.
Keywords: philosophical hermeneutics, Reader–response theory, reader,
tradition, interpretation.
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Вплив засобів комунікації
на формування ієрархії цінностей
і ціннісних орієнтацій особистості
З’ясовано суть комунікацій в сучасному суспільстві. На основі
спостереження встановлено, що вони відіграють ключову роль у пропагуванні
ієрархії цінностей, сприяють ціннісній орієнтації людини, суспільства в
цілому, здійснюють вплив на свідомість людей, особливо підлітків, у яких
вона ще не стійка і не сформована. На основі аналізу джерел доведено, що
засоби комунікації у суспільствах перехідного типу та не визначені у своєму
майбутньому засоби комунікації пропагують низькі цінності або ті, що
знаходяться на найвищому рівні ієрархії цінностей. Ця ситуація є згубною,
оскільки вона віддзеркалює низький рівень культури суспільства. Обґрунтовано
поширення в українському суспільстві низьких, меркантильних цінностей, які
не відображають духовний світ людини, а мають матеріальне забарвлення,
що є характерною ознакою часу. Рух до цих пріоритетів спричинює зменшення
значення обов’язків перед громадою, суспільством. Економічне зростання, в
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основі якого лежать антисоціальні і протизаконні шляхи, стало дорівнювати
успіху, прогресу. Відзначено, що засоби масової комунікації є інструментом
конструювання майбутнього. В залежності від того, які цінності вони будуть
пропагувати, буде формуватися свідомість людини, суспільства, будуть
будуватися взаємовідносини. Отже, щоб не допустити занепаду суспільства,
треба формувати ієрархію цінностей, в основу якої покладені загальнолюдські
і вищі цінності.
Ключові слова: людина, індивід, суспільство, цінності, комунікація,
свідомість, соціалізації.

Сучасний етап розвитку суспільства визначається як
інформаційний, що зумовлює появу все нових і нових
форм комунікацій, оскільки завдяки їм людина отримує
ту чи іншу інформацію. У зв’язку з цим комунікація
постає необхідним елементом взаємодії людей, груп,
народів, держав. У ході цієї взаємодії здійснюється
передача інформації, почуттів, оцінок, смислів,
цінностей тощо. Особливістю комунікації ХХІ ст. є
те, що вона пронизує усі сторони життя суспільства,
соціальних груп та індивідів. Відповідно до цього
існують і види комунікації: масова, міжособистісна,
організаційна, групова тощо. Отже, зважаючи на
ці обставини, стає зрозумілим, що засоби масової
комунікації, використовуючи свої переваги у сучасному
світі (інформація надходить миттєво і до великої групи
людей) та реалізуючи функції (надання інформації,
культурологічну, соціалізації, організаційну, культурно–
ідеологічну), мають неабиякий вплив на формування
особистості та її ціннісних орієнтацій і свідомості.
Теоретико–методологічне обґрунтування поняття
цінностей можна зустріти ще в античній класичні
філософії, працях учених Середньовіччя, мислителів
епохи Відродження, філософів Нового часу, а також
у працях М. Бердяєва, Е. Фромма, В. Франкла.
Аксіологічний драматизм пронизує праці М. Вебера,
Е. Дюркгейма, О. Шпенглера, М. Шеоела та ін. Поняття
цінності як філософської категорії розробляли І. Кант,
Г. Лотц, Г. Мюнстерберг, Г. Ріккерт, а також сучасні
вітчизняні дослідники: Т. Андрущенко, М. Бойченко,
Н. Бойченко, В. Кремень, В. Вашкевич та ін. І це ще не
весь спектр науковців, дослідників, які звернулися до
питань цінностей, хоча і він засвідчує актуальність цієї
проблеми у сучасному інформаційному суспільстві.
Завдання статті: 1) з’ясувати суть комунікації;
2) розглянути значення ієрархії цінностей у побудові
суспільства; 3) розкрити вплив комунікації на ціннісну
орієнтацію та формування свідомості особистості.
Поняття комунікації в перекладі з латинської
мови означає обмін, зв’язок, розмова. Комунікація –
систематичне поширення повідомлень серед чисельно
великих розосереджених аудиторій з метою впливу
на оцінку, думки, поведінку людей. Сьогодні
комунікація є інституціолізованим виробництвом, що
масово поширює символічні матеріали за допомогою
накопичення та передачі інформації. З цього стає
зрозумілим, що основною сутністю масової комунікації
є вплив на суспільство шляхом впровадження в масову
свідомість певної системи цінностей. Сутність її
завжди є незмінною, а явище, зміст і форми здійснення
можуть змінюватися. Метою комунікації є прагнення
змінити соціальних суб’єктів системи в інтересах
інших суб’єктів або всього суспільства. І краще це
роботи з підростаючим поколінням, у якого свідомість
перебуває в стадії формування. Таке розуміння
сутності і мети засобів комунікації свідчить про те,
що вони є інструментом пропагування цінностей, що

259

Випуск 119

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

відіграють ключову роль у становленні світогляду
особистості. Адже цінності – це внутрішній, емоційно
освоєний суб’єктом орієнтир діяльності людини, а тому
цінність сприймається ним як його власна духовна
інтенція, зазначає М. Каган. Роль цінностей, на думку
автора, двовимірна, вона виявляється у суб’єктивно–
об’єктивних та міжособистісних відносинах. Цінності
скеровують, орієнтують, регулюють стосунки людей,
тому сприятливе середовище для засвоєння цінностей є
важливим [4].
І. Кант у своїх працях «Критика практичного
розуму»,
«Основи
метафізики
моральності»,
«Метафізика
моральності»,
«Критика
здібностей
судження» та «Релігія у межах тільки розуму» розкрив
поняття цінності, виходячи з етичних міркувань.
Вважав, що цінності самі по собі не мають буття, їм
притаманна значущість, вони суть вимоги, суть часу,
звернені до свободи, цілі, поставлені перед нею. І саме
через це свобода в І. Канта постає найвищою цінністю.
У поставлених дослідником запитаннях: Що я можу
знати? Що я повинен роботи? Що таке людина? ми
бачимо, що в основі цих питань лежать цінності, які
визначають сутність людини та її діяльність, розділяють
світ, надають йому смисловий лад і полегшують
орієнтацію людини у цьому світі. Таким чином,
цінності, відповідно до поглядів І. Канта, виступають
елементами, що характеризують буття людини.
Формотворчу роль цінностей у світі відзначає
Г. Лотц, підкреслюючи, що цінності – це те, що не
існує, проте має значну силу, за допомогою якої людина
створює новий світ – світ цінностей. Таке бачення
створює можливість зрозуміти глибинні процеси, що
відбуваються у певній соціальній системі, виявити їх
суть та відповісти на питання: куди і якою дорогою ми
йдемо, що чекає на наше суспільство – злети чи падіння,
розквіт чи стагнація? [8].
Як бачимо, цінності постають формоутворюючим
елементом не лише у процесі становлення світогляду,
особистості, а й буття, в якому перебуває суб’єкт. Вони
існують у світі, а людина лише їх обирає, і в той же
час, обравши певні цінності, вона створює нові. Таким
чином, природа цінностей у відношенні до суб’єкта
буття має дуалістичний характер: з одного боку, суб’єкт
формується під впливом тих чи інших цінностей, з
іншого – творить нові.
Тобто цінності, за визначенням Е. Дюркгейма, є
нічим іншим як ідеалами, колективними уявленнями, які
діють як стимули поведінки людини і за якими стоять
реальні та діючі колективні сили [3]. Таке розуміння
цінностей свідчить про те, що автором колективних
уявлень та цінностей–ідеалів є суспільство, яке
втілює в них спосіб структурної організації спільної
діяльності людей, де цінності є фактором усталеного
та нормального функціонування соціального організму
[3, с. 298–300]. Це невипадково, оскільки цінності є
тим, заради чого людина живе, діє. З цього приводу
В. Кремень зазначає, що цінність – це те,заради чого
проживається все життя, те, чого люди хочуть заради
нього самого, а не чогось іншого [5].
У філософії «цінність» використовується як
«поняття, що вказує на людське, соціальне і культурне
значення певних об’єктів і явищ, відсилає до світу
незалежного, цільового, змістових основ, Абсолюту» [6].
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Отже, цінності постають, як глибинна причина до
життя, дії – вони наповнюють життя суб’єкта сенсом,
відповідають часу і буттю, в якому він знаходиться.
У цьому випадку є слушною думка М. Бойченка:
«Цінності є тією категорією, без якої неможливо
уявити побудову теорії як особистості, так і соціальних
систем…» [2, с. 99–107]. Це означає, що цінність
завжди є чимось позитивним з точки зору побудови,
задоволення позитивних, перш за все духовних потреб
людини і суспільства в цілому, хоча у філософсько–
етичній літературі, на думку О. Стасевської, існує
поняття «негативні цінності» [7, с. 62–76]. Це цінності,
що знаходяться на нижчому рівні ієрархії цінностей
суспільства. Розвиток суспільства залежить від того, яку
ієрархію цінностей воно вибудує і буде пропагувати,
а людина, як істота соціальна, комунікативна, маючи
власні потреби та інтереси, формує власну ієрархію,
домінуючими в якій будуть ті, що пропагує суспільство,
влада через засоби комунікації. Залежно від того, які
цінності обирає людина і яку ієрархію вона вибудовує,
будуть і її життєві орієнтації. У цьому контексті іде мова
про зв’язок цінностей та інтересів, де цінності постають
продуктом духовного виробництва і виявляються у
формі провідних соціокультурних орієнтирів, вищих
принципів, які виробляє суспільство для забезпечення
саморегуляції в процесі подальшого поступу. При
цьому усі цінності поділяються на групи в залежності
від об’єкта. У зв’язку з цим у філософії існує чимало
класифікацій цінностей: М. Бредяєв (матеріальні,
соціальні, духовні); В. Тугарінов (цінності життя та
цінності культури); В. Ядов (термінальні або цінності–
цілі та інструментальні або цінності–засоби) тощо.
Це не вся класифікація, адже існує поділ цінностей
відповідно до соціальних сфер зайнятості, об’єктів та
ін. Тобто класифікація цінностей залишається сьогодні
науковою проблемою. Незважаючи на цю проблему,
їх об’єднує те, що вони служать людям, забезпечують
стабільність і прогресивний розвиток суспільства,
здатність протистояти деструктивним факторам, що
виникають у соціумі. Вони виявляються у людській
поведінці, міжособистісних взаєминах і можуть
застосовуватися при оцінці будь–яких аспектів людської
діяльності.
Оскільки сучасний світ представлений різними
державами, кожна з яких прагне сформувати свій ідеал
суспільства, вона будує власну ієрархію цінностей,
що базується на базових, які постають у формі
національно–культурного
ідеалу.
Тобто
кожному
суспільству, представником якого є держава, притаманна
власна ієрархія цінностей.
У цьому контексті доцільно звернути увагу на те,
що в сучасному українському суспільстві простежується
тенденція до поширення низьких, меркантильних
цінностей, що не відображають духовний світ людини,
а мають матеріальне забарвлення, що є віддзеркаленням
часу. І цьому сприяють засоби комунікації, які
пропагують такі цінності: гроші, влада, корупція,
хабарництво, насилля тощо. Рух до цих пріоритетів
спричинює зменшення значення обов’язків перед
громадою, суспільством. Економічне зростання, в основі
якого лежать антисоціальні і протизаконні шляхи, стало
дорівнювати успіху, прогресу. Таке становище властиве
суспільствам, що знаходяться на перехідному етапі
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або не визначилися у подальшому своєму розвитку.
В нашому випадку перехідний етап затягнувся,
змінив свої вектори (раніше був ідеологічний, а зараз
географічний) й ускладнився соціальною розгубленістю
і невизначеністю, а це породило страх перед майбутнім,
порушило проблему ідентичності та відсутності
духовних інтересів. Головний метод успіху – гарна
упаковка, вміння себе подати як товар.
Такий стан суспільства у часі підняв на поверхню
найнижчі цінності (насилля, відсутність співчуття,
байдужість та ін.), і в темну безодню занурив вищі
(сім’я, праця, творчість, свобода, відповідальність,
чесність, вихованість, доброзичливість, повага до
людської гідності, милосердя, порядність, вміння
прощати та ін.). Свідченням цього є демонстрація
художніх творів, трансляція фільмів, мультфільмів,
ігор, що пропагують насилля, неповагу, возвеличують
матеріальне збагачення незаконним шляхом, бандитизм
тощо. Це сприяє формуванню низького рівня культури.
Прикладом цього, є те, що насильство і агресія в
засобах масової інформації зустрічаються вкрай
часто. У США за період з 1957 по 1985 рр. кількість
показаних по телебаченню сцен насильства зросла в
4 рази. У Росії з початку 90–х рр. простежується та ж
тенденція. Подібна значна представленість насильства
в засобах масової комунікації ставить проблему їх
впливу на реальне агресивне поводження людей. Варто
відмітити, що в нашій країні ситуація не краща, адже
за останні два роки рівень злочинності зріс у кілька
разів, більшої популярності набирають низькопробні
художні фільми заходу і Росії. Все це призводить до
утворення «культурної революції», яка завуальовується
політичними, економічними кризами та військовим
протистоянням. Наслідком її стане суспільство,
позбавлене майбутнього, самостійності, свободи;
розвиватимуться неврози, апатія, безглуздість життя,
байдужість до оточуючих, утікання від реальності,
відчай, страх, тривога, агресія. Людина, яка формується
в такому суспільстві, прагне не діяти на шкоду собі,
а перешкоджати діям інших, що шкодять їй, уникати
погіршення умов свого існування, віддавати перевагу
найкращим умовам існування.
Незважаючи на те, що з даної проблеми накопичено
великий обсяг емпіричних даних, все–таки повної
ясності тут не спостерігається. Так, повідомляється
про сильний ефект показу телевізійних сцен агресії,
і в той же час є дані про те, що насильство на екранах
телевізорів не впливає на агресивну поведінку людей, а
якщо й має, то слабкий вплив, у деяких групах і зовсім
сприяє зниженню агресивності.
Ця «різноплановість» результатів пов’язана з
тим, що вплив насильства у засобах комунікації на
агресивність
людей
опосередковується
безліччю
проміжних змін. До них належать стать, вік, ставлення
до агресії, ступінь соціальної і пізнавальної зрілості
тощо. Особливо це стосується дітей, підростаючого
покоління, які не в змозі співвідносити дії з їх мотивами
і наслідками, вони просто імітують агресивні дії,
не розуміючи їх наслідків. Стосовно телебачення та
інтернет–ігор, то їх насилля має неабиякий вплив на
представників чоловічої статті. Значущий і соціально–
економічний статус: діти з сімей з нижчим статусом
частіше дивляться і схвалюють насильство, отримують
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від нього більше задоволення і чіткіше ідентифікують
себе з теле–, інтернет–героями. Особи, спочатку
більш агресивні, значно сильніше схильні до впливу
насильства в засобах комунікації. Реальна агресія
мінімальна у тому випадку, якщо агресор у цих засобах
комунікації карається, якщо демонструються негативні
наслідки агресії і сам агресор виглядає негативним
героєм; максимальна реальна агресія у випадку, якщо
агресія на телеекрані чи і мережі Інтернет заохочується,
не має негативних наслідків і соціально схвалюється;
особливості зовнішнього середовища (можливості
соціального контролю, сімейні відносини). Вплив
цієї агресії знижується за наявності в суспільстві
ефективних методів соціального контролю. Позитивні
відносини в соціумі знижують ефект насилля. Сприяє
агресії перегляд актів реального насильства, а також
просто повідомлення про такого роду дії. Відзначається
зв’язок між появою в засобах комунікації або в
судових процесах відомостей про гучні злочини і
рівнем злочинності. Причому простежується наступна
закономірність: якщо повідомлялося тільки про злочин,
то кількість злочинів через кілька днів після такого
повідомлення зростає, якщо ж згадувалося не тільки
про злочин, але і про покарання за нього, то кількість
злочинів знижувалася.
Отже, з наведеного прикладу видно, що засоби
комунікації, здебільшого представлені телебаченням
та Інтернет–мережами, – це особливість комунікації
ХХІ ст. Через трансляцію, розповсюдження тих чи
інших подій, фактів, вчинків осіб, що в своїй діяльності
керуються низькими цінностями, мають неабиякий
вплив на свідомість людини та її ціннісну орієнтацію.
Особливо такий вплив найчастіше спостерігається на
дітей, підростаюче покоління. Через це віра у вищі
цінності у таких людей втрачається. Варто звернути
увагу на те, що засоби комунікації в епоху комп’юте
ризації – це феномен, який буквально пронизує усі
сторони суспільства і впливає на масову і групову
свідомість найрізноманітнішими шляхами і абсолютно
неоднозначно.
Зважуючи на сучасну ситуацію в країні, суспільству,
владі варто замислитися над вищезазначеними
факторами, що мають вплив на формування особистості,
людини майбутнього, і переглянути існуючу ієрархію
цінностей та утворити нову. Адже світ цінностей
надзвичайно різноманітний, він є відображенням
світу культури, у якому формується особистість і її
свідомість. Адже свідомість людини – це свідомість
окремого індивіда, що відображає його індивідуальне
буття й через посередництво його, в тій чи іншій мірі, –
суспільне буття. Кожна індивідуальна картина світу
об’єднується надалі зі схожими, потім менш схожими, –
в результаті всі уявлення про буття, правила існування в
ньому формують масову свідомість.
Оскільки суспільство є сукупністю індивідів, то
закономірно, що суспільна свідомість є сукупністю
індивідуальних свідомостей. Суспільна та індивідуальна
свідомість перебувають у тісній єдності. Суспільна
свідомість носить міжіндивідуальний характер і
залежить від окремої особистості й тієї ієрархії
цінностей, яку вона обере.
Звертаючись до свідомості людини і того
середовища в якому вона формується варто погодитися
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з думкою Є. Богомолова про те, що у свідомості людини
існують різні цінності (матеріальні, наукові, етичні,
естетичні та ін.), вони взаємодіють і впливають один на
одного і можуть знаходитися на різних рівнях розвитку
(утилітарному чи піднесеному). Цінності суспільства
утворюють єдність, яка відображає закономірні зв’язки,
що лежать в основі суспільних відносин [1, с. 133–146].
Висновок з цього дослідження. З вище проведеного
аналізу стає зрозумілим, що поняття «цінності» у
філософських науках дає можливість стверджувати:
людська діяльність нерозривно пов’язана з функціо
нуванням культури і передбачає опанування і засвоєння
особистістю її цінностей. Такі цінності у вік комп’ю
теризації пропагуються засобами комунікації, які мають
неабиякий вплив на формування особистості, суспільства,
відносини в середині кожної країни і між країнами й
народами. У сучасному світі засоби комунікації перестали
сприйматися виключно як канал передачі інформації –
вони стали повноправним агентом соціалізації, що
впливає на формування свідомості, особистості і
суспільства в цілому. Засоби комунікації демонструють
норми, формують ієрархію цінностей і ціннісну
орієнтацію особистості тощо. Тобто засоби масової
комунікації є інструментом конструювання майбутнього.
В залежності від того, які цінності будуть пропагувати
засоби комунікації, буде формуватися свідомість людини,
суспільства, будуть будуватися взаємовідносини. А це
означає, щоб не допустити занепаду суспільства, треба
формувати ієрархію цінностей, в основу якої покладені
загальнолюдські і вищі цінності. Такий підхід сприятиме
розвитку культури до кращих ідеалів, а суспільства до
кращого, гармонійного майбутнього.
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Influence of the means of communication on the formation
of the hierarchy of values and value orientations of the personality
The essence of communications in modern society has been clarified. On the
basis of supervision it is established that they play a key role in the promotion of the
hierarchy of values, contribute to the value orientation of the personality, society as a
whole, influence the minds of people, especially adolescents, who do not have stable
and formed consciousness. Based on the analysis of the sources, it is proved that in
societies of transitional type and those, which haven’t defined their future, the means of
communication promote low values or such that are at the highest level of the hierarchy
of values. This situation is detrimental because it reflects the low level of culture of
the society. We grounded the spreading in the Ukrainian society of low, materialistic
values, which do not reflect spiritual world, but which are of the material coloring
that is a characteristic sign of the times. Approaching these priorities leads to the
decrease in the value of the duties to the community and society. Economic growth,
which is based on antisocial and illegal ways, became equal to success and progress. It
is mentioned that the means of communication are the tools of constructing the future.
Depending on what values they will promote, the consciousness of a human, society
will be formed, as well as relationships. So, in order to prevent the decay of society,
it is necessary to form the hierarchy of values based on the human and high values.
Keywords: person, individual, society, values, communication, consciousness,
socialization.
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Art as the dominant in the context
of the formation of the «moral personality»
The article explores the meaning and purpose of art in the life activities of
society and a person. The essence of catharsis and its influence on artistic creativity is
determined. The harmonic unity of the aesthetic and the ethical in art is revealed. The
necessity of immediate development of the concept of «increasing the potential of the
people’s spirituality», the strategy, the program and the ways of its implementation in
the realities of Ukrainian society is substantiated. It is proved that art is the forming
dominant of the «moral person».
Keywords: art, society, «moral person», dominant, catharsis, artistic creativity,
beauty, aesthetic, ethical, strategy.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Modern period, more than ever before, needs promising
means and methods for developing of the person’s
spirituality. According to Mikhail Mikhalchenko, «the
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economy will not be the base of the new society at first, it
will perform its role only later» [1, p. 11], but spirituality
should be in the foundation of future. The society can not
fully live and develop without strengthening the spiritual
support. And, of course, this is natural.
Art is the universal treasury of spiritual values. It as
generally valuable permeates by itself all around and it
always exists with the person side by side. Art, in a certain
sense, is an absolute value, a value of the highest grade, a
value that accumulates the whole «kingdom of spiritual
values» in itself. That is why the expectations from art
and the appeal to it of the spiritual world of a person are
not occasional. Art is one of the forms of spiritual activity
and the way of person’s social affirmation, the way through
which the spiritual culture of mankind is embodied in the
forms accessible (comparable) to the individual experience
of perception and experience of the world.
The source of the human need in art is not just in
cognitive interest. I. Djioev states that «a person does not
just want to live (live in order to live), to be in this world;
everyone wants to exist in this world firmly, as its integral
part» [2, p. 49]. Art occupies a special place, only an
inherent part of it in the modern search for ways to improve
society, in developing it as a subject of various types of
activity.
So, it is clear that in this aspect, the phenomenon of
art requires multifaceted research. There is a wide range of
modern Ukrainian philosophers, psychologists, art theorists
who pay much attention to the solution of this problem
of the existence of art. The most famous are the works of
M. Borovka, I. Bondarevsky, M. Barnes, O. Grezenberg,
V. Lichkovahy, G. Shpet and others. However, despite
intensive research, there are still many unsolved problems of
a certain problem.
The purpose of the article is to study the meaning
and purpose of art in the life of society and a person; to
define the essence of catharsis and its influence on artistic
creativity, to clarify the unity of the aesthetic and ethical in
art; to justify the immediate need to develop the concept of
« the increasing of potential of the people’s spirituality», the
strategy, the program and the ways of its implementation in
the realities of Ukrainian activity.
The tragedy of a person and the greatness are in the
ability to create the infinite, because everyone is «coming
from eternity and going into it» (Rambo). Art, by definition,
is the potential exit of a person beyond his own limits,
the outgrowth of himself in the present, what means
«transcendence». The essence of the phenomenon of art is
derived from the integral and compulsory artistic reflection
of the real world and depends on that neoplasm that is
associated with the peculiarities of artistic perception of the
surrounding reality. The degree, level, quality and content
of the spiritual development in a truly ontological sense is
determined by the spiritual values that art has acquired.
Art is a model of creative inspiration. It is self–sufficient
as the reality of a work of art. A creative act in the artistic
space is the formation of the personality of the artist
by himself, leading to the transformation of the internal
dimensions of the subjective sphere or aesthetic reality,
which does not need an external appeal to any meaning,
culture, or feelings. Art can not be deduced only from
social relations, because it goes beyond the limits of society
and tends to infinity, excess. Thanks to a skillful work, a
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person is able to go beyond the narrow circle of individual
existence, find a way to transpersonal, feel his involvement
in the universal.
Of course, the outside world can not «enter» into the
personal world of man without mediating the mechanism
of his psyche. Art creates an integral picture of the world
in the unity of thoughts and feelings, in the system of
emotional images. Art is characterized by an ideological and
imaginative concept in which the artistic image and form of
its expression are a reflection of a true, aesthetically correct
reality. So, the artist, as a rule, expresses deep meaning, the
spiritual beauty of the model in the richness of the plastic
and color qualities that he takes from nature.
Art and the associated with it phenomenon of catharsis
is the highest realm of emotional assimilation of reality. It
develops, deepens, directs emotions, stimulates imagination,
makes thought working, gives rising for ideals. All kinds
of art embody the artistic and aesthetic vision of the world,
developed imagination and imaginative thinking. Without
them, any self–sufficiency of a work of art is impossible.
The influence of art on a person is in emotional reactions,
and the highest manifestation of it on the emotional sphere
of a person is catharsis.
Catharsis is the common goal of art. As you know, the
concept of catharsis, described in the «Poetics» of Aristotle,
became already widely known in ancient aesthetics.
Catharsis is an explosion of feelings, a purification of life
by giving it «easy breathing». The work «Genius and
Creativity» by O. Grusenberg gives an analysis of catharsis,
which is examined under different psychological «corners».
This is catharsis as a definite resuscitation; catharsis as a
definite anesthetic; catharsis as a kind of immersion in the
world of the possible and the impossible. Catharsity as a
peculiar condition of the artist A. Gruzenberg characterized
by the following signs:
1. as a depressive state or experience of oppression of
creative ideas and anticipation of images, fantasies that
persecute the artist with an irresistible force, like obsessions;
2. as the artist’s need to separate, to free himself, to
purify himself from the processes of creativity, from ideas
and images of creative fantasy that pursue him,
3. as an unforeseen state or the desire of the artist to
objectify in the images of creative fantasy the potential
abilities inherent in him, the energy of the spirit;
4. as the artist’s need to find self–forgetfulness in
the process of creativity from the oppression of personal
problems and depressive experiences [3, p. 240].
As for the anesthetic effect of the catharsis process, it
is determined successively, in three directions to the three
branches of this peculiar phenomenon of the artist’s inner
world such as:
1. Catharsis as anesthesia of aesthetic emotions –
aesthetic anesthesia.
2. Catharsis as an anesthetic of strong–willed impulses –
volitional anesthesia.
3. Catharsis as an anesthetic of moral depressive
emotions of the artist – moral anesthesia» [3, p. 241].
Therefore, we see a fairly detailed series of
understanding of the phenomenon of catharsis as an artist’s
escape from the pursuit of thoughts, ideas, images and
attitudes. This is slightly different from the catharsis of
L. Vygotsky, which is understood «as an action, as an
influence, as a suggestion of the artistic work by itself».
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Becoming a spiritually rich any person is a revival
of own soul, morality, spiritual needs, development of
abilities for spiritual and cultural self–realization and self–
improvement, for purposeful cognition and affirmation of
truth, universal values, beauty and good in the life. The
influence of art works is that they are able to take a person
beyond the empirical reality and help to reveal the great
potential of the spiritual culture of mankind. The main
function of art is to «animate», «humanize» the creative
world in which a person lives. «A person should understand
the beautiful, the pure, the sacred in art and in the life» [4,
p. 153].
It should be noted that a vivid sense of poetry aroused
the aesthetic sense, that is, the attraction of man to the
beautiful. At the same time, the desire for beauty is not
exhausted by appearance; it is much deeper and is expressed
in actions (actions) that a person considers correct and
beautiful. Thus, life itself seeks to make beautiful. The
development of a sense of beauty allows a person, on the
one hand, to create things that are impressive from an
aesthetic standpoint, and on the other – to be amazed by the
works of art.
Feeling beautiful, man seeks to feel and reproduce it
everywhere. Changing the worldview of man, he is already
in a different way looking at the world around him and even
on his own activities in it. Man begins to feel the beauty
of the inner, hidden from the eyes of the world. Ordinary
life becomes the object of aesthetic transformation. Man, at
last, aspires to become beautiful, but decorating himself in
one degree or another, he surrounds himself with beautiful
things. The phenomenon of the beautiful is transformed
from the dimension of the human in the person to the
constructive beginning of her life, creating the «spiritual»
personality in the «biological» human being. Actually, this is
the algorithm of the beautiful as an existential dimension of
the spirituality of the individual.
The world thanks to the aesthetic experience of mankind
reveals to man its moving multidimensionality, in which
things and the «I» get their own, corresponding to the actual
state of affairs, names in the dynamics of a work of art. And
if, following A. Baumgarten, the «father of aesthetics», to
seek the sense of the aesthetic not somewhere, but where it
should be – in the initial sense of the word, then, under the
aesthetic attitude of man to reality, we will understand not
some abstract things, but fully real phenomena.
Esthetes today do not try to connect together two areas
of research of their science – the sphere of aesthetic and
the sphere of artistic activity of a person. The connection
between them for them seems to be clear because the
essence of art is aesthetic. But what do we mean by
aesthetic? All definitions of the concept of «aesthetic»,
which we can find in the literature, should be improved.
Thus, according to A. L. Kazina, «... the aesthetic
should be qualified as a person’s value–outstanding
spiritual attitude to the material side of life» [6, p. 115].
But to present instead of «aesthetic», «moral», «artistic», –
definitions, in fact, will be equally fair and equally
indistinct. The specificity of the aesthetic is primarily
that it is associated with a developed human sensuality
(sensuality must necessarily be the substantive basis of the
rational). The phenomenon that causes the aesthetic attitude
is emotionally experienced, and this experience has an
«explosive, instantaneous character» (A. Baumgarten).
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The aesthetic image «irritates» human emotions, makes
you admire, laugh, cry, get angry. However, when we begin
to analyze our emotions, they often leave us, giving way to
intellect striving for «truth» as the main goal of the spiritual
and practical mastering of reality. The mind integrates all
the formations of the human spirit into «human spirituality».
It is in him – the mystery of mankind, the comprehension of
which is the actual task of civilization.
Art is the acting «human energy» from the inner world.
Aesthetic emotions are associated with the perception
and evaluation of the perfect and harmonious in nature,
in society and in person, and this causes the higher forms
of pleasure, surprises, admires, inspires, raises and exalts
the truly human in a man, brings to the ideal of beauty
and resists all ugly and low, which disgusts everything
that is chaotic, destructive to life and mankind. And this is
a feeling of beauty and ugliness, sublime and base, comic
and tragic, a thirst for beauty, enjoyment of the beauty of
something or someone, a feeling of graceful, pleasure in
the harmony of sounds, colors, perfection of forms etc. The
aestheticized life is the highest level of the development of
personality.
The aesthetic attitude, in our opinion, is the emotional
experience of the world: it is sudden, and its substratum
is human sensuality. It is specifically sensual certainty
that becomes a form of being of a rich spiritual content of
a person. And if we reduce the essence of art only to the
aesthetic, we will inevitably find ourselves in the position of
Kant, who considered simple patterns, arabesques, musical
fantasies without a theme – the embodiment of beautiful and
perfect forms of art [5, p. 271–272].
Light, thanks to the aesthetic experience of art, reveals
to the man his moving multidimensionality, where things get
their «own» names according to the actual state of affairs
in the dynamics of the work of art. The transformation of
material–objective activity into an aesthetic can, in our
opinion, occur under the following conditions: 1) a special
goal as an expression of a certain human (aesthetic) need;
2) specific objects and means of action, determines the
way the substance of nature is consumed in aesthetic
action, requires the use of original means of its (substance)
processing and performance of the task; 3) the product
of labor, which is reflected in an art object, be it a palace,
jewelry, cloth, utensils or numerous items of modern
industrial design; 4) ensuring the adequacy of education and
training. So, only in the presence of these conditions we
can say that the activity is aesthetic, and this work creates
beauty.
Sensory–aesthetic and sensual–ethical spheres cover
all forms of art. They reflect reality, not only by the law
of truth, according to the law of scientific and truthful,
conceptual and real life, but also by the laws of beauty.
«The aesthetic emotion – it is the specific substance of any
creativity» [6, p. 247]. Creativity is subjectively meaningful
process that gives rising to new (especially for the subject),
the product in the form of inventions, theories, artistic
images, styles, steps etc. The meaning of creativity is the
embodiment of the image.
In the creative process of the artist there are no direct
analogies between the image of the ideal and the image of
the real–objective. It turns out that the subject of creativity
discovers fundamental images, the nature of which is not
clear, despite attempts to explain it. Art can not manifest
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itself outside of creativity. Therefore, it acts in relation
to creativity: first, as its premise. In order to create you
must have certain, necessary prerequisites. Secondly, art
characterizes creativity itself as a process of realizing of
human freedom, and on this basis one can speak of art
as the process of creativity itself. Finally, thirdly, art is
the result of creativity, which simultaneously becomes
a prerequisite for new creativity. Thus, creativity is an
essential component of art.
The semantic content of an artistic work, both
external and deeper, «hidden», is a form of the presence
of the author’s attitude to reality, which he reveals, is an
expression of his feelings, a system of values, the content
of his consciousness, his worldview positions. But, we note
that sometimes the freedom of self–expression of the subject
acquires a compensatory character: the artist transfers his
problems, conflicts, and sometimes painful mental states
to his works of art. Of course, if the art product contains
pathological experiences, a negative attitude toward life, for
example, «praising death» (A. Bely, V. Maksimovich and
others), it is heavily perceived emotionally and can cause
destructive depressed mood.
And since we quickly recognize the existence of that
«moral content» (A. Tarkovsky), the «sense, that truth» that
the artist has discovered and that he must internally convey,
not just the feeling of satisfaction experienced in perception,
we must quickly recognize the criterion of artistry. We
should recognize the following: the meaning has its roots
in solving the basic human questions about good and evil,
about the meaning of life, about love, happiness, which are
the product of human spirituality and belong to the sphere
of morality. The purpose and meaning of the impact of art
is in those changes of the attitude of a man to reality, which
remain as a result of the perception of the work.
Paradoxically, the more talented in terms of freedom of
artistic expression the author is, the stronger the influence of
his works on consciousness is, and the greater psychological
danger they pose to a person. Without pretending to be a
true judge and not encroaching on the world’s authorities,
nevertheless we recall how, in his time, reflecting the
paintings of P. Picasso, N. Berdyaev said: «What he finds
and reveals is completely inhuman; He (Picasso – Aut.)
Gives a man the will of the wind, which sprays it; despite
the pictures, I thought that something was going wrong
with the world...» [7, p. 112]. So, from the perfection of the
imaginary depends the vitality, usefulness and humanistic
components of the created. Artistic works are always
connected with the problem of authorship. All artistic
activity bears the imprint of an individual, creator, unique
personality. And under the creator here is meant not only the
genius who creates masterpieces, but also his connoisseurs.
The artist who has been creating a moral act in
accordance with their own ideals, beliefs, is a co–author of
the moral standards by which it should be, seeing in them
an expression of his own «I», self–expression and places
the burden of moral responsibility for the results of the
created. In essence we are talking about the fact that a clear
separation, and even more so – the opposition or preference
for aesthetic or moral principle, does not carry them deep
understanding. Aesthetics is the future of ethics. As the
two different faces of the idea of Kindness, they, the initial
intentions of being art, can only exist in a harmonious unity;
art degenerates without this.
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There is a law of «golden section», according to which
our universe was created. Since ancient times, the Middle
Ages and the Renaissance, this law «accompanied» the
activities of many ingenious creators of mankind. Well
known Kepler’s research of Cosmos called it «divine
proportion». The best works of art were created under this
law – the law of absolute harmony, which one can feel
by eyes, by heart in a vibration level. The best works of
art evoke the feeling of peace in the heart, because they
invested high vibration energy. Such works of art evoke the
feeling of «catharsis» – purification of the heart, contribute
harmonization of a person in leptons level, the level of the
best–known energy parts.
Even Aristotle believed that «art should contribute to
the education of a good heart». The ethical principle is
the creative principle in art directed to the Highest Good.
Venus of Milo, the Church of the Intercession on the Nerl,
the Sophia of Kiev, the Pechersk Lavra, the frescoes of
Michelangelo, the paintings of Leonardo da Vinci, the icons
of Andrei Rublev, G. Kurbet, I. Shishkin, I. Repin, the music
of Bach, Mozart, P. Tchaikovsky, Lysenko, Leontovich,
works by Pushkin, T. Shevchenko, I. Franko, and others, is
a real art treasury of mankind, it quenches the spiritual thirst
of modern man and his longing for the original purity. Art
reflects the ethical and aesthetic ideals of the human creator.
The idea of the Supreme Good coincides with the idea of
Supreme Beauty, Holiness, Purity and Harmony.
The best works of art are the enforcement of higher
creative energies of the universe, and reproduction in
various forms of material: physical forms (clay, marble,
paint etc.), in words, in the sound of music and so on.
Ideally, high creative energy of the soul, the spirit, which is
invested entity (person, community and society in general)
in the work of art is a hymn to the creator of the form of
service to God and the universe. According to Chingiz
Aitmatov definition «Creativity is the ode to the greatness of
the human spirit».
Art is the ultimate manifestation of artistic creativity.
The freedom of creator provides: 1) the objective feeling to
create, to convert; 2) a desire to express, to demonstrate to
others own vision of the world, feelings, world outlook –
positive or destructive – positions and the system of own
values and meanings; 3) conscious or unconscious selection
of a particular type of artistic activity; 4) free technical
artistic means, it provides for freedom of expression and
creation; 5) the ability to apply the techniques and means
of expression (shape, line, color, composition etc.); 6) the
existence of the development of critical and creative
thinking and imagination. And finally, the end result is the
creative freedom of artistic product – art education.
Art fulfills various functions: translation, adaptation,
innovation, self–expression etc. Self–expression is the
most common direction for the realization of creative
potential; it is the reverse reaction to the outside world by
the person of his inner feelings, beliefs, attitudes etc. That
is, self–expression in artistic creation presupposes freedom
of the individual: freedom not only as a certain degree of
independence from the objective laws of nature and society,
but also freedom as a subjective state of the soul, spirit,
as a desire to create and transform the world, as a self–
realization of oneself, of one’s personal essence.
The ideal of spirituality can be found only through
creativity and artistic activity. It is designed to fill the
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whole person, to become the norm of his aspirations,
desires and intentions. Real art is always manifested in the
dynamics of a constant resolution of the horizons of the
«spiritual field». Art contributes to the accumulation of
spiritual intentions, dynamization and realization power and
determines the moment of acceleration of the realization
of spirituality directly into life, into action, activity, action,
communication, thought, feeling in any act of creation for
man and for humanity.
A person realizes himself in society through the
manifestations of his best race – the human beginning in
himself. According to M. Heidegger, it is in the essence of
a human being that his humanity is contained. Therefore,
man as the subject of spirituality is the truth to the extent
that its existence is adequate to its essence. Not being
involved in art, spirituality, remaining cynical and ignorant,
a person does not come into contact with the power of
his own personality and does not acquire the essence of
human existence, loses the right to be called a person. Art
takes on the mission of clarifying the maturing ideas and
goals of society as a whole and its individual layers. In this
context, it is not enough today to assign art only the role of
figurative illustrator of various phenomena of ideological or
theoretical consciousness.
Indeed, art is able to capture in public moods feelings,
aspirations, ideals, the realization of which has not yet
crystallized into the theoretical form of specialized
consciousness. But ideas, moods are no longer an
amorphous mass, as they are aesthetically organized and
felt, comprehended by art from the position of an aesthetic
social ideal. Along with criticizing social negatives, art
has always sought to aesthetically neutralize their personal
performance horizons of development, to attract the
perspectives of a more modern life.
It can not be said that this function in its essential
features is actively embodied today by our contemporary
art. Often the figures of modern cinema, popular music,
television and the media are very active in stressing
negative moments of life, they relish them so much and
achieve with all methods of shock in perceiving, which
causes a more negative attitude towards the existing, a
feeling of abomination than belief in a better future, worthy
of human being.
The figures of art, education and culture are concerned
about the decline in the general level of culture. Not every
decade gives birth to artistic masterpieces, but there is a
certain level of culture, according to which one can judge
about the spiritual climate of the epoch. The concept of
«mass» already indicates an underestimated quality of
culture, spirituality in general. And, as a rule, this is due
to the presence in society of a share of spiritually failed
people. And this determines the requirements imposed on the
creation of society, eliminating obstacles to the restructuring
of the entire spiritual atmosphere. We emphasize specifically
that this is not a one–time event, it can not be made to
order. It is impossible to recognize as a norm such a state of
society, when art, spirituality is alienated from a man, when
the universal is remote from the human.
The main goal, the ideal of the Ukrainian state is
a renewed society, where people are the center of the
prospects. The new man, by N. Berdyaev, can occur only
under the condition that the individual is considered as the
supreme value, «if a person has a depth dimension, if it is
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a spiritual being» [8, p. 12] therefore, it is worth noting that
today is immediate need to develop a new concept «raising
the level of spirituality of the people», strategies, programs
and ways of its realization in the current Ukrainian realities.
Of course, it is necessary to instill spirituality; lack of
spirituality grows by itself.
To draw the conclusion, art, spirituality should not
be secondary, but important part of the life of the modern
Ukrainian society. According to Roerich, above all it is
about spirituality, culture should be thought about at all
times of life, as well as the most difficult. «Under all
conditions it is necessary to save everything, what the spirit
of humanity needs» [9, s. 321]. In our opinion, it is the art
of shaping of the dominant of «spiritual man», a man who
is able to perceive all the challenges of the XXI century and
respond to them actively.
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Мистецтво як панівна домінанта в контексті становлення
«духовної людини»
Досліджується сенс і призначення мистецтва в життєдії суспільства і
людини, визначається суть катарсису та його вплив на художню творчість;
з’ясовується гармонійна єдність естетичного і етичного в мистецтві;
обґрунтовується потреба негайної розробки концепції «зростання потенціалу
духовності народу», стратегії, програми та шляхів втілення її в реаліях
українського суспільства; доводиться, що саме мистецтво є формуючою
домінантою «духовної людини».
Ключові слова: мистецтво, суспільство, «духовна людина», домінанта,
катарсис, художня творчість, прекрасне, естетичне, етичне, стратегія.
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Вплив християнської сотеріології
на формування етико–антропологічних ідей
у духовній культурі Київської Русі
Визначено зумовленість побудови етико–антропологічних уявлень
сотеріологічною парадигмою релігійно–філософської думки Київської Русі;
проаналізовано уявлення києворуських мислителів щодо способів вдосконалення
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на шляху спасіння, як остаточної мети існування людини в християнській релігії;
з’ясовано що під впливом християнського вчення про спасіння прослідковуються
дві тенденції у побудові морально–етичних ідеалів: формування чернечого
ідеалу праведності та морального ідеалу благочестивого мирянина. Однак ці
тенденції не знаходились в активному протистоянні, а сприяли утворенню
цілісного морального ідеалу християнина; розкрито взаємозв’язок між мірою
протиставлення тілесного і духовного та побудовою ціннісно–смислових
орієнтацій.
Ключові слова: благодать, аскетизм, мирське благочестя, духовна
деградація, духовна інтеграція, спасіння, сотеріологія, смиренномудрість, Бог,
вдосконалення.

В умовах сучасного суспільства, що характе
ризується глобалізаційними процесами з їх негативними
наслідками, які виявляються у стиранні культурно–
національної ідентичності, поширенні та пропагування
культури масового споживацтва, прагматизмі, гедонізмі,
моральному релятивізмі, прагненні до постійного
збагачення та наживи відбувається нівеляція духовного
та морально–етичного вимірів існування людини.
Тому постає проблема збереження та відродженням
духовної складової життя сучасної української людини,
віднайдення тих базових цінностей, які допоможуть,
зробити осмисленим і морально загостреним відно
шення до себе, іншої людини та світу в цілому. У
зв’язку із цим, досить актуальним є звернення до
проблеми духовно–моральної сутності людини, пошуків
нею справжнього сенсу людського життя та його
ціннісно–смислових вимірів в епоху Київської Русі.
Серед вітчизняних дослідників давньоруської
релігійно–філософської традиції важливим є науковий
доробок С. Возняка, В. Горського, Г. Аляєва, С. Бондаря,
О. Киричка, А. Колодного, І. Огородника, О. Сирцової,
Є. Харьковщенка, Ю. Завгородного, Є. Більченко,
Р. Демчука та ін. В їх працях знаходять висвітлення
різноманітні аспекти києворуської духовності. Однак
сотеріологічний
дискурс
етико–антропологічної
проблематики у філософській культурі Київської Русі
ще потребує окремого дослідження. Метою статті є
аналіз специфіки формування етико–антропологічних
ідей в контексті засвоєння давньоруською культурою
християнського світогляду, основою якого є сотеріо
логічна парадигма мислення. У роботі використано
генетичний, компаративний, культурно–історичний та
аксіологічний методи що забезпечило умови цілісного й
системного аналізу представленої теми.
В методологічному плані для нас суттєвими є
розробки здійснені в галузі православної антропології,
тут слід виділити праці М. Бердяєва, С. Булгакова,
В. Зеньковського, протоієрея М. Зноско–Боровського,
Л. Карсавіна, М. Лоського, архієпископа Луки
(В. Ф. Войно–Ясенецького), М. Олесницького, В. Несмє
лова, М. Тарєєва та ін. Сама проблема спасіння
аналізується православними антропологами як фунда
ментальна проблема людського існування, що закорінена
в самому житті і в кінцевому підсумку надає сенс як
людському буттю, так і буттю взагалі. Важливим є
також висновок Ю. А. Чуковенкова про детермінуючий
вплив сотеріології як системоутворювального елементу
віровчення на зміст християнської антропології [18].
Християнський світогляд, який був сприйнятий на
Русі приніс із собою сформовану картину світу в якій
людина трактується як особистість, образ і подоба Божа
(Бут. 1, 26). У дусі християнського антропоцентризму
приходить розуміння, що весь задум створіння, є
спрямованим до вищої мети, якою є людина, вона
являється найдосконалішим і найціннішим творінням
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Єдиного Бога. Однак людина, в імені Адама і Єви,
не виправдала свого високого призначення, впала в
гріх. Та не зважаючи на це, людина не перестає бути
зосередженням Божої любові. Християнство вчить, що
Бог став людиною, маючи на меті відродити і освятити
людську природу. Він через одкровення відкриває
їй істину, вказуючи шлях до обожнення, із великої
любові до людини віддає Свого Єдинородного Сина
на хрест даруючи їй благодать, яка за твердження
Іларіона Київського «по всій землі розповсюдилася і
до нашого народу руського дійшла» [11, с. 15]. Але
Бог не спасає людину без неї самої, не позбавляє її
свободи волі у виборі між добром і злом. Вона сама
повинна дієво приймати дароване їй спасіння докладати
зусиль на шляху здійснення бажаної мети. В спасінні
людини акцентується її діяльнісно–динамічний та
активно–творчий характер. В пам’ятках оригінальної
та перекладної літератури виразно звучить заклик до
постійного вольового напруження, докладання зусилля,
«бдіння», «підвизання» на шляху «стяжання» Божої
благодаті. Постулюючи ідею гріхопадіння та його
наслідків для людської природи та світу давньоруські
мислителі чітко розрізняють два способи людського
буття: шлях духовної деградації як подальше відпадання
людини від Бога, та шлях духовної інтеграції як
реалізація покликання людини до співпраці та
блаженного спілкування з Богом.
Проблема людини в її сотеріологічому вимірі
проходить червоною ниткою через весь масив духовної
культури цієї епохи. Тут вона отримує своє характерне
звучання, що визначене специфікою її сприйняття
та розгортання в духовному просторі києворуської
культури, вона зумовлює формування етико–антро
пологічних ідей щодо образу належного життя людини.
Вся культура набуває повчально–виховного характеру,
її функція полягає у тому, як людині шляхом духовно–
морального вдосконалення наблизитися до Бога.
Осмисленням
і
адаптуванням
до
власного
соціокультурного простору морально–ціннісної системи
заснованої на християнському вченні про спасіння
займались творці давньоруської культури, такі як
Іларіон Київський, Феодосій Печерський, Лука Жидята,
Никифор, Володимир Мономах, Клим Смолятич,
Кирило Туровський і інші. У своїх творах ці мислителі
звертаються до складної діалектики людського буття,
розкривають невпинну боротьбу добра і зла в суспіль
стві і в самій людині, і намагаються визначити ті
чесноти і доброчесності, які б вивели людину по шляху
спасіння, це, в свою чергу, призводить до формування
у культурі Київської Русі ідеалу морально досконалої
людини.
Моральний ідеал християнина передбачає складну
систему цінностей, вимог і настанов, особистісне
сприйняття яких приводить до зміни всього укладу
думки та поведінки людини. Джерелом морального
ідеалу християнина–русича стали морально–ціннісні
настанови щодо праведної людської поведінки та
істинного Боговшанування сформульовані в Декалозі,
заповідях блаженства і заповідях Любові. Крім того
ідеал доброчесного життя реалізується на основі
наслідування життєвого шляху і подвигу Христа.
Вся система ціннісних домінант сполучається у
взірцевому образі Христа. Як зазначає В. С. Горський:
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«проблема наближення до Бога, що визначала саме
життя людини давньоруської доби, конкретизується в
тогочасній культурі через тлумачення «уподібнення»
й «упослідування Христу, а саме: що передбачало
необхідність кожний крок власного життя зіставляти з
ідеєю, яку заповідав і постійно втілював упродовж свого
земного шляху Христос» [5, с. 21].
В духовній творчості русичів–книжників християн
ські цінності і настанови отримали нове звучання
і актуальність. З особливою силою відбувається
культивування ідеї про «примарність» земних благ перед
обличчям «вищих цінностей» потойбічного життя. Ця
ідея стає особливо актуальною, якщо брати до уваги
те, що на Русі більший акцент робився на чернечому
шляху морального вдосконалення [12, с. 302–303]. Цю
лінію репрезентували представники Києво–Печерської
Лаври, які стали ідеологами чернечого шляху спасіння.
Тут бачимо ідею спасіння як шлях до Бога не через
якісь зовнішні форми прояву, а через перетворення
самого себе в образ і подобу Божу. Згідно цій доктрині,
не через розсудливе, раціоналістичне розуміння світу
людина повинна іти до Бога, а через самоочищення,
самовдосконалення, глибоку віру та внутрішнє устрем
ління до духовного.
За Києво–Печерським Патериком, християнським
ідеалом людини є монах, аскет–самітник, що шукає
контакту своєї душі з Богом через покаяння, молитви,
пости, неспання, томління плоті у повній ізоляції
від земних турбот. Феодосій Печерський, зокрема,
такими словами дає настанову для своєї братії: «…
Подвигнемося постом і молитвою, та попіклуємося
про спасіння душ наших. І звільнимося від вад наших,
і од шляхів лукавих, що є такими: розпуста; крадіжки і
наклепи; пустослів’я; сварки; п’янство; ненажерництво;
братоненависництво…» [14, с. 44]. Ці пороки, чернець
пов’язує із переслідуванням «примарних» цінностей
земного світу, до якого ставиться негативно, і тому
продовжує настанову такими чином: «Отже, і ми,
брати, відрікшись від світу, відкинемо й те що в
ньому… Але підімо шляхом Господнім, що веде нас
до Його райського блаженства» [14, с. 44]. Життя
ченця будується на основі суворих моральних приписів
і ритуалів. Обравши сенсом життя наслідування
Христа, він прагне перш за все чуда, зумовлюючи ним
можливість прилучення до Божественного, осягнення
благодатної таємниці. Важливою домінантою у справі
спасіння являється віра та духовне діяння через які
відбувається «стяжання» Божественної благодаті. Розум
і воля людини, спотворені гріхопадінням, вважались
недостатніми для того, щоб вона своїми власними
силами змогла осмислити глибинні підстави світових
процесів та подій, і таким чином самостійно обрати
вірний шлях для спасіння [3, с. 90]. В «житії Феодосія
Печерського» обстоюється така основна думка: істина
є невимовна, безсловесна, вона не може бути виражена
грубими і нікчемними людськими словами і уповає
людина лише на поміч Божу. Прихильник аскетичної
лінії Феодосій Печерський заперечував необхідність
занять філософією, вважав чернецтво єдиним шляхом
до Бога. Отже, тут відображене характерне для
православної думки негативне ставлення до філософії,
що пов’язано також із негативним ставленням
до природного, «тварного» світу та властивим
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монастирській літературі протиставленням світу зем
ного, як світу, де панує зло, світові Божому.
Однак, варто відмітити, що чернечий шлях
моральної досконалості не розглядався в крайнє
аскетичному освітленні. Хоч монастир знаходиться в
рішучому розриві із земним, тілесним, гріховним, все
ж в житійній літературі більша увага приділяється не
абсолютному усамітненню, самоізоляції і прагненням
до пустельництва, а акцент робиться передусім на
доброчинності, при цьому розуміння «добрих діл» не
обмежується лише переліком чернечих доброчинностей
аскетичного життя. Тому в Києво–Печерському патерику
більш популярним є не Антоній, життєвий шлях
якого є яскравим втіленням ригористичної лінії, що її
обстоюють оповідання про єгипетських та сирійських
монахів. Його заслуги зводяться в основному до
заснування чернечого осередку. А головним героєм
виступає Феодосій, який зображується в реальній
діяльності в ім’я блага ближнього і любові до нього.
Автори Патерика підкреслюють, що «блаженый отець
наш Феодосие просиа паче солнца добрыми дьлы…» [1,
с. 102]. Таким чином, в житійній літературі насельники
монастиря знаходяться у тісному духовному єднанні і
спілкуванні з народом, це формує певну етичну позицію.
Своєрідність аскетичного ідеалу руського чернецтва,
на думку Г. П. Федотова, полягає в тому, що він
близький до помірного, палестинського, що більш
гуманізований, олюднений і не відриває людину від
світу повністю, а навпаки передбачає турботу про світ
та його спасіння [16, с. 39–40]. Приклади подвижництва
розкривають активну позицію людини на шляху до
досконалості, основними елементами якої є осягнення
істинного життя через сокровенне, подане в Святому
письмі, та подолання матеріальної обмеженості через
правильне втілення істини у вчинках та молитві.
Агіографічна література, утверджуючи моральний
ідеал людини формує образ святого як втілений ідеал
моральної поведінки. В. С. Горський наголошує, що
цей образ «уособлював уявлення про найдовершеніше,
найдосконаліше, про межу, досяжну для людини на
шляху єднання з Богом» [5, с. 8]. В образі святого
розкривається онтологічний аспект християнської
антропології, в якому спасіння розуміється як містичний
процес буттєвого входження людини в сакральну
єдність із Богом. Святий як за життя, так і після
смерті позначений реалізацією єдності «тварного»
із Божесвенним, входження людини у сопричастя із
Богом через дію Святого Духа. Сама святість, що
нерозривно пов’язана з моральною досконалістю є не
тільки заперечення, відсутність усякого зла і не тільки
явище іншого світу, Божественного, але і непорушне
утвердження «світової реальності через освячення цієї
останньої» [15, с. 148–152]. Святість виступає силою,
що перетворює не тільки людину, але і світ у цілому
так, що буде Бог усе в усьому (1Кор. 15, 28). У цьому
процесі з боку створіння активну роль може грати
тільки людина, тому на неї покладається вся повнота
відповідальності за творіння (Рим. 8, 19–21). І тут
з особливою силою відкривається значення святих,
що стали в умовах земного буття початком (Рим.
11;16) майбутнього загального і повного освячення.
Православне розуміння антропології будується на
можливості освячення, обоження людини, а через неї
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всього творіння. Спасіння людини в такому ключі
етико–антропологічних ідей носить антропокосмічний
характер. Будь–який вчинок по відношенню до іншого
в світлі християнської моралі набуває універсального,
всезначущого характеру, розглядається в контексті
поєднання морального і онтологічного вимірів людсь
кого буття.
На прикладі життєвого шляху святого автори його
житія намагалися зобразити внутрішній світ людини і
ту боротьбу устремлінь, що відбувається в її душі. Тому
часто змальовується картина життєвого шляху героя, яка
постає як арена боротьби добра і зла, де він знаходячись
на шляху духовного вдосконалення перебуває у
постійній боротьбі з різними спокусами, пристрастями у
вигляді демонів і бісів.
Отже, в рамках християнської концепції спасіння під
впливом агіографічної літератури активно формується
моральний ідеал людини втілений в чернечому подвизі.
Цей аспект відзначають практично всі дослідники
давньоруської релігійної спадщини, а деякі вважають,
що християнство на Русі приймалося переважно тільки
в аскетичному його освітленні і єдино можливим
способом реалізації етичного ідеалу було чернецтво.
Так, на думку А. В. Карташева, як прихильника цієї
позиції, поширення чернечого розуміння християнської
моралі призвело до того, що мирське християнське
життя у русичів залишилось без свого повного
морального ідеалу, який би служив доповненням ідеалу
монастирському [12, с. 302–303].
Серед
дослідників
давньоруської
духовної
спадщини можна знайти різну оцінку щодо специфіки
та можливості існування дієвої християнської етики
в києворуській культурі, яка б могла слугувати
ціннісно–моральною програмою для праведних мирян.
Аналізуючи процес запровадження християнства в
Київській Русі, та в цілому позитивно оцінюючи його
роль в давньоруському суспільстві, М. С. Грушевський
також акцентує свою увагу на тому, що завдяки
активним зусиллям візантійської ортодоксії воно
сприймалось
нашими
предками
переважно
в
аскетичному освітленні, а чернецтво трактувалось
єдино можливим засобом спасіння людської душі. «Як
вищу, правдиву форму християнського життя поручають
йому (руському народу – Р. С.) «ангельський образ»
і – чернецтво, від мирян же не вважають можливим
вимагати багато понад зовнішні докази їх покори
«ігу Христовому»: дотримування сакраментів, свят,
богослуження, посту й милостині – особливо для церков
і монастирів» [6, с. 39]. Однак, історик відзначаючи
перевагу зовнішньої побожності над внутрішньою,
приходить до висновку, що «все ж таки християнська
мораль і догматика потроху, хоч і далеко повільніше,
також відвойовують собі місце в житті» [6, с. 41]. На
думку Г. П. Федотова, теорія мирського благочестя
навпаки становить специфічну особливість світської
етики Київської Русі, визнаючи за мирянами особливе
покликання та мирський шлях спасіння [17, с. 351]. Він
виділяє цілий напрям повчально–виховної літератури
завданням якої було дати надійні морально–ціннісні
установки для особистого, сімейного і громадського
життя людини, для повсякденної релігійної практики
[17, с. 184–186]. У дослідженнях давньоруської духов
ності знаходимо також підхід, що визнає існування
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інтенцій на обґрунтування та втілення в вжиття «теорії
мирського благочестя», але намагається протиставити
її аскетичному ідеалу, довести її антицерковний,
антиклерикальний характер [8, с. 84], чи виводити
моральні імперативи та постулати світської етики тільки
з потреб «пом’якшення гострих міжкласових протиріч»
[2, c. 117], а не з природи самого християнства.
На нашу думку, не варто різко розмежовувати та
протиставляти ці моральні установки. В києворуській
культурі вони виступають взаємодоповнювальними
компонентами єдиного релігійно–морального комплексу
заснованого на християнській концепції спасіння. Хоча
чернечий ідеал життя і проголошувався «святістю»,
ідеалом, взірцем, до якого повинні прагнути, але це
не обов’язково означало, що кожна людина повинна
повністю присвятити себе цьому шляхові спасіння, бо
не всі «від Бога є наділені особливим даром» (1Кор.7:7).
Тому, багато хто може досягти спасіння і в «миру».
Про це говорить Володимир Мономах «се ні самотина,
ні чернецтво, ні голод, як інші добрі люди терплять, а
малим ділом сим досягти можна милості Божої». Отже, і
за допомогою таких добрих справ, як покаяння, сльози і
милостиня, можна спастися, якщо вже для нас важким є
самотність, чернецтво, піст [13, с. 456]. В давньоруській
літературі найбільш репрезентативними щодо виявлення
етики мирського благочестя варто назвати такі пам’ятки
як «Послання до братії» Луки Жидяти, «Ізборник»
1076 р, «Повчання дітям» Володимира Мономаха та
ряд інших. В цих творах основні інтенції спрямовані
на осмислення та розв’язання смисложиттєвих проблем
людського існування, шляхів та засобів досягнення
моральної досконалості для тих християн, «кто не
можеть чрьньць быти» [10, с. 202]. Надійним шляхом
порятунку душі тут проголошується творіння добрих
діл, які повинні доповнювати щиру віру. В основі
будь–яких добрих справ мають бути «страх Божий в
серці» та милостивість до інших [13, c. 454]. Важливо,
що милостивість стала тією моральною якістю, що
вирізняла Володимира Великого у вітчизняному культі
святих, будучи уособленням його доброчинних діянь.
Вона підкреслюється у літописах, житіях, і похвальні
слова, складених на його честь. «Важко оповісти многі
його милостині: не лише в оселі своїй милостиню
чинив, а й в усьому місті, не у Києві єдиному, а й по
усій землі Руській. У містах і селах, усюди милостиню
чинив», – пише про Святого Володимира Яків Мних [7,
с. 359]. Усвідомлення християнства як релігії любові та
милосердя, втілення духу його в повсякденному побуті
на думку В. Горського є тією рисою, яка найперше
визначає святість Володимира [4, с. 85].
Ідея милосердя для наших предків переростає в
у принцип моралі, що вимагав наслідувати Божому
милосердю і людинолюбству, проголошував милостиню
універсальною і абсолютною умовою впорядкування
всіх сфер і рівнів суспільних відносин. Цей абсолютний
етичний і соціальний принцип передбачав загальну
любов, взаємодопомогу і повагу між людьми.
Ідеал доброчинного життя акцентує не на
особистому спасінні людини, а на суспільно активному,
діяльному характері людської природи, необхідності
для неї реалізації первинно властивої їй спрямованості
до добра, головним чином шляхом морального
вчинку. Формування етичного ідеалу мирянина можна
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пов’язати із світоглядною тенденцією, яка спираючись
на переосмислену в патристиці неоплатоністську ідею
«кенозису» обґрунтовує причетність світу земного
до світу Божого. Це зумовлює поміркованість у
протиставленні земного і небесного, Бога і світу, Бога і
людини, її духовної і тілесної природи.
Православне християнське вчення не знає автономної
етики. Етика для православ’я є релігійною, тому
релігійно–етичний максимум тут досягається в ідеалі
чернечому, як досконалому слідуванні Христу, в несенні
свого хреста і самовідреченні. Обітниці безшлюбності,
відмова від майна і матеріальних благ є тільки засобами
для досягнення цієї мети. Тому для людини, яка живе «в
миру» надзвичайно суворі етичні принципи, якими живе
монастир, не були обов’язковими, як обов’язкова сама
мета. Християнська мораль визначається єдиною для
мирян, священнослужителів і ченців. Відмінність існує
лише в мірі тих обмежень, які на себе бере людина, їх
кількості, а не якості. В основі релігійного подвижництва
в православній релігії стоїть аскетизм. Однак аскетизм
не є самоціллю, а тільки засобом досягнення релігійно–
моральної досконалості. Аскетизм на Русі був
невід’ємною складовою як для чернечого життя так і для
мирського благочестя, в ньому не було різких контрастів
духовного і мирського, що ведуть до поривання зі світом.
Як відмічав В. В. Зеньковський: «Руський аскетизм
веде не до зречення світу, не до презирства плоті, а
зовсім до іншого – до того чіткого бачення небесної
правди і красоти, які своїм сяйвом роблять цілком
ясною неправду, що панує в світі, і тим кличе нас до
звільнення з полону світом. В основі аскетизму лежить
не негативний, а позитивний момент: він є засобом і
шляхом до переображення і освячення світу» [9, с. 39].
Отже, основний зміст і мета життя християнина–
русича вкладається в ідею спасіння як визволення
від гріха та наближення до Бога шляхом духовно–
морального вдосконалення, що реалізується в кон
тексті поєднання морального і онтологічного вимірів
людського буття та носить антропокосмічний характер.
Сотеріологічна парадигма християнської філософії
стала детермінуючим чинником формування етико–
антропологічних ідей в києворуській культурі. Під
впливом християнського вчення про спасіння прослід
ковуються дві тенденції у побудові морально–етичних
ідеалів: формування чернечого ідеалу праведності та
морального ідеалу благочестивого мирянина. Однак ці
тенденції не знаходились в активному протистоянні,
а сприяли утворенню цілісного морального ідеалу
християнина.
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The influence of Christian soteriology in forming ethical and
anthropological ideas in the spiritual culture of Kievan Rus
Determined conditionality construction ethical and anthropological paradigm
soteriological ideas of religious and philosophical thought of Kievan Rus. The analysis
of Kyiv Rus thinkers idea on how to improve on the way of salvation as the ultimate
goal of human existence in the Christian religion; found that under the influence of
the Christian doctrine of salvation traced two trends in building moral and ethical
ideals: the formation of a religious ideal of righteousness and moral ideal of the pious
layman. However, these trends were not in active confrontation: they contributed to
the formation of a holistic Christian moral ideal; The relationship between the degree
of opposition between the physical and the spiritual and the construction of the value–
semantic orientations.
Keywords: grace, asceticism, piety secular, spiritual degradation, spiritual
perfection, salvation, soteriology, humility Wisdom, GOD, improvement.
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Візантійська естетика аскетизму
як чинник розвитку храмової архітектури
Мета статті полягає у з’ясуванні ролі аскетико–естетичної традиції
Візантії у розвитку мистецтва храмової архітектури.
Методи. Використовуючи загальнонаукові методи узагальнення та
систематизації, герменевтичний метод вивчення культурних традицій,
а також метод психології художньої творчості, автор статті прагне
осмислити візантійську сакральну архітектуру як утілення важливих ідей
православної аскетики.
Основні висновки. Так само, як і інші мистецтва літургійного призначення,
храмова архітектура являє собою засіб свідчення про Горішнє та виконує
містико–медіаторну функцію, сприяючи спілкуванню особистості з Найвищою
Реальністю. Окрім того, вона постає напрочуд удалим утіленням та візуальною
проповіддю наріжних ідей аскетики християнського Сходу – ідеї необхідності
посильного духовного подвигу, ідеї необхідності синергії (окрилення зусиль
подвижників Божою благодаттю), ідеї важливості підтримки належного
психоемоційного стану (стану духовного піднесення, яке не є тотожним
екзальтації) та ін.
Ключові слова: естетика аскетизму, візантійська культура, храмова
архітектура, синергія, аскетизм.

Вивчення візантійської естетики аскетизму перед
бачає обов’язковий розгляд її теолого–мистецтво
знавчого компоненту – системи тих ідей проповідників
духовного подвижництва, що вплинули на розвиток
літургійної художності як у самій ромейській державі,
так і в інших країнах, у тому числі, й у Київській Русі.
Визначаючи специфіку всієї естетосфери храмового
дійства,
аскетико–естетична
традиція
визначає
специфічні риси його відеосфери – царини художньої
виразності, створюваної з метою сакрально–естетичної
дії на людину за посередництва здатності бачити,
царини, яка художньо стверджується за допомогою,
зокрема, церковної архітектури. Ретельний аналіз
принципів, покладених до основи традицій храмового
зодчества Візантії, сприяє кращому розумінню естетики
аскетизму як чинника розвитку сакральної художності.
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Ведучи мову про вивчення естетичних ідей мисли
телів і митців Візантії, варто згадати низку власне
історико–естетичних студій – праці В. Бичкова,
В. Зубова, В. Личковаха, Г. Мет’ю, П. Міхеліса,
Л. Столовича, В. Татаркевича й молодого естетика
Л. Усікової. Окрім того, естетична думка, яка розви
валася в державі ромеїв, викликає інтерес у дослідників
історії вітчизняної естетики, про що переконливо
свідчить, наприклад, неодмінне звернення до візантій
ських естетичних учень авторів найбільш масштабних
оглядів історії українських філософсько–естетичних
пошуків (І. Іваньо, Л. Левчук та ін.).
Традиції культової архітектури християнського світу
привертають до себе увагу з боку таких науковців, як
А. Вішневський, Дж. Гені, А. Ерланде–Бранденбург,
О. Каждан, Р. Кацнельсон, Д. Макнамара, К. Менсо,
Е. Норман, О. Смоліна, Г. Чубінашвілі та ін. Храмове
зодчество, звісно, не лишає байдужими видатних репре
зентантів релігійно–філософських пошуків, зокрема,
о. П. Флоренського та о. С. Булгакова.
Водночас, подальше дослідження мистецтва церков
ної архітектури, а також подальша систематизація від
повідних теолого–мистецтвознавчих споглядань хрис
тиянських мислителів являють собою актуальні завдання
й для сучасного філософсько–естетичного дискурсу.
Безперечно, на значну увагу заслуговує той потужний
вплив, що його справляє на традиції зведення й оформ
лення храмів аскетико–естетичний досвід душпастирів.
Мета цієї статті полягає в аналізі втілення важливих
ідей візантійської естетики аскетизму в храмовій
архітектурі.
З точки зору аскетико–естетичного вчення Візантії,
витвори сакральної архітектури, так само, як і витвори
інших сакральних мистецтв, повинні, передусім,
сприяти спілкуванню людини з її Творцем. Християн
ський храм є не тільки й не стільки спорудою, що
прикрашає певне місто, село або місцевість узагалі: він,
у першу чергу, постає «сакральним топосом» (термін
українського естетика та культуролога В. Личковаха) –
місцем особливої присутності Бога в земному світі.
Відповідно, саме собор або церква – освячена
архітектурна споруда літургійного призначення –
визнається найбільш гідним місцем для звершення
спільних молитов, обрядів та Таїнств.
На розвиток ранньохристиянської та візантійської
традицій сакральної архітектури значний вплив мала,
зокрема, та обставина, що християнській культурі не
був притаманний принцип радикального «езотеризму»
в осмисленні храмового простору, яким відрізнялася
дохристиянська культура античного світу. Доступ
до язичницьких храмів, що в них зберігалися статуї
міфічних персонажів, був надзвичайно обмеженим: туди
дозволялося входити лише жерцям. Що ж до інших
людей, то вони «не виступали учасниками релігійних
церемоній, але спостерігали за ними ззовні» [8, с. 114–
115], залишаючись поза храмами.
Християнство закликає стати учасниками храмового
дійства всіх без винятку осіб. Кожній людині належить
прийти до Бога шляхом посильного духовного подвигу
та (принаймні, певною мірою) ствердитись у святості –
ця суто аскетична ідея допомагає усвідомити доцільність
(і навіть необхідність) запрошення до соборів або церков
усіх щиро бажаючих істинного Богоспілкування.
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Це, звісно, не виключає існування певних обмежень
доступу до християнського храму. Так, ті віруючі,
над якими ще не було звершено Таїнства Хрещення
(«оглашенні») у давнину могли знаходитися у церкві
протягом не всієї Літургії, а лише її першої частини
(«Літургії оглашенних»). Обмеженим поставав (і постає
в наш час) доступ до вівтаря як осердя священнодійства.
І, водночас, усі віруючі – чоловіки й жінки, діти й
дорослі, миряни, ченці та носії священних санів – у
християнстві визнаються учасниками богослужіння. Їх
перебування у храмі (як і перебування осіб, бажаючих
ознайомитися із християнським віровченням) активно
заохочується, що суттєво позначається й на розвитку
сакральної архітектури. На думку О. Каждана, якщо в
язичницькій культовій споруді античного світу «основне
художнє навантаження ніс екстер’єр», адже масовий
глядач, якому заборонялося входити всередину храму,
сприймав його «переважно ззовні», то «візантійська
церква (особливо рання), навпаки, була позбавлена
зовнішніх прикрас, що впадали у вічі, – зате її
внутрішній простір прикрашався мозаїкою і фресками,
колонадами й арками…» [8; див. також: 13, с. 32].
Пошук Горішнього вимагає від людини усвідомлення
необхідності віри й духовного подвигу. Читання
священних текстів, проповідь релігійних істин та чеснот
під час літургійного дійства покликані допомогти
особистості стати подвижником. Утім, відеосфера
храмового простору виступає дієвим засобом посилення
дії повчальних слів. Власне сам храм являє собою
справжню «проповідь у камені»: в ньому в художній
спосіб утілюються смисли аскетичної анагогіки,
заклику до духовного піднесення. Естетична виразність
сакральної споруди щільно пов’язана з релігійним
символізмом, що стверджується задля сприяння
людським пошукам досконалості. Цей символізм є
місіонерським, дидактичним і, водночас, містико–
медіаторним: він не лише оптимізує дію проповіді
християнських ідей, допомагаючи за посередництва
чуттєвого сприйняття скласти належне уявлення про
Горішнє, Надчуттєве, але й сприяє безпосередньому
містичному єднанню із проповідуваним Горішнім.
Сакральна семіосфера приміщення, створеного
для звершення в його стінах молитви та Таїнств,
закономірно викликає значний інтерес з боку
представників візантійської естетики аскетизму. Так,
доволі активно звертає увагу на духовно–естетичну
цінність храму та його оздоблення святитель Григорій
Нісський. Художнє, в розумінні Великого каппадокійця,
здатне й повинне сприяти передачі сакральних смислів,
виступати символом Трансцендентного, нагадуючи
про Нього та спонукаючи до Його вшанування. Це
переконання Григорія знаходимо в роздумах про
старозавітну скинію на сторінках агіографічно–
екзегетичного твору «Про життя Мойсея Законодавця,
або про досконалість у чесноті». Візантійський
мислитель звертається до біблійної оповіді, згідно з
якою під час спілкування з Богом на Синаї св. Мойсей
знайомиться із дивовижною скинією – образом Христа,
Божої Сили та Божої Премудрості [3, с. 321]. «А
скинія, – вказує Григорій Нісський, – була храм, що
мав красу в невимовному деякому різноманітті. Тут
були переддвір’я, стовпи, завіси, трапеза, світильник,
вівтар кадильний, жертівник, очистилище, внутрішність
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святилища сокровенна та недоступна». Богообраний
народ мав ознайомитись із побаченим пророком не
лише словесно, але й за допомогою наочних засобів:
видиме, речовинне мало свідчити про невидиме,
спіритуальне. «Красу та розташування всього цього, –
продовжує свою розповідь богослов, – щоб диво це не
втратилось із пам’яті, і могло бути показане долішнім,
наказується Мойсею не лише з допомогою писання
зобразити це, але речовинним влаштуванням зробити
подобу неречовинного óного створення, взявши для
цього найбільш блискучі та помітні речовини з тих, що
їх можна знайти на землі» (передусім золото, потім –
срібло тощо) [3, с. 247–248].
Таким чином, осмислення святителем Григорієм
естетосфери храму (при чому не тільки храму доби
старозавітного Закону, але й, безперечно, витворів
церковної архітектури епохи новозавітної Благодаті)
апелює до засновків біблійної естетики. Належне
художнє оздоблення місця Богоспілкування з огляду на
його анагогічне призначення, використання гарних та
естетично виразних матеріалів, гідних для символізації
Найгіднішого, постають для Великого каппадокійця
цілком зрозумілим, прийнятним і бажаним явищем
релігійної культури.
Григорій Нісський виявляє щирий (і, безумовно,
цілком закономірний для представника естетики
аскетизму) інтерес до традиційної архітектурної
домінації в семіосфері храмів одного з найголовніших
символів християнства – Хреста. Невипадково в листі
до Амфілохія ієрарх, описуючи сакрально–художні
особливості церкви на честь мучеників, яку планується
звести, із відвертим схваленням зазначає, що «вигляд
цього храму являє хрест, складений, за звичаєм, із
чотирьох з усіх боків будівель…» і що «в цьому хресті
вставлене коло, яке розділене вісьмома кутами…» [4,
с. 535–540].
Земний (чуттєвий) світ, у межах якого зводиться
храм, має низку специфічних рис, зокрема, свої чотири
сторони. Аскетична культура Візантії, пропонуючи
прикметну теологічну інтерпретацію різних сторін світу,
особливу увагу приділяє сходу, що осмислюється як
найкраща сторона. Ця обставина є одним із чинників
семіосфери візантійських храмів (а також храмів усього
православного світу), вівтарна частина яких, як правило,
зводиться як найбільш східна частина. Лаконічне й
чітке обґрунтування цього сакрально–архітектурного
канону ми зустрічаємо, зокрема, в духовній спадщині
преподобного Іоанна Дамаскіна. Пояснюючи традицію
присвячення для поклоніння Творцю сходу, видатний
богослов зазначає, що «… все прекрасне має бути
присвячене Богу, Яким усяке благо робиться добрим»
(«Точне викладення Православної віри») [7, с. 233–234].
Семіосферний вимір храмового простору постає
виразністю символіко–онтологічного характеру: із точки
зору аскетико–естетичного вчення, витвір церковної
архітектури являє собою символ дійсності. Ця важлива
теоестетична
позиція
стверджується,
наприклад,
у повчанні преподобного Максима Сповідника.
Візантійський мислитель–аскет розуміє храм як образ
світу, що складається із сутностей видимих і невидимих.
Водночас, «… Свята Церква Божа є … символ і одного
чуттєвого світу самого по собі. Адже Божественний
вівтар у ній подібний до неба, а благоліпність храму –
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до землі». Прикметно, що, за Максимом Сповідником,
і сама чуттєва дійсність є подобою місця звершення
богослужінь: «так само ж і світ є Церква: небо подібне
до вівтаря, а благовлаштування земного – храму» [10,
с. 69–70].
Створений у межах чуттєвої дійсності й пов’язаний
із земним буттям, християнський храм, як уже
наголошувалося раніше, має закликати людину до
Горішнього та єднати із Ним. Ідея анагогічного
призначення церкви та власне містична анагогіка
храмового простору стверджуються завдяки, зокрема,
семіосфері куполів (бань). Традиційно храми Візантії
(такі, як Софійський собор (Константинополь, VI ст.),
церква у Фамагусті (о. Кіпр, ХІ ст.), церква Неа Моні
(Хіос, ХІ ст.), церква святого Луки (Греція, ХІ–ХІІ ст.)
та ін.), а також храми, зведені на зразок візантійських
в інших країнах (як наприклад, києворуські Софійський
собор (Київ, ХІ ст.) та Спасо–Преображенський собор
(Чернігів, ХІ ст.)) увінчуються широким куполом або
низкою куполів. Купол символізує небесне склепіння
над землею: «тут ніби саме небо – житло Вічного Бога
та святих духів – сходить на землю й оточує і вкриває
собою вірних синів Царства Божого» [2, с. 46]. Власне
ж куполи, «які вітають християн вже здалека, вказують
їм на висоту небесну, зводячи їхні розум і серце від
низькості цього земного життя до висот вічності». Вони
«підіймаються вгору, все вище й світліше, доки рух їх
не завершиться хрестом, який нагадує християнам про
вічну спокуту їх, що царює над постійною мінливістю
всього земного» [2, с. 46–47].
Естетична виразність увінчаного куполом (або
куполами) візантійського храму суттєво відрізняється
від виразності готичних храмів християнського Заходу,
причиною чого, на наш погляд, виступає відчутна
відмінність між православною та католицькою аскетико–
естетичними традиціями. В естетосфері церков,
зведених у готичному стилі, так само в художній спосіб
виражається «дух прагнення» до Горішнього. Йому
притаманні щирість і надзвичайна палкість і, водночас,
очевидна утрата виваженості: особливо витончені,
спрямовані ввись архітектурні форми готичних храмів
справляють враження неприродності [див.: 1].
Естетосфера візантійської церкви викликає відчуття
ствердженої гармонійності, спокою, поєднаних величі та
простоти. У художності такого храму не може знаходити
вираження психоемоційна напруга, мрійливість чи
екзальтованість. В його формах художньо фіксується
не лише аскетичний «дух прагнення», але й відчутна
упевненість подвижників у здійсненні цього прагнення –
не лише заклик до «невидимої брані», але й упевненість
у перемозі Добра над злом, власне відчуття реальності
цієї перемоги.
Візантійський храм, у певному сенсі, варто визнати
напрочуд удалим художнім утіленням аскетичної ідеї
синергії: тут, на відміну від церков готичного стилю,
в «архітектурний» спосіб звертається посилена увага
не лише на прагнення людини до Творця, але й на
прагнення Самого Творця до людини (цьому особливо
сприяє згаданий символізм куполу). Таким чином,
візантійський сакрально–архітектурний стиль, по
суті, постає й яскравою художньою інтерпретацією
богословського вчення про спільну дію Нетварної та
тварної енергій у справі спасіння людини.
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Важливою проблемою, що її розгляд у межах
пізньоантичних та середньовічних теоестетичних
концепцій сакральної архітектури був неминучим,
поставала проблема художнього оздоблення храмів,
зокрема, храмових інтер’єрів. Як відомо, аскетичні
інтенції конкретних релігійних культур знаходять
свій вияв у проповіді самообмеження, скромності та
простоти. Закономірно, що ствердження аскетико–
естетичних ідей у культурних традиціях християнського
світу супроводжувалося закликом до такого прикра
шення соборів та церков, яке б не суперечило згаданим
ідеалам, а також, зрештою, і власне ідеалу церковності,
духовно–естетичної піднесеності, зорієнтованість на
який мала за свою мету протистояння секулярно–
профанному.
У Візантії проти змирщення храмового простору
рішуче виступає, зокрема, преподобний Нил Синай
ський. Свої категоричні аскетико–естетичні переконання
подвижник висловлює у листі до єпарха Олімпіодора.
Можновладець, який планував звести величний храм,
радиться із Нилом, чи не буде доречним прикрасити
стіни майбутньої споруди живописними сценами
полювання та риболовлі, ліпними зображеннями з гіпсу
«для насолоди очей в дому Божому», а місце спільного
зібрання віруючих – малюнками багатьох хрестів та
різноманітних тварин і рослин.
Синайський аскет виявляє безкомпромісність: «а
я на лист цей скажу, що дитяча та гідна неповнолітніх
справа – обольщати око віруючих сказаним вище».
Нил не заперечує доцільності прикрашення храму,
втім, наголошує, що майбутні елементи сакрально–
художнього декору мають відповідати головному
призначенню місця спільної молитви. Першою з таких
прикрас візантійський мислитель закономірно визнає
Господній хрест. На думку преподобного Нила, «зрілому
ж і мужньому смислу властиво у святилищі на східному
боці храму зобразити лише Хрест. Адже єдиним
спасительним Хрестом спасається людській рід, і всюди
проповідується надія людям у відчаї».
Іншим різновидом прикрас храму подвижник
визнає душекорисні зображення, здатні повчати
віруючих: «а святий храм і тут, і там нехай наповнить
рука наймайстернішого живописця історіями Старого
і Нового Завіту, щоб і ті, хто є неписьменними та не
можуть читати Божественних Писань, розглядаючи
живописні зображення, приводили собі на пам’ять
мужні подвиги тих, хто щиро послужили Істинному
Богові» та спонукалися до наслідування цих
прикладів, – повчає єпарха аскет. У місці ж спільного
зібрання віруючих, яке розділяється на багато храмин,
Нил Синайський вважає за необхідне «кожну храмину
оздобити водруженим у ній святим хрестом, а все зайве
залишити» [11, с. 476–477].
Дещо схожі думки пізніше висловить і один із
найвідоміших аскетів християнського Заходу Бернар
Клервоський, нещадно критикуючи своїх сучасників –
ченців із Клюні – за тяжіння до розкошів і зручностей.
Предметом осуду з боку Бернара стає, зокрема, художнє
оформлення храму Клюнійського монастиря, в якому
можна було побачити зображення фантастичних
звірів, воїнів, мисливців на полюванні тощо. Як
наголошує католицький мислитель, «… різноманіття
цих форм настільки нескінченне і чудернацьке, що
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думка схиляється до розшифрування мармурових
скульптур, а не до читання манускриптів. Дні йдуть на
споглядання цих нісенітниць, а не на розмірковування
над Божественним Законом» [див.: 5, с. 89].
Безперечно, поза увагою середньовічних теологів
не залишався й той факт, що прикрашення храмів і
монастирів вимагає значних коштів. Розгляд питання
про доцільність великих витрат із метою піклування
про красу місця, призначеного для спільних молитов,
закономірно відбувався на перетині естетичних, етичних
та соціально–філософських роздумів. Християнський
аскетизм критикує тих осіб, які, дбаючи про стверд
ження прекрасного у храмі, нехтують утвердженням
прекрасного у власній душі та, опікуючись церковною
благоліпністю, не виявляють милосердя до тих, хто його
потребує.
У Візантії до такої критики вдається ревний
поборник духовного подвижництва та справедливості
у суспільстві Іоанн Златоуст. Святитель не схвалює
пишності у храмах, якщо вона спричинена зневагою
до бідних. При цьому, спираючись на Євангеліє, Іоанн
проповідує, що, піклування про осіб, які потребують
допомоги, є піклуванням про Самого Христа [див.: 12,
с. 286–287].
Певною мірою уподібнюючись Златоусту, не
сприйматиме неблагочестиву пишність у храмах і
аскет християнського Заходу Дж. Савонарола. Вістря
нещадної критики релігійного мислителя спрямовується
на сховану за вражаючими розкошами богослужінь
аморальність сучасного йому католицького духовенства.
«Ідіть до Риму!.. Із зовнішнього боку вона прекрасна, ця
церква їхня, з її прикрасами й позолотою, із блискучими
церемоніями, розкішними облаченнями, із золотими
та срібними світильниками, з багатими дароносицями,
із золотими митрами з дорогоцінним камінням… але в
первісній церкві дароносиці були дерев’яні, а прелати
були золоті» [див.: 6, с. 306–307], – із властивою йому
категоричністю наголошує Дж. Савонарола.
Означена теолого–естетична позиція у вирішенні
питання щодо прикрашення храмів в межах естетики
аскетизму доповнюється й позицією визнання того, що
місце присвячене Богу та святим вимагає належного
художнього оформлення. Це постає очевидним для,
зокрема, святителя Григорія Нісського. Щирі симпатії
цього візантійського проповідника аскези (та критика
розкошів!) до церковної благоліпності особливо відчутні
в його слові на честь великомученика Феодора Тірона
(воїна, який був страчений за рішуче сповідання
себе християнином близько 306 р.), виголошеному у
місці зберігання мощів святого. Декоративні принади
храму, наголошує нісський ієрарх, відіграють вельми
важливу роль, адже «хто зайде до якого–небудь
місця, подібного до цього, … той, по–перше, втішить
свою душу пишністю [рос. – великолепием] того, що
представляється його поглядам, бачачи цей дім, як
храм Божий, таким, що є світло благоприкрашеним
і величчю побудови, і благоліпністю прикрас…» [4,
с. 201]. Така здійснювана проповідником красномовна
констатація краси споруди переходить у розлогий опис
вражаючих «чуттєвих витворів мистецтва», духовно–
естетичне милування якими («втішання погляду»)
передує наближенню віруючих до самої святині – мощів
великомученика.
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Святитель Григорій щиро оспівує церковну худож
ність: так, у храмі, наголошує шанувальник сакрально–
прекрасного, «і різьбяр придав дереву вигляд різних
тварин; і каменотес камінні плити довів до рівності
срібла», а «упорядник різнокольорового каміння зробив
підлогу, що топчеться, гідною події, яка описується
[мова йде про зображений у храмі мученицький подвиг
св. Феодора Тірона – прим. А. Ц.]» [4, с. 201–202].
Визнання Отцями Церкви доцільності благочес
тивого прикрашення екстер’єру й інтер’єру храмів
сприяло розвитку візантійських традицій сакральної
архітектури та художнього оздоблення церков. Безумов
но, такий стан речей, у свою чергу, значно сприяв
утвердженню в суспільній свідомості релігійно–естетич
них пріоритетів та проповіді християнства взагалі.
Водночас, утілення в традиціях спорудження
храмів принципів місіонерсько–естетичної стратегії
не виключало й утілення принципів стратегії
аскетико–естетичної. Навіть ті собори й церкви, що
з очевидністю вражали пишністю, сприяли проповіді
пошуку Горішнього Світу, а отже, – й Найвищої Краси,
закликаючи віруючих до подвижницьких звершень.
Окрім того, аскетико–естетичні інтенції знаходили
своє вираження у практиці храмобудівництва й у
інший спосіб. Навіть особливо прикрашеному храму
у Візантії властива відчутна суворість, яка проповідує
особистості необхідність посильної аскези як зброї
у тяжкій «невидимій брані». Невипадково сучасний
американський
мистецтвознавець
Д.
Макнамара
відзначає, що візантійській архітектурі притаманні
«багатий декор і водночас суворість», а також узагалі
«зв’язок із ранньохристиянськими традиціями» [9, с. 49].
До речі, за доби пізнього Модерну ці характерні риси
соборів та церков християнського Сходу привертають до
себе посилену увагу та щирий інтерес з боку багатьох
зодчих Західної Європи, внаслідок чого виникає так
званий неовізантійський стиль в архітектурі: «особливий
розвиток цей стиль отримав у Південній Німеччині, а
вже звідти архітектори, що емігрували, розповсюдили
його по всьому світу» [9, с. 49].
Висновки. Впливаючи на розвиток усієї літургійної
естетосфери в цілому, естетика аскетизму визначає
специфіку такої її складової, як відеосфера – система
візуальних особливостей храмового дійства. При цьому
художньою площиною для втілення ідей аскетичного
вчення стає, зокрема, царина сакральної архітектури.
Постаючи засобом свідчення про Надреальність і
виконуючи містико–медіаторну функцію, сакрально–
естетична виразність візантійських храмів покликана
бути й своєрідною «наочною аскетикою» – візуальною
проповіддю важливих морально–теологічних ідей
(зокрема, ідеї синергії). Водночас, храмові інтер’єр
та екстер’єр християнського Сходу являють собою
й чинник утвердження належного (урочистого,
піднесеного, але й не екзальтованого, занадто палкого)
психоемоційного стану в учасників спільної молитви,
що цілком відповідає засновкам православного
аскетичного (й, відповідно, аскетико–естетичного)
вчення.
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Byzantine aesthetics of the asceticism as the factor of church
architecture development
The aim of the article is to underline the role of Byzantine ascetic and aesthetical
tradition in the development of church architecture.
The methods. Using the scientific methods of generalization, systematization,
hermeneutical analysis of cultural traditions and method of psychology of fine arts,
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the author tries to point out peculiarities of church architecture, which have been
determined by aesthetics of the asceticism.
The main conclusions. As well as other liturgical arts, church architecture
represents the mean of witness of Highest Reality and executes mystic and mediatorial
function, helping person to communicate with God and saints. Besides, it can be
regarded as successful artistic embodiment and visual preaching of important ideas
of Orthodox ascetic doctrine (e. g. idea of necessity of one’s soul perfection, idea of
necessity of synergy (co–operation of God and human being in the cause of human
perfection), idea of necessity of good psychoemotional state (elevated state, which has
nothing to do with banal psychical exaltation), etc.).
Keywords: aesthetics of the asceticism, Byzantine culture, church architecture,
synergy, asceticism.
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Філософсько–релігієзнавче осмислення
проблеми самореалізації людини
Розглянуто одну з найактуальніших проблем сучасної філософії й
релігієзнавства – проблему людини, здійснення її як духовної істоти. Людина
розглядається в контексті творчості датського мислителя С. Кіркегора і
німецького філософа К. Ясперса. У творчості першого людина є замкненою
монадою, її діалогічність розповсюджується тільки на Бога; у К. Ясперса –
головні поняття це – «комунікація» і «екзистенція», що спрямовані до
трансцендування. Наголошується на втраті ціннісно–смислових орієнтирів
людини в добу Постмодерну, на виникненні нових форм її самореалізації.
Ключові слова: людина, свідомість, духовність, діяльність, екзистенція,
самореалізація, самоідентифікація, трансценденція, суспільство, дійсність,
постмодерн.

Сьогодення України в якості однієї з головних
проблем
філософії,
релігієзнавства,
психології,
культурології визначає необхідність антропологічного
дослідження самореалізації особистості у світлі її
соціокультурних основ. Така актуальність обумовлена
значним інтересом сучасної людини, з одного боку –
до самостійного вибору сфер та способів життєвого
самовизначення, а з іншого – існуючими певними
труднощами, що стосуються реалізації смисложиттєвих
уподобань та цілей. Людина постійно стикається з
соціокультурними установками, механізмами, що
перешкоджають культивуванню автентичності, проявам
креативності, розширенню того простору самості,
який реалізується як у матеріальних, так і культурних
цінностях. Дійсно, сучасне українське суспільство
характеризується
посиленням
соціокультурного
контролю над процесом не тільки втілення, але
й
формування
особистісного
початку
завдяки
універсалізації, глобалізації, бюрократизації основних
агентів соціалізації й інкультурації людини – релігії,
освіти, засобів масової інформації. Це проявляється
у нівелюванні особистісної автентичності, яка не
є вигідною для існуючих соціально–економічних і
політичних систем. Окрім того, не існує й контролю
над ключовими проблемами соціокультурного простору
сучасної України, йдеться про відсутність цільових
установок, що може призвести до вихолощення і, навіть,
знищення фундаментальних основ оптимальності буття
людини не тільки в умовах конкретної культури, але й у
міжкультурній взаємодії.
Проблема самореалізації особистості привертає
дослідницьку увагу як зарубіжних, так і вітчизняних
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мислителів. Причому, слід зауважити, що це – не
якісь модні тенденції у філософсько–релігієзнавчих
дослідженнях, йдеться про таку проблему, яка
усвідомлюється у безпосередній взаємопов’язаності з
особливостями історичного руху людства. Безперечно,
проблема самореалізації як філософсько–антропологічна
проблема відноситься до глибинної сутності самої
людини, реалізації смислу її життя, її цінностей, думок,
мрій та прагнень. Потреба в цілісному баченні людини
не обмежується безпосереднім досвідом свідомості –
вона не виключає ні духовний, ні інтелектуальний, ні
тілесний досвід життя людини і не концентрується
тільки навколо досвіду «чистої свідомості».
Сама філософія повинна бути цілісною для
того, щоб мати знання про джерела різноманітних
досвідів освоєння та засвоєння дійсності. На думку
відомого російського вченого О. Лосєва, «повна
філософія – у єдності діалектики і містики» [5, с. 33].
Безперечно, діалектика усвідомлюється О. Лосєвим
у дусі платонізму і тому, на думку мислителя, саме
платонізм є найкращим обґрунтуванням релігійно–
містичного досвіду споглядання Бога. У певному
розуміння, а саме – у сенсі інтенції свідомості до
безпосереднього умоспоглядання й феноменологія
Е. Гуссерля [8; 9] може бути функціонально сприйнята
як платонізм. Іншими словами, компаративний
аналіз феноменологічного і містичного досвіду –
це продовження діалогу, який з доби Античності
не припиняється між філософією і християнським
богослов’ям. Проблема людини, реалізації її можли
востей зароджується у добу Античності, її розробляли
Сократ, Платон, Аристотель, Епікур. Пізніше це
проблемне поле існує у всіх основних історико–
культурних типах філософського знання. Так, у добу
Середньовіччя цю проблему актуалізують Аврелій
Августин і Тома Аквінат; у добу Ренесансу – Данте
Аліг’єрі, Франческо Петрарка, Лоренцо Валла, Микола
Кузанський, Піко делла Мірандола та ін.; у добу Нового
часу – такі відомі представники, як Ф. Бекон і Р. Декарт;
просвітники Ф. Вольтер, Ж.–Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є;
представники німецької класичної філософії – І. Кант,
Г.–В.–Ф. Гегель, Й.–Г. Фіхте, Ф. В. Й. Шеллінг.
Період ХІХ–ХХ ст. також характеризується активним
інтересом до проблеми людини, реалізації її сутності
як духовної істоти. Різні її аспекти можна побачити в
творчості Ф. Ніцше, А. Бергсона, В. Дільтея, Г. Маркузе,
П. Тілліха, Ю. Габермаса, З. Фройда, Е. Фромма та
ін. Слід зазначити, що великого значення надають
проблемі «я–інший» такі відомі мислителі, як М. Бубер,
Г. Марсель, Ж. Марітен, Ж. Дельоз та ін.
В межах сучасної філософської й релігійної
антропології вперше була сформульована цілісна
експлікація людини в контексті світу й історичної,
культурної, релігійної дійсності, яка є необхідним
методологічним ґрунтом для дослідження реальних
основ самореалізації особистості.
Цей аспект пов’язаний з творчістю таких зарубіжних
і українських вчених, як А. Абульханова–Славська,
Є. Андрос, О. Асмолов, В. Горський, Л. Коган,
І. Кон, Л. Конотоп, С. Кримський, М. Мамардашвілі,
В. Табачковський, Є. Харьковщенко, В. Шинкарук та ін.
Метою статті є розкриття проблеми самореалізації
людини, особливості її вирішення в творчості датського
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мислителя С. Кіркегора і німецького філософа
К. Ясперса. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%
80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%9
2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%B
B%D1%8C%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%
BB%D1%96%D0%BD%D0%B3
Самореалізація в культурній, релігійній експлікації
є пробудженням і становленням–розгортанням у людині
її духовної сутності. Єдиний процес інкультурації й
соціалізації неминуче призводить до самосвідомості
та самоідентифікації, що є ґрунтом для усвідомлення
та освоєння людиною власної суб’єктивності. Історію
людської культури можна експлікувати як історію
зростання або зменшення можливостей людини до
самореалізації. В такий спосіб, соціокультурні умови,
що здатні допомогти, або не допомогти формуванню
особистості та втіленню її потенцій, виступають як
критерії тієї або іншої культурно–релігійної доби.
Самореалізація людини виявляє головні антропологічні
константи, що знаходяться у єдності та виявляють
діалектику самотрансцендування і самототожності.
Водночас виявляється постійна потреба людини в
самореалізації, яка відбувається в процесі роботи у
подоланні власного «я», виходу та затвердженню за
межами «ми» – свого «я» у просторі соціокультурного
цілого. На нашу думку, філософсько–антропологічний
підхід надає можливості розкрити глибинні основи
діяльнісного, процесуального характеру самореалізації
людини, а також дослідити особливості її алогічної,
пасіонарної поведінки, що передбачає розгляд розмаїття
контекстуальних просторів самореалізації особистості.
Найбільш значущими і цінними у філософсько–
релігієзнавчому дослідженні феномену самореалізації є
його розгляд у взаємопов’язаності з такими категоріями,
як «особистість», «суб’єктивність», «творчість», «віра»,
«щастя», «смисл життя», «повсякденність» та ін.
Індивід, який екзистує – це такий, який постає
суб’єктивним у процесі самореалізації. Якщо людина
прагне вирішити основні завдання власного життя, то
вона маніфестує себе як одиничність, неповторність,
унікальність. Так, наприклад, відомий датський філософ
С. Кіркегор [1; 2; 3; 4] прагне розкрити новий тип
філософування, який би протистояв філософії Гегеля
і в якому головним був би «суб’єктивний мислитель»,
який протистоїть «мислителю об’єктивному». Але не
слід призабувати, що другий мислитель теж існує, але
своє існування підтверджує завдяки думкам. С. Кіркегор
впадає у протиріччя, оскільки виводить буття із
мислення – чим більше абстрактним є мислення,
тим більш далеко людина відділяється від власного
існування. Таке мислення вириває акт існування з
дійсності, тому що переводить її до рівню можливості.
Але, з іншого боку, картезіанська формула «cogito ergo
sum» передбачає, або окремо існуючу людину як чисте
«я» і тоді це положення постає тавтологією, тому що
чисте «я» може існувати тільки в сфері думки, або
ж «cogito» виступає як одиничне, але тоді у самому
посиланні міститься більше, ніж у висновку – оскільки
для того, щоб мислити, необхідно існувати. Перше
визначення, завдяки якому буття людини відрізняється
від буття зовнішнього світу, є здатність людини
ставитися до самої себе. Фактично, «я» людини – це
ставлення до себе й до іншої людини, до оточуючого
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середовища, до світу. Пізніше, в історичному русі
людства «інший» буде визначений як трансцендентний
Бог. І життя людини, її переживання, думки, вчинки
будуть відбуватися та реалізовуватися у ставленні до
Бога. Слід погодитися в цьому визначенні людської
самості з відомим німецьким мислителем К. Ясперсом,
яке він обґрунтовує в праці «Вступ до філософії» [7].
На думку К. Ясперса, людина є такою істотою, яка
знаходиться у ставленні до Бога як істинного буття і,
таким чином, людина «плигає» до себе самої. Ставлення
до самої себе означає процес становлення і розгортання
людської сутності й, як наголошує мислитель,
людина – це синтеза нескінченного і конечного,
часового і вічного, свободи і необхідності, можливого
і неможливого. Синтеза – це ставлення («Forhold»)
двох членів. З цієї точки зору, «я» – ще не існує.
Найважливішим у такому підході, є визначення синтези
як ставлення, оскільки екзистенція людини перестає
бути–становитися, якщо втрачає одну з характеристик
синтези. Слід підкреслити, що сутність самої синтези
міститься у становленні «я», у кожній миттєвості його
існування. А мірою такого «я» є те, що воно має перед
собою, тобто, чим більшим є те, з чим співвідносить
себе екзистенція, тим більшою є вона сама. Безперечно,
йдеться не про кількісні, а про якісні характеристики.
В такий спосіб, чим найсуттєвішим, найважливішим
є для людини її ставлення до Бога, до світу, до інших
людей, тим більше поширюються кордони її власної
екзистенції, які постають насиченими істиною, добром і
красою.
Ми
не
можемо
іманентно
інтерпретувати
екзистенцію і це підтверджує те, що існування не
може розкриватися як просте буття, яке покоїться у
самому собі, а тільки як ставлення, яке прагне вийти
поза межі буття, тобто людині необхідно зламати, або
радикально розширити власні кордони буття, що є
можливим тільки завдяки «іншому» як такій силі, що
передбачає екзистенцію. Таким чином, екзистенція,
або самість, не здатна досягти рівноваги, оскільки
вона є ставленням. Для досягнення рівноваги та покою
їй необхідно, при ставленні до себе самої, ставитися
й до того, хто фундує ці відносини. Якщо говорити
про вертикаль у дослідженні сутності екзистенції, її
ґрунтовною силою виступає трансценденція або Бог, до
якого трансцендує людина в процесі самопокладання,
або ж самореалізації. Трансцендентний Бог виступає,
в першу чергу, як ідеал, до якого прагне індивід, який
екзистує, для якого екзистувати – означає «бути поза
собою», тобто виходити поза межі своєї емпіричної
свідомості й соціально спрямованого досвіду. Але, при
цьому, слід зазначити, що екзистенція ніколи не досягає
трансцендентного Бога через власну амбівалентну
природу, хоча Бог–ідеал й міститься всередині самої
екзистенції, що і робить можливим прорив до нього.
У трансценденції міститься вся повнота буття, яку
неможливо осягнути у повній мірі екзистенції, тому
що вона перебуває в світі конечних і тимчасових
речей. Вона прагне розкрити таємницю трансценденції,
вона постійно наближується до неї, але ніколи не
відбувається злиття екзистенції й трансценденції, тому
що таке злиття означало би кінець життя.
В процесі аналізу взаємодії екзистенції й
трансценденції, яка має діалектичний характер,
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необхідно пам’ятати, що ставлення людини до Бога не є
чимось наданим їй від природи. Саме на такому підході
наполягають такі видатні мислителі, як С. Кіркегор і
К. Ясперс. В зв’язку з тим, що людина має історичну
неповторність, унікальність і своєрідність, ставлення
до Бога виникає для кожної людини окремо посеред
життєвих зв’язків світу – неможливо вірити колективно,
тому що Бог відкривається тільки одиничному, але не
спільноті в цілому.
І звертається Бог до кожної людини як до абсолютно
самостійної істоти з викликом–питанням – чи проживаю
я своє життя у згоді з моїми власними уподобаннями, чи
звучить голос моєї совісті? Більше того, і С. Кіркегор,
і К. Ясперс уважають, що людина «плигає» з простого
вітального затвердження свого існування до самої себе,
тобто до свого істинного буття. При цьому, людина
як конечна істота, якою вона є за своєю природою, не
має дійсної можливості увійти у простір поза власним
особистим буттям, вона не може вийти поза кордони
власного існування, тому Одиничний, як зазначає
К. Ясперс [7], трансцендує від себе, як емпіричної
індивідуальності – до себе, як самобутньої самості.
Перед Богом людина повинна явитися такою, якою
вона є, а не такою, якою вона вважає саму себе, або
її вважають інші люди. Більше того, трансценденція
постійно вказує на кордони екзистенції. Тому людина
повинна мати рішимість зламати темряву буття, тобто
наявне буття, але водночас знаходитися в цьому
бутті, що й є істинним актом віри, що здійснюється
екзистенцією свободи. Одночасне перебування у світі
конечних «речей» і у світі нескінченного є можливим
для індивіда, який екзистує, тому що це узгоджується
з його амбівалентною природою. Слід погодитися
з положенням українського дослідника К. Райди,
який наголошує, що « екзистенціалістські змінена
свідомість, свідомість з втраченою, або зміненою
суспільною визначеністю предметності та відносин
реальності, визначеністю багато площинності вимірів
такої реальності, сама виступає як тип ворожби над
такими смислами. Складність інтерпретації смислів в
екзистенціалістському мисленні помножується тут і на
складність їхнього розуміння. С. Кіркегор «вийшов» у
своїх роздумах на феномен такої «розведеності» смислів
через один з можливих моментів такої розведеності:
через розбіжність сенсу духовного само здійснення
особи в сучасну епоху з цінностями суспільства і
продемонстрував, що духовний досвід кожного окремого
індивіда усвідомлюється, або перетворюється на
досвід свідомості, де завдяки мисленню набуває ознак
загально вагомості, загально припустимості, загально
прийнятності (здобуває означення суспільної цінності)
лише частково; що філософія або мислення може
відтворювати цей досвід схематично, у рамках теорії, у
межах поняття, а може і, залишаючи царину логічного
спускатися в сферу психології, щоб наблизитися
до реальних, живих джерел відтворення духовного
досвіду» [6, c. 292–293].
Необхідно зазначити, що феномен віри С. Кіркегора,
який репрезентовано у праці «Страх і тріпотіння» [4],
безпосередньо пов’язаний й зі складним вибором, й з
довірою. У межах логічної системи, на думку філософа,
неможливо осягнути сутність релігійної віри, того, як
людина входить до неї або як вона входить у людину.
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Красива оповідь про те, як Бог випробовував Авраама,
про те, як той витримав випробування і отримав сина –
це довіра, яка розуміється С. Кіркегором як до–віра,
найвищий варіант віри до Бога. На його думку, тільки
така віра дозволяє людині самореалізуватися, набути
саму себе, свою сутність – неповторну і своєрідну.
Окрім того, цінність цієї притчі у тому тяжкому виборі,
який мусив зробити Авраам. З людської й етичної точки
зору, він повинен був зробити щось жахливе, неосяжне,
неморальнісне – вбити людину, тим більше свого
невинного сина. Але цю вимогу Бога і рішення Авраама
її здійснити, демонструють нам істинні взаємовідносини
між етичним і релігійним світоглядом.
Сучасна людина не може жити поза соціумом, тому
справедливою є дефініція людини у Аристотеля як
«суспільної тварини», що є ґрунтом екзистенції людини.
Комунікативна природа людського буття є такою
горизонтальною основою, що дозволяє усвідомити
проблему «буття з іншою людиною». Екзистенції,
коли вони вступають у комунікативний акт, утворюють
множинність, що не припускає злиття у певну єдність,
тому що вони втратять власну замість і тоді не
відбудеться істинна комунікація. Окрім того, не може
бути такої форми колективності, де об’єднання «я» й
«іншого» відбувається навколо посередника. У межах
екзистенціальної спільноти посередника бути не може в
зв’язку з тим, що в комунікації беруть участь автентичні
екзистенції.
Становлення потенціалу особистості відбувається
в процесі соціалізації, завдяки освоєнню та засвоєнню
норм та цінностей соціокультурної дійсності. Якщо в
імперативному підході до трансформації цих цінностей
центральними
факторами
вважаються
зовнішні,
соціокультурні впливи, які формують особистість, то
гуманістичний підхід ґрунтується на ідеї про те, що
необхідні потенції для розвитку людини закладаються
самою природою, а розвиток особистості відбувається
в процесі її фізіологічного становлення під впливом
стихійних соціальних відносин і цілеспрямованих
впливів, що прискорюють або уповільнюють розвиток
людини впродовж її життя.
Головні сфери самореалізації особистості є
найбільш широкими і всеохоплюючими сферами
людської життєдіяльності, що створюють практично–
праксіологічний і ціннісно–смисловий простір культури.
Самореалізація людини в умовах Постмодерну здійс
нюється в умовах плюралізму ідей і смислів, способів
життя, плюралізму правил і принципів, інтерпретацій
і особливостей буття. Сьогодення України демонструє
втрату смисложиттєвих основ буття, множинність
підходів щодо інтерпретації як дійсності, так і
реальності, а кризове відчуття життя супроводжується
в Постмодерні проголошенням необхідності виправ
дання естетизації й чуттєвої насолоди як головних
екзистенціалів
буття,
що
дозволяють
людині
«триматися» в цьому світі. На нашу думку, саме доба
Постмодерну породжує нові аспекти самореалізації, у
яких втрачаються глибинні смислові орієнтири, зникає
сприйняття історичності, вихолощується значення
соціокультурного поступу. Людина Постмодерну живе
і самореалізується в умовах відсутності висхідних
метафізичних парадигм. Перманентна темпоральність;
темп життя, який постійно прискорюється; напруга і
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тривога – всі ці аспекти елімінують ті форми релаксації,
що існували раніше; освіту, комунікацію та ін., що й
призводить до появи якісно нових соціокультурних
практик у сучасній ситуації. Йдеться, головним
чином, про вихолощення суто людського, духовного
змісту в людині, в її діяльності, самоідентифікації й
самореалізації.
Висновки. У деяких працях можна побачити
замкненість екзистенції на Бога і самотність людини
перед Богом виступає як абсолютна форма діалогу.
Замкнену «монаду людської особистості» у
С. Кіркегора «розривають» поняття «екзистенції» і
«комунікації» в творчості К. Ясперса, пов’язують її
з іншими людьми і з трансцедуванням. У філософії
С. Кіркегора необхідність «іншого» онтологічно можна
обґрунтувати через зв’язок з трансцендуванням –
у діалогу з Богом, якому людина говорить «Ти»
знаходиться вершина людської суб’єктивності, цілісності
людини. Але, для того, щоб утримувати такий діалог,
необхідно продовжувати вічність, а людина є конечною
істотою. Для такої зустрічі існує тільки миттєвість –
«атом вічності», у якому людина набуває свого
істинного значення як духовної істоти.
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The article is about one of the most pressing problems of modern philosophy and
religion – rights issue, the implementation of it as a spiritual being. Man considered
in the context of the Danish creative thinker and German philosopher – S. Kirkegor,
K. Jaspers. In the work of the first person is «closed monad», its dialogic applies
only to God; in philosophy of K. Jaspers – the main concept is – «communication»
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Культурний компонент державотворення
та євроінтеграції України
Проаналізовано культурний феномен як чинник державотворення і засіб
входження до європейського культурного простору; наголошено на необхідності
збереження національної самобутності у процесі євроінтеграції України.
Ключові слова: культура, мова, духовність, мораль, незалежність,
інтелігенція, культурна політика, євроінтеграція.

У створенні життєздатної моделі соціально–еконо
мічного і політичного розвитку України неодмінним
компонентом є культура. Її функції та роль у суспільстві
не обмежуються сферою мистецтва, збереження
й примноження матеріальних і духовних надбань
людства у процесі історичного розвитку. Вона виступає
важливим чинником націє– і державотворення,
формування менталітету, визначення євроінтеграційної
стратегії України. Крім того, культура в широкому
розумінні слова є одним із потужних чинників
соціально–економічного розвитку держави. Як і інші
пострадянські країни, Україна переживає цивілізаційні
трансформації не лише в галузі економіки, а й культури,
духовності: зміна світоглядних і ціннісних орієнтирів,
стереотипів поведінки, поява нових культурних і
антикультурних течій. Така своєрідна еклектика у
соціокультурному просторі супроводжується нігілізмом,
зарозумілим цинізмом, зокрема у молодого покоління,
яке орієнтується не на справжні національні культурні
і духовні цінності, а на бізнес–політиків з їхньою
квазі–мораллю. Проповідуване ними механічне пере
несення на український грунт західних рецептів
державотворення,
практики
ринкових
відносин,
моральних і духовних цінностей не сприяє культурному
зростанню, оскільки відсутня соціально–психологічна,
професійна, правова, організаційна підготовленість
суспільства. Це становить серйозну загрозу для
державотворення, якщо ігноруватиметься його культурна
складова, оскільки Україна постає в кардинально інших
умовах, ніж держави Старого Світу. Ця проблема
стала особливо відчутною у зв’язку з ускладненням
російсько–українських міждержавних політичних і
культурних стосунків.
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Власний вектор культурно–національного розвитку
Україна почала виробляти здобувши незалежність у
1991 р., що поставило на порядок денний необхідність
осмислення цього питання в історичному та
реальному часі. Воно порушується у численних
дослідженнях філософів, культурологів, етнологів,
філологів, істориків, соціологів із наголосом на
цивілізаційній, культурно–національній ідентичності
українців, а також аналізі стану української культури
в різних аспектах – від матеріального до духовно–
морального. Зокрема теоретичні аспекти цієї проблеми
відображені у колективній монографії «Україна –
Росія: концептуальні основи гуманітарних відносин».
З огляду на предмет нашого дискурсу, заслуговує
на увагу міркування про те, що «майбутнє України
вирішуватиметься у сфері культури», «...культура –
це самотворення нації в часі та просторі» та інші [6,
с. 319]. Монографія видана у 2001 р., тому в умовах
російсько–українського протистояння на Донбасі, що
розпочалось у 2014 р., деякі теоретичні положення
потребують переосмислення. Проте фундаментальні
засади наукового пізнання культурних процесів,
окреслені в ній, залишаються актуальними. Великої
уваги проблемам культури, мови, національної
ідентичності надає академік НАН України І. Дзюба.
Його теоретичні роздуми стосовно патріотизму, понять
«Вітчизна», «двомовність» тощо є вкрай важливими в
соціогуманітаристиці [2, с. 48–49, 428–429]. Ключові
аспекти культурної політики української держави
періоду незалежності розглядає І. Розпутенко, критично
оцінюючи й надаючи поради щодо її вдосконалення
[5]. В широкому діапазоні проблеми культури
аналізуються фахівцями Національного інституту
стратегічних досліджень у контексті євроінтеграції.
Поряд з низкою позитивних моментів, зазначених в
аналітичній доповіді названого Інституту (2012 р.),
загальний висновок невтішний: «на сьогодні наша
держава отримала консервативно–провінційний варіант
розвитку гуманітарної сфери» [3, с. 38]. На жаль, у
доповіді не висвітлена виховна і контрпропагандистська
функції культури, які є конче важливими для України.
Незважаючи на обґрунтований науковий інтерес до
питань культури, засвідчений в історіографії, досі бракує
комплексного дослідження її ролі у державотворчому
процесі та цивілізаційній орієнтації українців в умовах
глобалізації
і
загострення
російсько–українських
відносин.
Враховуючи багатоаспектність проблеми, її актуаль
ність і сучасні духовні запити українського соціуму,
ставимо за мету розглянути культурний компонент
державотворення та євроінтеграції України, з’ясувати
її здатність до самозбереження в умовах глобалізації;
науковим завданням – підвести до розуміння, що
будувати суспільство європейських демократичних
стандартів треба на власному культурному ґрунті,
а не штучному перенесенні їх в Україну. Дослідження
здійснюється на основі методологічних принципів
об’єктивності, плюралізму думок і неупередженості,
системності, що зумовлює врахування діалектичних
взаємозв’язків цілого й окремого в соціумі і культурі
зокрема. Загальновідомо, що світосприйняття кожної
людини є суб’єктивним, отже логічно притаманне і
вченому, проте він у своїх рефлексіях керується не лише
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методологією, а й відповідними морально–етичними
нормами.
Оскільки одним із ключових понять даного
дослідження є «культура», полісемантичність якого
відома з давніх часів, доцільно надати його дефініцію.
Дехто її ототожнює або протиставляє цивілізації (трак
тування М. Данилевським, О. Шпенглером, А. Тойнбі
та ін.), називає зовнішнім, «технічним типом» культури.
Академік НАН України М. Попович у вступному
слові до книги І. Дзюби «Україна у пошуках нової
ідентичності», приміром, дає нестандартне визначення
культури: «Культура – це не книгозбірні і не полиці
з кіноплівками, а це все те, що реально читають,
слухають, сприймають, переживають одиниці і
мільйони, кожен і всі. І саме ця культура є цілісним
явищем на кожному етапі історії» [2, с. 8].
Євроінтеграційний вектор зовнішньої політики
України спонукає до розв’язання низки теоретичних
і практичних проблем культури. Зважаючи на її
багатогранні функції, держава зобов’язана створю
вати відповідні умови для їх виконання і діяти з нею в
тандемі. Чвертьвіковий період існування незалежної
України не дає підстав вважати успішною соціо
гуманітарну політику, зокрема у культурній сфері. На це
впливають об’єктивні і суб’єктивні, внутрішні і зовнішні
фактори, у т.ч. глобалізаційні виклики. Відтак, одним із
важливих завдань держави є вироблення і впровадження
стратегії культурного розвитку, суть якої полягає у
мінімізації руйнівних впливів на соціум багатовимірного
комунікаційного простору та створення умов для
реалізації національних і регіональних програм з метою
убезпечення від гуманітарних катастроф, особливо на
порубіжних територіях сходу і заходу України.
Обираючи цивілізаційний напрям розвитку, насам
перед треба виходити з власних культурно–історичних
традицій, стану економіки, культури в цілому,
враховуючи територіально–цивілізаційне місцезнаход
ження України між Сходом і Заходом Небезпідставно
спеціалісти Національного інституту стратегічних
досліджень вважають більш прийнятною для України
«не ліберальну, а помірковано патерналістську
модель культурної політики на зразок тієї, що існує у
Франції» [3, с. 36]. У цьому сенсі важливим є надання
можливостей для вільного культурного розвитку
особистості, етносів, націй, діяльності різноманітних
об’єднань, структур громадянського суспільства на
ґрунті української культури з метою піднесення її до
рівня світових стандартів. Щоб досягти омріяного
результату, потрібні матеріальні, культурні ресурси,
політична воля не на словах, а на практиці та
високоморальна національно орієнтована інтелігенція.
І раніше інтелігенція брала на себе роль духовного
провідника нації, відомої в українській історії як три
етапи культурно–національного руху (кінець ХVІІІ ст. –
українська національно–демократична революція 1917–
1921 рр.). У ретроспективному аспекті можна зазначити,
що культурна сфера у давні часи підтримувалась
князівською владою, пізніше українською шляхтою,
козацькою старшиною, гетьманами. Попри те,
чимало інтелігенції виконували деструктивну роль
по відношенню до власної національної культури,
граючи під сопілку сусідів, які «підгодовували» її.
В. Липинський пояснює це, з одного боку, слабкою
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матеріальною підтримкою можновладцями інтелігенції,
сподіваючись на її романтичні національні почуття,
а з іншого,– великими апетитами останньої, гостро
критикуючи її «матеріалістичну» психіку [4, с. 452–455].
В сучасних умовах інтелігенція долучається до
витворення державно–національної ідеології, форму
вання культурної політики. Як і в попередні часи,
вона неоднорідна за ідейно–політичними поглядами,
підтримує західний або східний напрям інтеграції;
за соціальним статусом перебуває в залежності від
фінансового утримання з боку держави, меценатів,
фондів та ін. Крім того, цивілізаційні орієнтири
української інтелігенції часто мають під собою полі
тичне підґрунтя. Так, за радянської доби про євро
пейський вибір не йшлося: всі, крім «шістдесятників»,
вірно служили Москві, оспівуючи існуючий лад,
інтернаціоналізм. У подібному ракурсі І. Розпутенко
згадує Д. Павличка, В. Яворівського та ін. [5, с. 67–77].
Останній чомусь тепер на першому каналі україн
ського радіо у передачі «20 хвилин з Володимиром
Яворівським» запитує: хто ж ми такі, українці?
Відповідь одна: справжні українці давно самовизначи
лись. Незважаючи на історичні перипетії, терито
ріальний поділ земель між сусідніми державами (від
останньої чверті ХІV ст. до 1917 р.) й асиміляційні
процеси, населення самоусвідомлювало себе україн
цями. В різні періоди історії в Україні існували
центри пожвавленого культурно–національного руху:
Львів, Острог, Луцьк, Київ, Полтава, Харків. І якби
не продажна верхівка, яку тепер доречно називають
«недоелітою», почувалися б українці господарями на
своїй землі. Національну ідентичність вони здійснювали
на основі культурної самоідентифікації, яка, у свою
чергу, базується на мовному ґрунті.
Сповна мрія багатьох поколінь українців бути
самим собою реалізувалась у 1991 р. Однак правляча
верхівка замість державного будівництва захопилась
власним збагаченням, дерибаном державної власності.
У національно–культурній політиці увага зосеред
жувалась на найбільш дразливому питанні – статусі
російської мови і, замість пошуку компромісу,
можновладці розколювали суспільство, відволікаючи
увагу громадян від нагальних соціально–економічних
проблем. Мовним питанням маніпулюють політики від
бізнесу, періодично підкидаючи проблему двомовності.
Я. Грицак з цього приводу зауважує: «Якщо хочете
будувати українську націю, дискутуйте про статус
російської мови. Їй (нації) від цього не буде ані холодно,
ані тепло. Вона і так двомовна. Якщо ж хочете її
модернізувати, – відкладіть ці дискусії до кращих часів
і займіться англійською. Це і засада стратегічного
мислення – вміння відділити те, що хочеться робити,
від того, що конче треба робити» [1, с. 179]. Якщо ж
дискутувати про двомовність, треба пам’ятати, що вона
не звільняє чиновників від обов’язкового вивчення і
використання української мови, а вимагає володіти
двома і застосовувати їх за відповідних обставин на
державній службі, в засобах масової інформації тощо
[2, с. 429]. Український парламент робить кроки до
звуження сфери вжитку російської мови, скорочення
мовного часу в ЗМІ, демонстрації російського
кінопродукту, заборони імпорту антиукраїнської книги
з РФ. Напрошується питання: як бути з російською
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культурою в цілому? Витиснути з культурного
простору, значить викреслити всю попередню історію
взаємодії, взаємопроникнення. Доцільніше відкинути
політичні інсинуації, зокрема в нинішній важкий
період українсько–російських відносин, «усунувши її
денаціоналізуючий вплив», – вважає І. Дзюба [2, с. 9].
І найблагороднішою відповіддю українців на політичні
виклики великодержавних чиновників повинно бути
піднесення власної культури і духовності. Натомість
спостерігаємо кризовий стан у соціогуманітарній
сфері, що визнається переважною більшістю громадян
України і науковцями. Він також зазначений у
«Концепції гуманітарного розвитку України на період
до 2020 року», де накреслені й загальні завдання
для її подолання [8]. Ознаки культурної деградації
виявляються у відсутності совісного самоконтролю
як індикатора соціальної відповідальності, падінні
морально–етичних норм поведінки, спотворення поняття
демократії [2, с. 179; 5, с. 88–89]. Сьогодні справжні
світоглядно – духовні цінності як мораль, істина,
правда, любов, милосердя, свобода, краса підмінюються
боротьбою за права людини, нав’язуваною доктриною
К. Поппера про «відкрите суспільство» як найкращу
форму соціальної організації. Така модель суспільного
розвитку пропагує цінності гедонічного походження,
гонитву за матеріальним збагаченням, уседозволеність,
що викликає з протилежного боку антигуманні
стереотипи поведінки, нехтування суспільною мораллю
тощо [7, с. 50, 60].
Останнім часом комерціалізація ЗМІ, масова
культура, поряд з ідеями європоцентризму, сприяють
розмиванню національного мовно–культурного простору.
У молодіжному середовищі популярності набуває
англомовний продукт, зменшуючи вплив російського,
проте англомовний теж не служить зміцненню
позицій національного культурного контенту. Для
того, щоб інтегруватись у європейський гуманітарний
простір, необхідно забезпечити репрезентативність
українського культурного продукту, який би викликав
практичну зацікавленість європейських партнерів.
Варто зазначити, що у цілому культурна політика
ЄС базується на розумінні культури національною
справою, її консолідуючої ролі та як стабілізуючого
фактора на рівні міжкультурного діалогу. Під впливом
антиглобалістських рухів робляться деякі поступки у
вигляді т.зв. глокалізації, тобто збереження регіональних
культурних потенціалів. Існують також інші проекти
пом’якшення негативних впливів глобалізації на
національні культури (універсалізм, глобальна етика).
Крім того, ЄС не прагне нівелювати або підміняти
національну культурну політику, підтримує «мульти
лінгвізм». Культурна сфера розглядається як підґрунтя
у здійсненні політики інтеграції України та інших країн
Східного Партнерства у Європейський економічний і
політичний простір. (Програма Східного партнерства
«Культура» представлена вперше у 2012 р.) [3, с. 9–10].
В Україні серед нагальних постала проблема
збереження й актуалізації культурної спадщини, яка
не поступається за своєю матеріальною і духовною
цінністю найрозвиненішим країнам Європи. На сьогодні
існує низка проблем у справі її збереження, оскільки
спостерігається пряме порушення Закону України
«Про охорону культурної спадщини» (із змінами,
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остання від 28.01.2016 р.) [9]. Українська громадськість
занепокоєна проявами вандалізму по відношенню до
історичних пам’яток радянської доби, на які влада
відповідно не реагує. Неоднозначно сприймається також
ейфорія Інституту пам’яті від проведення політики
«декомунізації», проголошеної Парламентом. У Європі
вона викликає здивування, адже така архіважлива
справа здійснюється поспіхом, без конструктивного
обговорення з ученими і громадськістю. Мета подібних
дій чиновників – не лише засудження тоталітаризму, а
зміна історичної свідомості народу методом викреслення
з його пам’яті культурних здобутків тієї доби. Іншими
словами, відбувається «боротьба з історією», що
характеризує слабкість влади, неспроможної піднести
свій авторитет успішними справами.
У підсумку маємо зазначити явну недооцінку
культурної складової у державотворчому та євро
інтеграційному процесі й піднесенні міжнародного
іміджу України. Історична практика засвідчує, що
«культура важливіша за політику, бо порядок у
суспільстві можна встановити завдяки політичній
волі, а гармонію, громадянський мир і спокій – тільки
завдяки національній культурі» [3, с. 51]. Відповідне
міністерство не демонструє високих стандартів
у виробленні національної культурної політики,
зрозумілої як усередині країни, так і за її межами.
Отже, культура ще не виявила себе сповна як фактор
державотворення та євроінтеграції. Умовою залучення
до світового культурного простору є насамперед
збереження національної самобутності, самокритичне
ставлення до власного культурного продукту, державний
протекціонізм з урахуванням культурних інтересів і
потреб інших національностей, що мешкають в Україні.
Метою культурної політики має бути не маргінальна,
а універсальна культура у всьому розмаїтті. Тепер в
Україні стало модним сприймати культурні процеси
і явища, що відбуваються на Заході, за взірці, які
потрібно наслідувати, тобто наздоганяти (як в економіці
наздоганяюча модернізація). Але бездумне копіювання
за відсутності критичного осмислення нічого, крім
шкоди, не дає. Тут не підходить прийняття рішень на
основі дилеми: або сприймаємо або відкидаємо. Має
застосовуватись діалектичний підхід. Лише перевірка
часом і суспільною практикою може підказати
доцільність культурних запозичень. Відгородитись від
європейської цивілізації «китайською» стіною ніхто
не закликає – потрібне лише зважене ставлення до неї.
Вищеподана своєрідна діагностика окремих сегментів
культурної політики і практики в Україні спонукає до
налагодження предметного діалогу інтелігенції з владою
на сторінках преси, наукових форумах, теледебатах, у
парламентській залі.
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Філософські і освітні стратегії
в Україні X–XV ст.
Висвітлюються особливості становлення філософської думки в Україні X–
XV ст. Окрім того, розглядаються умови та специфіка розвитку вітчизняної
філософія та освіти. Здійснюється компаративний аналіз філософської і
освітньої складової тогочасного суспільства відносно провідних європейських
філософських і освітніх тенденцій в Україні X–XV ст.
Ключові слова: філософія, освіта, вітчизняна філософська думка, освітній
інститут, європейські освітні традиції.

Виокремлення власної національної ідентифікації
неможливе без звернення до вивчення історії культури
свого народу. Історична пам’ять виступає тим гарантом,
який забезпечує національну унікальність, самобутність
і самосвідомість. Без звернення до джерел процесу
становлення та розвитку вітчизняної культури, в тому
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числі і філософсофії та освіти не можна отримати
цілісної картини формування власної духовності. Тому,
вивчення історичних умов виникнення філософії і
освіти в Україні, робить можливим розуміння сучасної
української науково–філософської парадигми.
Філософія і освіта в Україні X–XV ст. стала
об’єктом вивчення у дослідників історії філософської
думки В. Нічик, Ф. Москаленко, Є. Болохвітова,
М. Булгакова, В. Аскоченського, Д. Вишневського,
Ф. Титова, М. Лінчевського, Д. Чижевського, М. Лілеєва,
К. Харламповича, М. Грушевського, П. Пелеха,
І. Захари, М. Роговича, М. Кашуби, В. Литвинова,
Я. Стратій, І. Паславського, І. Іваньо, В. Андрушко,
М. Семчишина, І. та В. Огородників, Ю. Федіва,
Н. Мозгової, М. Русина, І. Шевченко, В. Івлєва,
В. Котусенко, С. Конанчука, В. Горського, О. Лосєва
і ін. Однак, демонстрація толерантності у синтезі
філософських вчень Сходу і Заходу в Україні X–V ст. та
дослідження взаємозв’язку філософії і освіти того часу
не втрачає актуальності і в сучасному філософсько–
освітньому контексті.
На противагу формуванню європейської філософії,
на думку більшості вітчизняних науковців, до XV ст. в
Україні відмічається відсутність власної філософської
позиції. У даному випадку мова йде не про наявність
власної світоглядної філософської традиції, а про
формування філософії в класичному її розумінні.
Окрім того, в історико–філософських дослідженнях,
щодо визначення поняття «українська філософія» до
XV ст. прослідковується розмежування в розумінні
наявності української філософії та зародження
вітчизняної філософської думки. Отже, в першу чергу
визначення вимагає наявність та формат впливу на
розвиток вітчизняної філософії європейської філософії в
дохристиянськй період.
Зясування взаємозвяку та впливу європейської
філософії і вітчизняної культури в зазначений період, в
українській науковій думці здебільшого відбувається з
ракурсу визначення європейського філосфсофування як
грецької, античної філософії.
Так, в науковій літературі та історіографії щодо
визначення взаємозв’язку вітчизняної і західної
(грецької) філософії присутні відмінні погляди: з однієї
сторони, науковці фіксують певний взаємозв’язок
вітчизняної і європейської (грецької) культури ще до
Х ст., а з іншого боку – демонструється категоричне
заперечення впливу грецької філософії в дохристянській
добі, акцентуючи, таким чином увагу на унікальності і
своєрідності становлення слов’янського менталітету.
Окрім того, в сучасній філософській літературі,
немає єдиного бачення міри, формату та ступеню
впливу європейської філософії на вітчизняну науково–
філософську думку до зазначеного періоду (Х ст.).
Прихильники
ствердження
слов’яно–грецьких
зв’язків в дохристиянський період за основу своїх
досліджень беруть наявність як грецьких поселень
в Північному Причорномор’ї ще в VII ст. до н.е., які
безпосередньо мали вплив на формування словянської
культури (Див. С. В. Бондарь, Б. А. Рибаков) так і наявні
слов’яно–грецькі культурні взаємозв’язки. «Зв’язки
з грецькою культурою, що виникли на зорі історії
русів, – пише В. М. Нічик – не тільки не слабшали, але
посилювались в наступні віки, особливо після прийняття
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на Русі християнства і створення спільного для пра
словянських народів фонду книжності» [6, с. 246–247].
В науковій лвтературі існує позиція, згідно з якою,
культура Київської Русі визначається як завершення
східнохристиянської культури, витоки якої починаються
в античності Також, наприклад, І. Я. Фроянов проводить
паралель і наполягає на значній схожості культур
Київської Русі ІХ–Х ст., Шумеру і античної Греції.
Про наступність філософської традиції в Україні
свідчить і дослідник української філософської думки
Д. Чижевський. «Ми майже не знаємо в культурній
історії Європи випадків, – пише в своїй роботі «Нариси
з історії філософії на Україні» Д. Чижевський, – коли
б філософічний інтерес та філософічна творчість
проявилася в якогось народу спонтанно, незалежно від
чужих впливів. Навіть греки, як здається не роблять
винятку, бо філософічна спекуляція в них виросла не
тільки на ґрунті власно–грецької релігійності, а і під
помітними впливами Сходу» [12, c. 93].
В літературно–джерельній базі, як зазначалось вище,
існує і позиція ствердження унікальності та безвідності
формування словянської культури. Так, наприклад,
Є. Н. Купріянова та Г. П. Макогоненко обґрунтовують
неможливість античного виливу на словянський
світогляд, зокрема Київської Русі, внаслідок історичної
несумісності їх існувань, оскільки Русь виникла
щонайменше на пять століть пізніше після завоювання
Римської імперії [5, с. 10–11].
Категоричне заперечення впливу античної філосоії
на дохристиянську Київську Русь висловлює також
і Л. В. Поляков: «На Русі даного періоду, – вважає
науковець, – не лише не було традиції власного логіко–
дискурсивного мислення, але й не була відома …
традиція античного філософування» [8, с. 81].
Окрім того, у вітчизняній філософській думці,
більшістю науковців не підтримується концепція
безпосереднього впливу середньовічної філософської
позиції, в тому числі і візантійської, хоча візантійський
формат допускається у вигляді причетності до
візантійської освіченості.
Що ж стосується освіти, як інструменту поширення
філософічної думки, зазначеного періоду, то також
відмінність поглядів декларується відмінністю розуміння
самого інституту школи.
Навність шкільних традицій як таких, в Україні
періоду Київської Русі констатується Н. А. Лавровським,
Б. А. Рибаковим і ін. Однак, прихильники розуміння
інституту шкіл в контексті європейських шкільних
традицій, заперечуть факт існування в Україні до Х ст.
«На Русі, – вважають Е. Д. Дніпров, О. Е. Кошелєва, –
…язичницький
консерватизм
опирався
експансії
нового світогляду, шкільна «прививка», застосована
Володимиром Святим, проходила болюче. Очевидно,
що в Київській Русі не було достатньо обєктивних
передумов для розвитку шкіл західноєвропейського і
візантійського типу, заснованих на античній традиції»
[3, с. 95].
Більшість
вітчизняних
історико–філософських
досліджень вважають моментом зародження філософ
ської думки в Україні Х–ХІ ст. Цей факт повязується
із поширенням на території сучасної України античної
культури і філософії через прийняття християнства.
Тобто, хрещення Київської Русі відзначається як
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історична подія, яка відкрила доступ до світової
науково–філософської думки, вченості та сприяла
зацікавленню філософською проблематикою.
В X–XV ст. українська культурна свідомість опини
лась втягнутою в суперечливий історичний процес:
прийнявши східний формат християнства (988 р.),
втративши безпосередній зв’язок з релігійною вотчиною
(занепад Візантії), розкол християнства (1054 р.),
занепад Київської Русі (XІІ ст.), перехід під протекторат
Литовської держави (XІV ст.), поступова полонізація
українських території, посилення впливу католицької
церкви – спровокували нагальність захисту про–
православної християнської традиції, побудови своєї
інтелектуальної гнучкості. Реалізація вищезазначеної
програми стала можливою через:
– заснування і розвиток своїх освітніх інституцій;
– вироблення критеріїв освіченості;
– визначення літературно–джерельних авторитетів;
– виокремлення власних наукових, філософських та
релігійних пріоритетів;
– формування вітчизняної філософсько–освітньої
стратегії.
Як зазначалось вище, більшість науковців безапе
ляційно вважають Х ст. часом проникнення євро
пейських філософських вчень на територію України.
Першими філософськими творами, які стали відомі
на території України були роботи Арстотеля та Східних
отців церкви. Таким чином, оригінальність філософії
Київської Русі полягала у вираженні конкретних
соціально–економічних потреб, що відображало інте
реси її культурного розвитку. «Водночас, – зазначає
М. Рогович, – підкреслимо, що тематика перекладної
літератури, яка разом з християнством проникала в
Київську Русь, відзначається певною вибірковістю.
Остання зумовлювалася як конкретними соціально–
політичними потребами панівної верхівки, так і рівнем
суспільної свідомості. Оскільки офіційне прийняття
християнства було зовнішнім, насильно нав’язаним
княжою владою актом, а дохристиянські вірування у
свідомості народу були ще живі, засвоєння елементів
античної культури на Русі відбувалося в умовах
фактичного довір’я. Це й собі вимагало ознайомлення з
візантійською літературою, присвяченою раціональному
обґрунтуванню переваг християнства над релігійно–
міфологічними уявленнями» [10, с. 95].
Українська еліта починаючи з Х ст. знайомиться з
творами Ареопагіта, Іоана Дамаскіна, Василія Великого,
Григорія Богослова, Порфирія, Максима Сповідника,
Псевдо–Діонісія і ін. Окрім того, як зазначалось
вище, на території тогочасної України були відомі і
твори деяких античних філософів Сократа, Піфагора,
Діогена, Демокріта, Платона, Геродота, в тому числі
і Аристотеля, що поширювались в таких вітчизняних
трактатах як «Пчела», «Зерцало», «Полкова Палея»,
«Ізборники Святославові», «Логіка Авіасафа», «Книга
Мойсея», «Аристотелеві врата».
Однак, філософський аспект в літературі зазна
ченого періоду в основному стосувався релігійно–бого
словської, морально–етичної та науково природничої її
складової, як правило залишаючи поза увагою основні
філософські проблеми («Ліствица» Іоанна Синайського,
«Діоптра» («Зеркало») Филиппа Пустельника, «Пан
декти» Антіоха, «Слова постническіє» Ісаака Сирина).
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Тобто, філософія не була особливою формою суспільної
свідомості. Орієнтуючись на духовність, моральний
світ людини – філософія розглядалась як духовно–
практичний спосіб освоєння світу.
Перша відома в нашій літературі згадка про
Аристотеля припадає на другу половину XI ст.
Поширення філософської спадщини Стагіріта повязують
із появою «Ізборників Святославових» (1073 і 1706 рр.).
Однак, його логіко–філософські погляди викладаються
і в популярних ще від часів Київської Русі перекладів
«Шестидневи» Василія Великого і болгарського екзарха
Йоанна, «Діалектика» Іона Дамаскіна, та, як зазначалось
вище – «Аристотелеві врата».
Таким чином, і вітчизняна філософська думка
починає знайомство із світовою філософською думкою
з творчості грека, що швидше було проявом звичайної
історичної закономірності, «…яка ґрунтувалась на тому,
що нові соціальні верстви, які народжуються в надрах
старого ладу, повертаються до ревних систем минулого,
відшукуючи в них ґрунт для формування власної
інтелектуальної позиції» [10, c. 95].
Також, одними з перших популяризували уже
освоєні Європою філософські вчення на Україні так
звані мандрівні вчені, які приносили та поширювали
філософські погляди з–за кордону.
Однак, література суто філософського змісту не
користувалась великою увагою тогочасного населення.
По–перше, доступ до філософії обмежувався відсут
ністю грамотності серед основної частини населення.
По–друге – книга була надто дорогим задоволенням
для незаможних верств населення. По–третє, спадок
світової філософії не цікавив тогочасну еліту на стільки,
на скільки актуальними були питання політики, історії,
релігії та моралі. Також, пасивність до філософії була
спричинена і відсутністю будь–яких освітніх центрів
західного та візантіського зразків.
Починаючи з Х ст. на територі тогочасної України
зявляються книгозбірні, поступово поширюється
освіченість.
За свідченнями дослідників української історії до
XV ст. на Україні здебільшого отримували освіту в
приватних умовах. У цей період, за даними істориків
існували і початкові школи при церквах, монастирях
та великих магнатських дворах. Учителями були дяки
«уставники». Така освіта зводилась до навчання грамоті
і церковному співу. Підручниками були «Псалтир» і
«Часослов». Таким чином, освіта в цей період була
зосереджена в основному в церковному середовищі,
що завдало тон її розвитку протягом наступних
століть.
Церковно–приходські освітні заклади не могли
задовольняти потреби в освіті певного рівня. В цих
школах, в основному викладались основи граматки,
та арифметики, іноді тільки основи теології. Знання
здобувались внаслідок простого повторення за учителем,
та заучування на пам’ять релігійних віршів. А проблеми
філософії, як і інші наукові проблеми соціальних та
природничих дисциплін залишалися поза увагою
діяльності таких шкіл.
Є історичні дані що уже з XIV ст. деякі
українці здобували знання в закордонних школах та
університетах Італії, Франції, Німеччини і Польщі. Так,
наприклад, науковці відзначають, що в Болонському
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університеті навчався українець Юрій Дрогобич
(Котермак) (середина XV ст. – 1494 р), в падуанському
університеті – Микола Смєшкович (1558 р.) зі Львова, в
Краківському – Ян Каспрович (помер 1574 р.), Станіслав
Оріховський Роксолан (1513–1567 р.) і ін.
«Можна припустити, – пише М. Б. Боянівська, –
що поодинокі особи здобували освіту вищого рівня у
Візантії, де вивчали богословські науки, філософію та
грецьку мову. Щонайменше з XIV ст. вихідці з України
виїжджали до західноєвропейських університетів.
Однак до середини XV ст. такі випадки були поодинокі.
Відомий лист, писаний 6 квітня 1353 р. із Сорбонни
до Рима від імені магістра Петра Кордована і його
товариша «з Рутенії». Інший документ, 1389 р., згадує
бакалавра Сорбонни Германа Вілевича «рутенської
нації з Києва». 1369 р. до Сорбонни вступив й Іван з
«Рутенії», який 1391 р. став магістром. У Празькому та
Краківському університетах відповідно 1397 і 1409 рр.
засновано окремі бурси (гуртожитки) для прибульців з
українських, білоруських та литовських земель. Серед
вступників до Краківського університету відомі імена
переважно юнаків з Галичини. Документи згадують
Миколу Петровича з Буська (1400), Симона з Дрогобича
(1419), Івана Григоровича з Коломиї (1426), Олексія
Матвійовича зі Львова (1432)» [13].
Окрім того, політична та релігійна експансія Литви
та Польщі поширювала та нав’язувала власні як релі
гійні, так і культурні та філософські тенденції. Така
завойовницька політика з часом, до початку XVІ ст.,
сформувала тенденції опору як в українського право
слав’я, так і у представників національної еліти. Поши
рення західних культурних і релігійних традиції в
Україні привело до розуміння, що відвоювання націо
нальної ідентифікації не можливе без просвітництва та
освіти.
Таким чином, починаючи з Х ст. (Хрещення Русі) –
Київська Русь орієнтується на греко–візантійську
культурну спадщину. Тобто, приймаючи візантійську
релігійну традицію тогочасна Україна більшою мірою
розвертається на східну філософію – на її візантійську
модель. В даний період, теоретична думка української
філософії робить перші спроби усвідомити моральний
світогляд християнства, тобто, прийняття християнства в
Київській Русі (через Візантію) з самого початку вклало
світову філософію в рамки православної теології.
Однак, історичні метаморфози формують нові реалії
для вітчизняної філософської традиції.
Розвиток вітчизняної філософічної думки, як і в
попередні часи, значною мірою визначається суспільно–
політичними факторами. Прийнявши християнство,
Київська Русь до ХІІ ст. фактично розпадається як
єдина держава, що визначає, в першу чергу корінні
зміни в її міжнародному значенні. Монгольське
нашестя, політичний занепад Візантії вносить корективи
в
візантісько–християнський
формат
вітчизняної
культурної традиції. На думку, В. Ф. Пустарнікова,
в даний період втрачається безпосередній зв’язок з
тогочасним грецьким культурним полем, «Різка зміна в
політичній долі Візантійської держави і в ідеологічній
долі Константинопольської церкви навряд чи були
факторами, що сприяли розвитку осоливо інтенсивних
політичних і культурних звязків древньоруських
«земель» і князівств з Грецією» [9, с. 132]. Однак,
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беззаперечним,
залишається
візантійсько–грецький
вектор вітчизняної філософської думки.
В сучасній науковій літературі, щодо визначення
осоливостей розвитку української культури з ХІІ ст.
наявна також тенденція до визнання завершеності
та певної культурної самобутності. Такка позиція
обгрунтовується переконаністю в сформованій уже
на той час, наявністю категоричного несприйняття,
заперечення та протиставлення вітчизняної світоглядної
традиції від про–католицької західно–європейської
думки.
Отже, політичний занепад Візантії перериває безпе
ревність та безпосередність взаємозвязку з Константно
польською церквою, що вимагало вибудування власної
культурної лінії.
По–друге, в цей час відувається поширення та
посилення західного (латинського) культурного спадку
на тогочасних українських землях, що також формує
перед проправославям нові горизонти та виклики.
Посилення впливу Заходу на українських землях, в
першу чергу через католицизм, зіграло певну рушійну
роль в про–православному суспільстві, викликавши
активізацію про–православних сил. «Але це був не
просто пасивний спротив. Західний вплив вносив
в древньоруське життя …нові протиріччя; він, як
каталізатор, заставив ідейно «ворушитися» також і
антизахідні сили, шукати і вдосконалювати літературні
форми відсічі цьому впливу» [9, с. 137]. Тобто, західно–
європейський релігійно–філософський тиск, спровокував
нагальну необхідність вирішення та становлення
як власних філософсько–релігійних форматів, так і
нейтралізації прозахідних впливів.
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Philosophical and educational strategies
in Ukraine X–XV century
The peculiarities of philosophic thought establishment in Ukraine (X–XV
centuries) are analyzed in the article. Besides, conditions and specific character
of Ukrainian education development are revealed. The comparative analysis of
philosophic and educational components of that time society relating to leading
European philosophic and educational tendencies in Ukraine (X–XV centuries) is
made.
Keywords: philosophy, education, European educational traditions, Ukrainian
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Філософсько-методологічні засади
дослідження міжнародної освіти
У статті розглядаються основні наукові та філософсько-методологічні
підходи до дослідження міжнародної освіти у контексті інформаційної епохи.
Автор виокремлює феноменологічну та синергетичну методологію як такі,
що є найбільш оптимальними при всебічному вивченні питання. Розглядається
традиційна трьохрівнева методологічна структура та її критика, здійснюється
спроба проаналізувати проблему міжнародної освіти через призму системного
та структурно-функціонального підходів.
Ключові слова: міжнародна освіта, інформаційне суспільство,
синергетика, феноменологія, методологія, філософія освіти, система.

Інтегративні процеси сучасної світової спільноти,
пов’язані з культурною та економічною глобалізацією,
сприяють розвитку й інтернаціоналізації сучасної освіти,
яка є важливим механізмом усунення національної
відособленості освітніх систем. В першу чергу, це
передбачає запровадження різноманітних інновацій у
сфері освіти, що, у свою чергу, призводить до підвищення
якості освітніх послуг. У вищій школі одним з елементів
такої інтернаціоналізації є реалізація ключових проблем
як змістовного підґрунтя освіти, зорієнтованої на
перспективу. При цьому, важливого значення набувають
проблеми загальносуспільного характеру, що мають
всесвітнє значення та стосуються кожного індивіда.
В ситуації розвитку глобальних комунікацій
постає гостро проблема пізнання іншої культури
зі збереженням власної культурної ідентичності,
актуалізується
проблема
культурної
адаптації,
інкультурності та ідентичності [6]. Все це вимагає від
держави розробки ефективної стратегії міжкультурної
взаємодії, і освіта у цьому випадку стає ледь чи не
найуспішнішою сферою у контексті запровадження
принципів толерантності та мультикультуралізму.
Проблема
освіти
загалом
не
вичерпується
розумінням її як соціального інституту чи шляху
задоволення індивідуальних потреб кожної людини.
Вона являє собою, перед усім, проблему успішного
розвитку суспільства та його довготривалої еволюції,
основою якої і освіта. Таким чином, ми потрапляємо
до метафоричного кола – ми постійно повертаємося
до питання освіти як до точки відліку. Це закономірно,
адже «людський капітал» – це основний ресурс
суспільства, інвестування в нього є найбільш вигідним з
усіх можливих, до того ж, ця вигода поширюється і на
окремого індивіда, і на суспільство загалом.
Інтернаціональна та міжкультурна освіта є надзви
чайно важливою частиною освіти загалом, адже їх
об’єднує мета гармонізації відносин між різними
етнічними та національними групами [7]. Проте
водночас вона не вирішує проблему гуманізації відносин
між членами однієї етнічної групи та до представників
різних соціальних меншин в її межах. Яскравими
прикладами є гендерна дискримінація, ейджизм, тощо.
Тому, все ж, інтернаціональна освіта не може вважатися
панацеєю у вирішенні проблем між- та внутрішньо
культурних відносин.
Враховуючи вищезазначене, закономірно, що у
ХХІ столітті відбувається реактуалізація питання освіти
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у загальному та міжнародному контексті. Хоча його
й можна віднести до так званих «одвічних питань»,
проте відповідь на нього має формулюватися адекватно
сучасному, оновленому розумінню того, що суспільство
споживання поступово відходить у минуле і на зміну
йому приходить інформаційне суспільство, засноване на
знаннях [1, с. 34].
Нова модель світу – інформаційнa, – потребує
й нової методології, що відповідала б на виклики
постнекласичної епохи. У зв’язку з цим постає
необхідність дослідження філософсько-методологічних
засад міжнародної освіти, що і є метою нашої статті.
На сучасному етапі міжнародні відносини у
сфері освіти характеризуються становленням нового
світопорядку, що знаменує собою падіння біполярної
системи та формуванням нових підходів до визначення
природи міжнародної (інтернаціональної) освіти.
Близьким для нас прикладом є розпад Радянського
союзу, після якого на політичній карті світу з’явилося
п’ятнадцять незалежних держав, до яких відноситься
й Україна. Ці держави починали заново шукати своє
місце у системі міжнародної освіти та міжнародних
відносин загалом. Окрім цього, держави були змушені
кардинально
змінити
свій
соціально-політичний
курс, відштовхуючись від зміни політичних режимів.
Дезінтеграція біполярного світу призвела до зміни
звичних уявлень про загальнопланетарну систему
та про систему освіти, надихнувши їх елементи на
переосмислення
соціокультурних
новоутворень,
пошуків пріоритетних стратегічних цілей та шляхів їх
досягнення.
Досліджуючи методологічні основи розвитку
міжнародної освіти, звертаємо увагу на те, що в
сучасних дослідженнях методології властива стійка
тенденція до «звеличення» власної ролі, структурного
ускладнення, виникнення нових конкретних методів
для досягнення теоретичних та практичних цілей.
Будь-який аналіз розвитку методологічного аспекту
у сфері освіти та філософії освіти можна впевнено
віднести до ряду актуальних розробок. Відносно
предметів філософського чи наукового досліджень
методологія виступає одним з найголовніших спосо
бів обґрунтування того, що результат обраного
дослідницького напряму дійсно є перспективним
вкладом в розвиток науки. Методологічне обґрунтування
стосується вибору конкретних методів, понятійного
апарату дослідження, формулювання основних ідей та
проблем, а також проміжних та кінцевих результатів.
Проводити сучасне дослідження –, отже, знаходитися в
межах певної методології, яка й робить це його науково
обґрунтованим.
Однією з особливостей розвитку методології
сучасних соціально-філософських досліджень є її
трьохрівнева структура. Йдеться про філософський,
загальнонауковий та спеціально-науковий методологічні
рівні. З урахуванням цього, загальна картина
теоретичного осмислення міжнародної освіти є
інтегрованим зусиллям представників різних дисциплін
та підходів в пошуках оптимальних шляхів вирішення
нових соціальних завдань. Також необхідно враховувати
дію своєрідних об’єктивних умов, таких як загальна
глобалізація освітнього простору, боротьба за створення
найбільш впливових центрів у світовому освітньому
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просторі. А відтак, і актуальність залучення філософії
до вирішення освітніх питань лише посилюється,
змінюючи тенденції та відтінки інтегрованої взаємодії
філософії з іншими дисциплінами. Розвиток такої
методологічної тенденції привносить якісно новий зміст
у сферу дослідження міжнародної освіти.
Вчення про три методологічні рівні у даному
контексті можна конкретизувати, опираючись на
основні принципи сутнісного підходу. Він передбачає
скерованість пізнавального процесу від явища до суті
(сутності). Проте втілення цієї скерованості в сучасних
умовах опосередковується все більшою різноманітністю
факторів, умов і навіть систем, у яких вибудовуються
ці фактори та умови. Вибір того чи іншого шляху
пізнання суспільних процесів стає усе більш залежним
від їх соціокультурної природи, від типу суспільства, у
якому вони відбуваються. Ця складна система факторів
співвідноситься, з філософської точки зору, з тим, що
називається існування предмету дослідження. Вона
активно взаємодіє з предметним полем досліджуваного
процесу та актуалізується в дослідницьких процедурах
з розкриття його суті завдяки інтенсивності проявлення
соціально-динамічних
властивостей
предмету
та
зростаючими процесами діалектизації соціокультурних
подій у житті сучасного суспільства. Ці властивості
соціального предмету (яким є, зокрема, міжнародна
освіта), зумовлено не лише його власною природою,
але й сферою зовнішніх опосередкувань, які
трансформуються в основу предмету дослідження і,
відповідно, також беруть участь у формуванні як самого
предмету, так і способу розкриття його сутності.
Звісно, уявлення про такі фактори в історії пізнання
завжди мало важливе значення, однак сьогодні роль
сфери опосередкування предмету дослідження стає
все більшою та напряму пов’язується з оптимізацією
пізнавального процесу, правильним вибором базових
методологічних
орієнтирів
його
реалізації.
Ці
чинники можуть набувати різноманітного характеру:
системного та хаотичного, випадкового та необхідного,
динамічного та синергетичного. Вони також можуть
розглядатися на різних рівнях теоретичної рефлексії.
В умовах інформаційного суспільства вони стають
спеціальним предметом аналізу з метою вдосконалення
соціальних процесів, їх прогнозування, моніторингу та
управління, з метою пошуку найбільш оптимального
методологічного напрямку, в тому числі й в межах
розробки таких масштабних соціальних проектів,
у якості яких можуть виступати міжнародні освітні
проекти.
Дослідниця наукової методології питань освіти
З. Меретукова не погоджується з таким поділом,
зазначаючи: те, що називають загальнонауковою методо
логією, тобто, матеріалістичну діалектику, гносеологію та
формальну логіку коректніше позначити як методологічні
основи будь-якої науки. Звідси випадає необхідність
виокремлення спеціально-наукової методології. Замість
неї, стверджує дослідниця, більш коректно буде зазначити
«методологічні проблеми», «методологічні постулати»
конкретної галузі знань, для яких методологічною
основою є вищезазначені розділи філософії, а також
логічні форми та закони пізнання [3, с. 16].
Сучасна теорія міжнародної освіти характеризується
деякою полемічністю первинних принципів та підходів
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у розумінні власного об’єкту дослідження, що випливає
із розходжень між принципами суб’єктивізму та
об’єктивізму, державоцентризму та транснаціоналізму
тощо. Досліджуючи проблему міжнародної освіти у
контексті загальноінтеграційних процесів, перш за все,
ми звертаємося до таких відомих підходів, як системний
та структурно-функціональний, які є стійкою частиною
методології наукового пізнання та безпосередньо
сприяють адекватному формулюванню проблеми та
логічно-послідовній стратегії її вирішення. Зупинимося
на них детальніше.
Системний підхід полягає у цілісному сприйнятті
міжнародної освіти та розумінні взаємозв’язку та
взаємообумовленості її елементів. Він необхідний,
враховуючи взаємозалежність взагалі всіх суб’єктів
міжнародних відносин та фукнціонування міжнародних
освітніх систем, стверджує політолог Йозеф Кукука [10,
с. 29]. У даному випадку система – це не спонтанна
множина одиничних явищ, а взаєпов’язана сукупність
суб’єктів, об’єднаних причинно-наслідковими зв’язками.
Дослідник Е. Позняков зазначає, що системний підхід
проявляється в єдності процесу дослідження системи
міжнародної освіти, що дозволяє уникнути штучного
протиставлення теорій, побудованих на індукції, та
дедуктивних теорій [4, с. 6].
Структурно-функціональний підхід ґрунтується на
розумінні освіти як системи інтегрованих елементів,
та прагне до стабільності на основі вибору певної
системи цінностей, криза якої породжує соціальні
дисфункції. При цому, стан міжнародної освіти та
тенденції її розвитку можна визначити, виходячи з
аналізу її ціннісної системи. Методологічно ці два
підходи об’єднуються у тлумаченні міжнародної освіти
як цілісного явища, де існують закономірні зв’язки
між її елементами, чітко прослідковується ієрархія та
взаємозалежності.
У контексті історико-порівняльного дослідження
проблеми міжнародної освіти, можемо виокремити
наступні методи:
• історико-зіставний аналіз, що передбачає класи
фікацію та систематизацію результатів попередніх
досліджень з історії розвитку міжнародної освіти;
• типологізація та ретроспективне моделювання
розвитку системи міжнародної освіти (моделей
її реалізації, ідеалів та цінностей у різні період,
можливостей вдосконалення тощо);
• історико-категоріальний аналіз розвитку теорії
міжнародної освіти та її зіставлення зі станом та
тенденціями розвитку практики її втілення для визна
чення рівня їх взаємовідповідності на різних етапах;
• історико-системний та історико-порівняльний
(діахронне зіставлення періодів) аналіз факторів
ефективної діяльності системи міжнародної освіти;
• генералізація загальних тенденцій історичної
генези міжнародної освіти на основі аналізу дискретно
розглянутих ситуацій різних історичних періодів [див. :
13, с. 95].
Як бачимо, цей перелік є прикладом спеціальнонаукового методологічного рівня дослідження, оскільки
базується на методології історичної науки.
У сфері прогностики, яка має важливе значення
для міжнародної освіти, широко використовують
монографічний метод, який є методом теоретичного
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аналізу в єдиному логіко-монологічному плані
цілісних, відносно самостійних систем. Окрім цього,
застосовують метод екстраполяції, який передбачає
розповсюдження тенденцій системи міжнародної
освіти, що спостерігалися в одному часовому інтервалі
(«базовому») на інший («прогнозований»). Цей метод
використовується у поєднанні з методами експертних
оцінок та моделювання. Позиція екстраполяції коли
вається від домінуючої до другорядної, залежно від
етапу прогностичного дослідження. Методи експертних
оцінок дозволяють отримати прогностичну інформацію
на основі виявлення та обробки думок фахівців з
питання.
У методології досліджень сутності міжнародної
освіти склалася цікава ситуація, яку називають «зоною
впливу» феноменології. Л. Мортарі та М. Тароцці
вважають, що в межах одних підходів сучасні вчені
пов’язують вплив феноменології на дослідження з
рівнем методів, в межах інших – з рівнем методології як
стратегії, в межах третіх – з теоретичною перспективою
чи навіть з епістемологією [11, с. 11].
Зрештою, в «зоні впливу» феноменології опинилася
група так званих «якісних» методів: це нарративні
методи (побудовані на оповіді історії), етнографічні
(у сфері досліджуваного питання – це дослідження
етнічних груп як суб’єктів міжнародної освіти), case
study (тобто «дослідження ситуацій), феноменографічні
методи та методи базованої теорії (що декларує
свої позиції як поєднання кількісних та якісних
методів дослідження інформації). Дослідження в
руслі герменевтики та символічного інтеракціонізму
також активно залучають феноменологічні підходи.
З точки зору філософії освіти, феноменологічне
дослідження питань освіти має два головних вихідних
пункти:
• суб’єктивність (яку у традиційних наукових
дослідженнях розуміють як методологічну проблему);
• інтерсуб’єктивність.
Так усвідомлені основи вимагають «здійснити
опис живого досвіду… описати свій досвід настільки,
наскільки це можливо в термінах переживання
конкретної ситуації чи події, надати прямий опис
досвіду як він є, не пропонуючи причинних пояснень та
узагальнюючих інтерпретацій» [13, с. 54].
Феноменологічні принципи виявилися затребу
ваними у тих сферах знання, які вимагали звучання
«голосу людини» чи проникнення у суть предмету
дослідження. Їх специфіку у методології дослідження
можна охарактеризувати як появу непідробного голосу
досліджуваного та голосу самого дослідника, який
постає скоріше як суб’єктивний та зацікавлений діяч,
ніж байдужий спостерігач.
Для дослідження проблеми міжнародної освіти
важливе значення має також синергетичний підхід.
Синергетику стисло визначають як теорію само
організації. Більш розгорнуто вона звучить як наука, що
досліджує процеси самодовільного переходу складних
систем з менш впорядкованого, неврівноваженого
стану у більш впорядкований та розкриває такі зв’язки
між елементами цієї системи, за яких їх сумарний
вплив в межах системи переважає за своїм ефектом
просте складання ефектів дій кожного елемента окремо
[3, c. 70].
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Виділяють такі принципи синергетики та само
організації:
• необхідність відкритої системи, тобто такої, яка
обмінюється зі своїм оточенням інформацією;
• саморганізація завжди пов’язана з кооперативним
процесом,
колективною
узгодженою
поведінкою
елементів системи. Саме це забезпечує виникнення
нових структур;
• випадковість, реальна ситуація є конструктивним
початком, основою для процесів розвитку. Процес
самоорганізації відбувається в результаті взаємодії
випадковості та необхідності та завжди пов’язаний з
переходом від нестійкості до стійкості;
• навколишній світ еволюціонує за нелінійними
законами, тобто багатоваріантним шляхом вибору з
альтернатив [3, с. 79].
Відповідно, для виникнення процесу самоорганізації
в міжнародній освіті як системі мають бути дотримані
наступні умови:
• система має бути відритою для взаємодії та
взаємообміну інформацією з навколишнім середовищем.
Закономірно, що система міжнародної освіти є якраз
такою системою, адже принцип вільного обміну
знаннями є одним з її основоположних принципів;
• система має володіти активним енергетичним
началом, якому властива висока ініціативність її
учасників, прагненням до самовдосконалення, само
реалізації та зростання ефективності процесу;
• система має володіти свободою вибору, яка в
даному випадку розуміється як можливість визначати
шляхи розвитку, уникаючи зовнішнього тиску;
• обов’язковим є вихід на реалізацію закладених у
системі ідей, перетворення теорії на практику;
• система міжнародної освіти може розвиватися
лише в системі діалогічної взаємодії на різних рівнях;
• ця система має бути зорієнтована на цілі
саморозвитку, на розвиток особистості суб’єктів
навчального процесу та формування стійких ціннісних
пріоритетів.
Таким чином, залучення принципів синергетики
дозволяє переосмислити й місце людини в структурі
освітньої, пізнавальної та практичної діяльності.
І. Пригожин зазначає: «пізнання світу стає діалогом
людини з природою (…), мистецтвом впливу на
природу» [5, с. 43-44].
Синергетика допомогає нам зрозуміти, що життя
у сучасному світі неможливе без діалогу культур –
минулих, сучасних та прийдешніх, діалог людини самої
з собою, що необхідно жити за загальносвітовими
законами, а для цього потрібно їх знати та розуміти.
Як зазначає М. Каган, багато вчених, що звільнилися
від гегеле-марксової системи лінійнго прогресу
як законму історії, але з тих чи інших причин не
ознайомилися з відкриттями синергетики, протягом
незалежного вивчення певного історичного матеріалу
сталу доходити висновків, які лише підтверджують
ряд синергетичних положень, серед яких перше місце
посідає фундаментальних принцип нелінійного розвитку
складних систем [2, c. 19].
Дослідник розглядає синергетичний підхід як
розвиток системного підходу, викликаний необхідністю
вивчення систем, що само розвиваються. Таке розуміння
синергетики, на наш погляд, розходиться з визначенням,
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яке тлумачить синергетику як «науку про складність».
Складність як така є предметом вивчення теорії систем,
вивченням яких займається ряд дисциплін. Коли одним
з засновників синергетики Г. Хакен, розкриваючи своє
розуміння складності, говорить про самоорганізацію,
про різні види нестійкості, детерміністичний хаос, не
лінійність, динамічні системи, коли І. Пригожин називає
свою працю «Порядок з хаосу», коли Е. Ласло визначає
предмет синергетики як загальні закони еволюції, всі
вони говорять не про «складність» як характеристику
структури системи, а складність її саморганізації,
нелінійність еволюції. Тобто, еволюційний аспект склад
ності, який до цього не був предметом дослідження.
Таким чином, сучасна епоха вимагає переосмислення
ролі та межі дії методології дослідження освітніх
феноменів, одним з яких є міжнародна освіти, у
контексті постмодерної критики класичних систем
методів. Звісно, методологія є певним набором
інструкцій та правил, що забезпечує саме існування
наукової спільноти та забезпечує довіру до її
досліджень. Із постмодерної критики ми можемо
запозичити важливий урок: потрібно відмовитися від
догматизму та сліпої віри в метод. Тому у нашому
дослідженні ми не зупиняємося на жодному з
підходів, визначаючи його як найбільш «правильний»
у дослідженні феномену міжнародної освіти. Лише
залученні комплексу підходів та методологій дозволить
найбільш оптимально та ефективно вивчити таку
складну та міждисциплінарну систему.
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Philosophical and methodological approaches
of international education
There are the basic scientific and philosophical and methodological approaches
to the study of international education in the context of the information age in the
article. The author singles out synergistic and phenomenological methodology as
the most optimal for the comprehensive study. We consider the traditional three-level
structure and its methodological criticism is an attempt to analyze the problem through
the prism of international education system and structural and functional approaches.
Keywords: international education, information society, synergy, pheno
menology, methodology, philosophy of education, system.
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Основні принципи сучасної
католицької педагогіки
Досліджуються основні принципи сучасної католицької педагогіки.
Виявлено, що у центрі виховного і навчального процесу стоїть родина.
Ставлення педагогів до учнів у всьому має бути аналогічним до батьківського,
тобто відповідальним і милосердним. Релігійні знання та принципи у сучасній
католицькій педагогіці учні мають перевіряти на своєму особистому досвіді.
Результатом педагогічного процесу має бути формування релігійного відчуття,
яке вважається вершиною раціональності. При цьому розум тлумачиться як
здатність інтуїтивного розуміння, яка забезпечує цілісне пізнання реальності
як залежної від Бога. Релігійне пізнання дозволяє актуалізувати особистість,
долучити її до церковної та культурної традиції завдяки використанню енергії
свободи та любові.
Ключові слова: християнська педагогіка, цінності, чесноти, свобода,
любов.
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Згідно із «Компендіумом соціального вчення церкви»
католицьке виховання відбувається переважно у межах
родини і не є плодом якоїсь певної системи, але скоріше
самого духу родини, тієї неповторної атмосфери,
в якій цінності проявляються та культивуються.
«Родина відіграє абсолютно унікальну і незамінну
роль у вихованні дітей. Батьківська любов, яка ставить
себе на службу дітям, щоб допомогти їм сприйняти
(«e–ducere») найкраще від батьків, найповніше
проявляється саме у вихованні. Будучи джерелом,
батьківська любов стає також душею виховання, а
отже, нормою, що керує всією конкретною виховною
діяльністю, збагачуючи її найціннішими плодами
любові: доброзичливістю, постійністю, добром, слу
жінням, безкорисливістю і жертовністю» [1, с. 159–
160]. Наголос на особливому значенні батьківської
любові є основною ідеєю сучасної католицької
педагогіки Франко Нембріні [2]. На думку цього
італійського педагога, діти мають відчувати надійність
батьків, те що вони разом із дітьми предстоять перед
Богом, проходять крізь труднощі життя, віднаходять
відповіді на складні виклики сучасності. Батьки не
є непомильним авторитетом, але є саме надійним
прихистком для дітей. Милосердне ставлення до дітей,
які самі мають навчитися робити відповідальний
вибір, також повинно завжди являти для дітей
милосердя та любов Бога як небесного Отця. На думку
Ф. Нембріні батьки покликані не передавати дітям
суму знань чи приписів, цінностей чи чеснот. Батьки
мають створити таку атмосферу, в якій би у дітей був
правильний релігійний досвід, яким є досвід життя у
присутності Бога. В акцентуації уваги на вирішальному
значенні досвіду зустрічі із трансцендентним, досвіду
звичайного життя із відкритістю до Бога, Ф. Нембріні
слідує теології священика Луїджі Джусані [3]. Цей
видатний католицький богослов–проповідник органі
зував після Другої світової війни в Італії рух
«Спілкування і звільнення». У педагогічній практиці
та популярному богослов’ї цього руху багато рис
сучасного протестантизму, серед яких головна – свідома
культивація досвіду життя у любові, досвіду молитви, як
живого духовного спілкування з Богом, досвіду зустрічі
із живим Христом. Фактично, головною цінністю, прояв
якої має забезпечити така педагогіка, є любов у різних
її формах – від дружньої солідарності до родинного
переживання, від захоплення до містичного досвіду.
Як помічають самі Ф. Нембріні та Л. Джусані, це не
є випадковістю, оскільки для сучасної людини лише
любов є чимось дійсно достовірним та гідним віри,
що і визнають сучасні богослови (Г. У. фон Бальтазар,
Й. Ратцингер) [4; 5; 6]. Л. Джусані та Ф. Нембріні
створили основні принципи сучасної католицької
педагогіки, які потребують комплексного релігієзнавчого
аналізу.
Стан дослідження. Педагогіка Л. Джусані та
Ф. Нембріні стала предметом релігієзнавчого аналізу
лише у роботі російсько–італійської дослідниці
Дж. Сара [7], недоліком дисертації якої є апологе
тичний підхід до предмету розгляду. Дослідниця
включає педагогіку Л. Джусані та Ф. Нембріні у
широкий контекст богословських дискусій стосовно
антропологізації релігійного дискурсу, співвідно
шення природнього та надприродного в неотомізмі,
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залишаючи поза увагою пошуки гуманізації виховання
та освіти.
Метою дослідження є аналіз основних принципів
сучасної католицької педагогіки.
Традиційно католицька теологія стверджувала, що
людина по природі прагне абсолютного щастя. При
цьому визнавалося, що повноти щастя не можливо
досягти у цьому житті, для цього потрібний перехід
до існування у благодаті, у надприродному способі
існування, у містичній єдності у Богові.
Аналогічно, на думку теологів, людське природне
прагнення до повноти пізнання всього існуючого може
бути задоволеним лише у абсолютній мудрості, якою
є Бог. Релігійне пізнання є більш універсальним, ніж
результати пізнання окремих наук та філософської
рефлексії. Особлива увага завжди зверталася на те,
щоб довести, що філософія як тип світогляду навіть у
найкращих взірцях метафізичного мислення не досягала
справжнього універсалізму та дійсної цілісності
знання. Звідси робився висновок про необхідність для
задоволення людського прагнення до істини переходу
кожного чесного науковця і мислителя на рівень
релігійно–містичного та теологічного пізнання.
Такого роду теорія про співвідношення природних
прагнень до повного і абсолютного щастя і знання
зазначала систематичної критики. Послідовники ніц
шеанської переоцінки цінностей, особливо – сучасні
представники постмодерністичної філософії, наго
лошують на відсутності в людській природі спрямо
ваностей бажання і розуму до універсальної повноти
блаженства та мудрості. Визнання обмеженості
людського існування та принципового різноманіття
прагнень волі та розуму, неможливості універсального
та цілісного пізнання, неможливості трансценденції до
Бога – аксіоми такої філософії. Більше того, визнається
відсутність загальнолюдської природи, а відповідно і її
універсальних прагнень.
Прибічники численних філософських ідеалістичних
та матеріалістичних течій, які не розділяють пост
модерністичного релятивізму, вважають, що філософія
дає універсальне знання та здатна вказати шлях до
повноти людського щастя у земному існуванні.
Найбільш впливові класики сучасної католицької
теології Л. Джусані та Ф. Нембріні намагаються
переосмислити традиційну теорію співвідношення
природного і надприродного, використовуючи методо
логічні ресурси екзистенціалізму, феноменології та
герменевтики.
Таке
переосмислення
відбувалося
суголосно із установками теологічних систем видатних
католицьких мислителів Кароля Войтили (папи Івана
Павла II), Йосифа Ратцингера (папи Венедикта XVI),
Г. У. фон Бальтазара, А. де Любака.
Перш за все Л. Джусані та Ф. Нембріні по–
новому осмислюють три гносеологічні категорії у їх
співвідношенні: розум, віра і досвід отримують нове
постметафізичне тлумачення. На думку католицьких
теологів, розум – це здатність схоплювати в одному
акті розуміння цілісність реальності та виявляти її сенс.
Спрямованість на універсальний смисл властива розуму,
як інстанції розуміння та інтуїтивного вбачання смислів.
Але і розум, як світоглядна рефлексія, може виявляти
сенси, які є непізнаваними, таємничими. Пізнання –
нескінчений процес здобуття нових знань, при якому
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інтуїтивне та рефлексивне, досвідне та гіпотетичне
дані у їх безпосередній життєвій єдності. Процес
пізнання має у собі як необхідну складову момент
віри завдяки якій відбувається прийняття реальності
у її повності та цілісності. Л. Джусані наводить
такий класичний приклад: учні у школі приймають
на віру існування Америки, хоча самі не бачили її.
Спонукає до такої віри їх реалізм, а не марновірство.
Кінець–кінцем віра в існування Америки в учнів є
результатом довіри до свідчень очевидців для яких
буття Америки було предметом їх пізнавального досвіду.
Л. Джусані виступає проти фідеїзму, що передбачає
прийняття на віру того, що не може бути перевіреним
у досвіді та не може бути зрозумілим розуму (у його
широкому розумінні, як здатності схоплення смислу).
Релігія для кожної особи має бути плодом її досвіду,
в якому і формується відповідна особиста віра та
особисте розуміння. Приймати будь–що без досвідної
перевірки було б помилкою з гносеологічної точки
зору та приниженням людської гідності з точки зору
педагогіки. При цьому «досвід – це взаємозв’язок
суб’єкта з реальністю, яка, будучи присутністю,
впливає на суб’єкта і ставить перед ним питання
чи проблеми. Людське життя – це відповідь на ці
питання («відповідальність»), і відповідь надходить від
суб’єкта» [8, с. 151], а не навпаки. Саме об’єктивістська
феноменологія досвіду дозволяє не лише подолали
суб’єктивізм, але й сформувати розширене розуміння
концепту «розуму». Л. Джусані зазначає: «Для
християнської традиції розум – це відкритий погляд,
чи, якщо використати порівняння, не «кімната», а
«вікно», що відкрите у реальність, в яку цей погляд
ніколи не входить повністю; реальність, якою людина
володіє і якою він пізнає на досвіді як свою у тій мірі,
в якій з нею зливається, їй підкорюється. Розум – це
усвідомлення реальності во усій її цілісності. Тому
релігійність – вершина раціонального початку, оскільки
тільки вона стверджує цілісний смисл» [8, с. 131].
Релігійна педагогіка можлива лише через прийняття
тих чи інших істин через перевірку особистим досвідом.
При цьому обов’язок релігійної спільноти – явити
універсальну церковну ідентичність («кафолічність») як
оптимальний простір для зустрічі із трансцендентною
реальністю. Л. Джусані та Ф. Нембріні намагаються
уникнути суб’єктивізму, який зазвичай властивий
релігійному досвіду, і породжує аномальне різноманіття
протестантизму чи нових релігійних культів. Універ
сальний вимір релігійного досвіду забезпечується тим,
що взірцем людяності вважається обличчя Боголюдини,
явлене у Христі. А саме, Ісус являє характер Бога як
люблячого і милостивого, мудрого і вірного. Так само
Ісус являє дійсний характер людини. При цьому образ
Христа є таким, що його неможливо сконструювати.
Реальність іншої людини завжди несумнівна для досвіду,
оскільки активність іншого може бути несподіваною і
непередбачуваною для нас. Світ – інший, ніж ті картини
світу, які конструює наш світогляд. Але найбільш
реалістичними є образ Бога і образ людяності, явлені
в Ісусі, оскільки вони найбільш непередбачувані, але
будучі пізнані, викликають найбільшу довіру. Взагалі,
Л. Джусані займає позицію реалізму, згідно із якою
реальність завжди більша, ніж сконструйована суб’єктом
картина світу, а тому при пізнанні та діяльності людина
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постійно стикається із «надлишком даності». Цей
«надлишок» нібито пов’язаний із тим, що усі предмети
у природі та усі особи у соціальному світі крім себе
самих являють ще й причину власного існування –
трансцендентного Бога. Дійсно, для релігійного
світогляду все існуюче є «символом чогось більшого».
Л. Джусані та Ф. Нембріні намагаються довести, що
таке бачення реальності характерне не лише для релігії,
але й для всієї людської культури взагалі, що надає
досвід переживання унікальних подій. Л. Джусані
зазначає: «Бог – це подія, що перебуває серед нас…
Що означає універсальна подія, на мій погляд, добре
визначив Романо Гвардіні: «Коли людина переживає
велику любов, все, що відбувається, стає подією у
сфері любові» В цьому проявляється суверена сила
особистості – все, що відбувається, знаходить у ній
відгук і дістає новий образ» [8, с. 151]. Намагання
побачити усе існуюче як результат діяльності Творця –
це не лише намагання відкрити метафізичний вимір
реальності, згідно яким Бог постійно підтримує
існування світу. Л. Джусані та Ф. Нембріні вважають,
що Бог постійно творить і людську історію. А саме,
в особистій та колективній історії є моменти «долі»,
того, що людина сама не здатна змінити власною
творчістю. Окрема людина живе ніби за сценарієм, хоча
й може вносити окремі моменти своїх інтерпретацій.
«Людина, в якій природа усвідомлює саму себе, в
якийсь момент часу розуміє, що він – не першопричина
свого буття і, відповідно, причина буття речей – поза
їх. Це – прозріння, яке може бути початком містичного
пізнання» [8, с. 142]. Для пояснення власного бачення
долі використовується наступна метафора. Життя –
це кінофільм, який дивишся не з початку, і навряд
чи додивишся до кінця, хоча есхатологічні події
передчуваються і передбачаються. Для орієнтації у тому,
що відбувається необхідна довіра до минулих поколінь,
що свідчать про те, які саме події були у минулому,
що мало і має сенс у всій історії, частиною якої стає
життя сьогоднішнього покоління. Довіра до традиції, до
попередників перш за все є довірою до власних батьків,
і така довіра є цілком раціональним вибором.
Взагалі, для педагогіки Л. Джусані та Ф. Нембріні
характерною є абсолютизації теми батьківства і родини.
Фактично саме родина є тією «великою реальністю»
у яку, в першу чергу, приходить людина. І довіра
до батьків є основоположною умовою можливості
соціалізації особистості. У ході соціалізації відбувається
усвідомлення індивідом як власної унікальності,
так і універсальної людської основи для неї. У свою
чергу, батьки спрямовані у своїх прагненнях до Отця,
який може гарантувати правильність та осмисленість
їх життя. Власну відкритість до Бога мають являти
і вчителі, які покликані стати духовними батьками
для учнів. Л. Джусані та Ф. Нембріні вважають, що
батьки та вчителі не мають нав’язувати певні правила,
претендувати на абсолютний авторитет і непомильність.
Вони мають лише являти власне життя як таке, що
відкрите до Бога, до долі, до пошуку смислу. Бог
є джерелом релігійного досвіду, а батьки лише
спонукають дітей до віднайдення такого досвіду.
Таким чином, сократівську маєвтика, згідно із якою
учень має сам відкрити у собі знання, інтерпретують
у межах «релігійного емпіризму»: відкриття дійсного
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Я та істинних сенсів реальності має відбуватися у
межах релігійного досвіду. Поява такого досвіду має
бути спровокована з боку вчителів і батьків. На думку
Ф. Нембріні, учні відчувають чим насправді живе
вчитель та батьки, і саме на це орієнтуються у своїх
світоглядних пошуках, перевіряючи досвідом той
світоглядний життєсвіт, який є у старших. При цьому те,
що говорять вчителі, ті цінності, що проповідуються –
все це учнями «виноситься за лапки». Прийняття
релігії учнями як одного із шляхів власного життя
можливе лише за умови, що вчитель живе у постійному
діалозі з Богом. Мається на увазі «життя у присутності
Бога», навіть якщо сам Бог «мовчить» і «залишається
таємницею». Вчителі та батьки не можуть бути у своєму
діалозі з Богом індивідуалістами, але їх релігійний
життєвий світ можливий як частина універсального
життєсвіту церкви, як нового людства. Л. Джусані
наголошує: «Наголошувати на необхідності релігійної
життя – це перший абсолютний обов’язок вихователя,
тобто друга, люблячого і бажаючого допомогти людині
на шляху до її долі. Людське завжди існує лише в
індивідуумі, в особистості. Саме у постійному наголосі
на цій необхідності – суть проповіді Ісуса Христа.
Неможливо мати надію прийти до суті християнства, не
піднімаючись до його джерела – пристрастної любові
до особистості. Виключне знання людської природи,
яким володіє Ісус і яке в Його словах і діях проявилося,
спонукає Його владно закликає людину повернутися до
своїх витоків, до релігійного відчуття» [8, с. 95].
Перевірка учнями християнства через особистий
досвід передбачає повну свободу світоглядних
пошуків. Л. Джусані та Ф. Нембріні вважають, що у
підлітковому віці учні проходять кризу, відчуваючи
абсурдність життя. Дійсний вихід із цієї кризи – лише
у свідомому прийнятті релігії як основоположного
життєстверджуючого досвіду. У світлі релігії, як
відносин із трансцендентним Смислом життя, усе
набуває сенсу. Без релігії існування залишається
пустим і не може бути нічим заповненим. Л. Джусані
та Ф. Нембріні переконані, що при проходженні
учнями життєвої кризи необхідно виключно позитивне
ставлення з боку вчителів та батьків. У підлітків має
бути надійний дім, куди вони можуть «повернутися».
Ф. Нембріні наголошує: «Виховання – це велике
милосердя. Це постійне прийняття іншого – ще до того,
як він зміниться. Милосердя означає, що я люблю тебе
до того, як ти змінишся, до того як ти станеш таким,
яким я хочу тебе бачити, до того, як ти закінчиш школу
із гарними оцінками; до цього всього я люблю тебе,
стверджую твою цінність, яка не залежить від якихось
результатів чи очікувань» [2, с. 63].
Справжнє релігійне навернення, на думку Л. Джу
сані та Ф. Нембріні, як правило, є плодом підліткових
світоглядних пошуків. Віднайдення родини, вчителів,
друзів має сприяти позитивному вирішенню кризи і
бути результатом цього вирішення. При цьому підліток
«повертається» чи «навертається» не до абстрактної
церковності чи релігійної культури, а до їх певних
форм, втілених у духовних рухах чи спільнотах. Уся
католицька церква уподібнюється потягу, локомотивом
якого є Христос, але їхати потрібно у конкретному
вагоні. Дорослі та підлітки вибираються певні
спільноти та рухи, які більше їм подобаються, і
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саме вони стають уособленням церкви взагалі. Для
Л. Джусані таким рухом було спочатку студентське
відділення «Католицької дії», а потім самостійний
рух «Спілкування та звільнення». Ф. Нембріні
належав до цього руху, був професором літератури в
університеті, став засновником школи «Ля Трачча» у
місті Бергамо заради навернення нового покоління до
католицизму. Метою такого повернення є не залучення
молоді до церковної активності, але надання для неї
ресурсів для її розвитку, які має католицька традиція
та культура. Л. Джусані стверджує: «Людина стає
самою собою і рухається до своєї самореалізації
через благодать. Як вона діє? Із світу природи можна
навести прекрасну аналогію. Поставимо питання:
як дитина стає чоловіком? Дитина отримує власне
обличчя, самореалізується, стає дорослою унікальною
особистістю, завдяки своїй належності до особливого
об’єднання людей, до родини. Формування особистості
дитини відбувається тим легше, чим у більшій мірі
родина має власне обличчя, чим більше у ній свідомості
та людяності. Особиста унікальність, індивідуальність,
забезпечені саме традицією. В основі створіння лежить
дивний парадокс: нескінченне різноманіття людських
особистостей знаходиться у межах єдиного людського
роду. Аналогічно людина йде назустріч своїй долі,
самореалізується, знаходячись у родинній спільноті
своїх братів по Христі» [8, с. 149–150].
Католицькі спільноти і священики, вчителі та
батьки мають завжди бути «живими символами»
Божественної Любові. Прийняття іншого – головна
риса оновленої католицької ідентичності. Це прийняття
іншого пов’язане із загальною установкою на позитивне
ставлення до реальності та виявлення скрізь «слідів»
«присутності» трансцендентного. Сам Бог є тією
реальністю, яка завжди «інша», ніж людські уявлення
про неї. Дійсні відносини з Богом можливі лише
за умови загальної відкритості до інших, культури
любові та дружби, толерантності та діалогу. Вершиною
ставлення до іншої особистості та до іншого, яким є
світ релігійної культури, є любов. Ф. Нембріні зауважує:
«без любові немає засвоєння» знань, навичок, не буває
перевірки гіпотез (тих, що стосуються наукового і
релігійного знання) [2, с. 71–72]. «Людина вчиться
тільки тому, що якимось чином вже любить» [2, с. 71].
Любов неможлива як щось нав’язане ззовні, вона може
бути лише вільною, вона є плід особистої свободи [2,
с. 70]. Любов учнів до вчителів та знань вивільняє
величезну енергію, формує життєву залученість,
дозволяє від оперування абстракціями перейти до
живої передачі досвіду наукового пошуку, морального
життя, релігійного відчуття [2, с. 69]. Переживання
повноти життя повинно виховувати в учнях впевненість,
що смисл життя є, і він – у їх безмежному щасті, яке
можливе через зрілу любов, через реалізацію себе у
родинних, соціальних, міжособистісних відносинах [2,
с. 43].
Висновки.
Дослідження
основних
принципів
сучасної католицької педагогіки виявило, що у центрі
виховного і навчального процесу стоїть родина.
Ставлення педагогів до учнів у всьому має бути
аналогічним до батьківського, тобто відповідальним і
милосердним. Релігійні знання та принципи у сучасній
католицькій педагогіці учні мають перевіряти на
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своєму особистому досвіді. Результатом педагогічного
процесу має бути формування релігійного відчуття,
яке вважається вершиною раціональності. При цьому
розум тлумачиться як здатність інтуїтивного розуміння,
яка забезпечує цілісне пізнання реальності як залежної
від Бога. Релігійне пізнання дозволяє актуалізувати
особистість, долучити її до церковної та культурної
традиції завдяки використанню енергії свободи та
любові.
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Basic principles of modern Catholic pedagogy
The article explores the basic principles of modern Catholic pedagogy. It was
revealed that the family is at the center of the educational and educational process.
The attitude of teachers to students in everything should be similar to the parent,
that is, responsible and compassionate. Religious knowledge and principles in modern
Catholic pedagogy students should check on their personal experience. The result
of the pedagogical process should be the formation of a religious feeling, which is
considered the pinnacle of rationality. At the same time reason is interpreted as the
ability of intuitive understanding, which provides a holistic cognition of reality as
dependent on God. Religious cognition allows us to actualize the person, to introduce
it to the church and cultural traditions through the use of the energy of freedom and
love.
Keywords: Christian education, values, virtues, freedom, love.
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Медіа–освіта як чинник
забезпечення здоров’я людини:
філософський вимір проблеми
Розглянуті питання забезпечення здоров’я людини в умовах становлення
віртуального культурно–освітнього середовища та медіакультури. На
основі використання системної та компаративістської методології,
поєднання підходів соціальної філософії, медіа–філософії та філософії освіти
розкрито малодосліджений аспект проблеми, пов’язаний з визначенням
методологічних засад розгляду та конкретних особливостей медіа–освітнього
впливу на особистість в умовах інформаційного суспільства. Показано
роль медіакомпетенцій у забезпеченні здоров’я людини в сучасних умовах.
Обґрунтовано пріоритетність медіа–освіти як механізму попередження
ризиків для здоров’я людини у віртуальному просторі.
Ключові слова: філософія освіти, особистість, віртуальний простір,
медіа–освіта, інформаційне суспільство, здоров’я.

Забезпечення здоров’я особистості у медійно–інфор
маційному просторі в умовах відсутності можливості
установлення жорсткого контролю над змістом інформа
ційних потоків з необхідністю носить пізнавально–
освітній характер. При цьому мова йде не просто про
розробку та упровадження спеціалізованих освітніх
програм та проектів, а про надання усьому освітньому
процесу спрямованості на забезпечення здатності
особистості до безпечної та здоров’язберігаючої діяль
ності у медійно–інформаційному просторі.
На сьогодні механізм трансформації освітньої
діяльності у медійно–освітню з орієнтацією на розвиток
та забезпечення здоров’я особистості формується
у межах такого напряму, як медіа–освіта. Медіа–
освіта переживає процес соціальної та когнітивної
інституціоналізації як галузь знання, а тому існує дуже
багато підходів до її розуміння. Однак для нашого
дослідження найбільш доцільним є аналіз медіа–освіти
під кутом зору забезпечення здоров’язберігаючої
спрямованості процесу інтеграції освітнього та медійно–
інформаційного просторів.
Мета дослідження. Розвиток медіа–освіти обумов
лений загальноцивілізаційними змінами, пов’язаними зі
становленням медійно–інформаційного простору буття
людини ХХІ ст. Сьогодні приходить нове покоління,
яке у процесі власних соціалізації та навчання
звертається до нового медійного ресурсу – Інтернету,
і за допомогою цього віртуального світу намагається
усвідомити своє місце у суспільстві. Враховуючи це,
починаючи з 60–х років XX століття ЮНЕСКО активно
підтримує й просуває в усьому світі концепцію медіа–
освіти. Поняття «медіа–освіта» уперше було розкрито
у матеріалах ЮНЕСКО в 70–і роки XX століття. При
цьому під медіа–освітою слід розуміти навчання теорії й
практичним умінням для оволодіння сучасними засобами
масової комунікації (СМК), розглянутими як частина
специфічної й автономної галузі знань у педагогічній
теорії й практиці; його слід відрізняти від використання
СМК як допоміжних засобів у викладанні інших галузей
знань, таких як, наприклад, математика, фізика, географія
[4]. Відзначимо, що перша навчальна програма з медіа–
освіти була складена ще у 1959 році для школярів
XI класів М. Маклюеном у Канаді [3, с. 228].
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У 1978 року під егідою ЮНЕСКО була розроблена
програма масової медіа–освіти – General Curricular
Model for Mass Media Education. ЮНЕСКО також
регулярно проводить міжнародні конференції із проблем
медіа–освіти: у Грюнвальді (1982), Тулузі (1990),
Парижі (1997), Відні (1999), Севільї (2002) і інших
містах. Окрема, Грюнвальдська декларація ЮНЕСКО
та інші міжнародні документи звертають особливу
увагу на те, що ЗМІ в цілому, і його нові формації,
зокрема, Інтернет, відіграють значну роль у сучасних
суспільствах, тому що різносторонні та систематичні
форми освіти у сфері ЗМІ є складовою частиною
освіти сучасного громадянина. Не тільки ЮНЕСКО,
а і європейські організації, наприклад, Рада Європи,
неодноразово акцентували необхідність розвитку освіти
у медійно–інформаційній царині. У документах Ради
Європи медіа–освіта визначається як навчання, яке
прагне розбудовувати медіа–культуру, що розуміється
як критичне й вдумливе ставлення до медіа з метою
виховання відповідальних громадян, здатних висловити
власні судження на основі отриманої інформації.
Дослідники Е. Л. Вартанова і Я. Н. Засурський
відзначають як головну тенденцію вказаних звернень те,
що «по суті, мова йде про розвиток у молоді розуміння
діяльності ЗМІ, які є необхідним елементом суспільного
життя, повсякденної професійної діяльності та вільного
часу» [2, с. 5].
Інші фахівці також акцентують прямий зв’язок
становлення медіа–освіти та розвитку інформаційного
суспільства і відповідно потреб адаптації людей до
нового середовища соціалізації та буття. Як вказує
дослідник Б. Архипов, «система шкільної освіти має
адекватно реагувати на зміни, що відбуваються у
суспільстві, тобто підготовлювати людину до життя в
умовах наступаючого інформаційного суспільства. А
від відповідального за долю своєї країни громадянина
в умовах демократичного суспільства потрібне вміння
сформувати свою точку зору на основні питання життя
своє та суспільства, протистояти й у той ж час уміти
отримувати користь із величезного потоку суперечливої
інформації» [1, с. 334].
Л. Мастерман, один з медіа–педагогів і теоретиків
медіа
обґрунтував
причини
пріоритетності
й
актуальності медіа–освіти у сучасному світі, до яких
відніс:
1. Високий рівень споживання медіа і насиченості
сучасних суспільств засобами масової інформації.
2. Ідеологічна важливість медіа і їх впливу, як галузі
промисловості, на свідомість аудиторії.
3. Швидкий ріст кількості медійної інформації,
посилення механізмів управління нею, поширення самої
інформації.
4. Інтенсивність проникнення медіа в основні
демократичні процеси.
5. Підвищення значимості візуальної комунікації та
інформації у всіх областях.
6. Необхідність навчання суб’єктів освіти з
орієнтацією на відповідність майбутнім вимогам.
7. Наростаючі національні і міжнародні процеси
приватизації інформації [11].
Проблема збереження здоров’я та забезпечення
безпеки людини з самого початку були центральними у
медіа–освіті. «У результаті неправильного використання
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медій та медіа–продуктів з’явилася девіація у
суспільстві. Різні сфери освіти й виховання намагалися
розв’язати цю проблему. Так з’явився новий напрямок
у педагогіці – медіа–освіта», – вказує дослідниця
Н. Рустамова [6, с. 262]. Основні завдання медіа–
освіти: підготувати нове покоління до життя в сучасних
інформаційних умовах, до сприйняття різної інформації,
навчити людину розуміти її, усвідомлювати наслідки її
впливу на психіку і на всі інші аспекти здоров’я людини.
Система освіти досить довго не ставила перед собою
ціль підготовки підростаючих поколінь до взаємодії
з мас–медіа. Проте у нинішніх умовах оволодіння
людиною вмінням використовувати той потенціал, який
вони несуть, набуває вирішального значення. На зміну
ігноруванню проблеми «людина та медіа» прийшло
її усвідомлення. Виникла необхідність формувати у
особистості вміння замислюватися над причинно–
наслідковим зв’язком фактів, які продукують засоби
масової інформації, замислюватися над розумінням
їх природи, розбудовувати індивідуальне, аналітичне,
критичне мислення, знижуючи маніпулятивний вплив
медіа на свідомість людини. Нарівні із цим завданням
не менш важливо використовувати й освітній потенціал
засобів масових комунікацій, активізуючи через
вивчення медіа творчі здібності, індивідуальне мислення
тощо.
У цьому контексті найбільшого значення набуває
медіа–освіта як чинних формування гуманоцентричних
цінностей особистості і забезпечення її духовного
здоров’я. «Картина, яку являють собою сучасні медіа,
сьогодні аморфна, розпливчаста, вторинна. …У наш
час триває криза звичної для попередніх поколінь
стабільної системи цінностей. Традиції, ідеали, норми
моралі й етики – усе зазнає перегляду. Цей час висуває
особливі вимоги до формування особистості, він змушує
виробляти в молоді відповідальність і самостійність
у судженнях, уміння ставити собі завдання, творчо
вирішувати їх і адекватно оцінювати ситуацію,
використовуючи інформацію з різних джерел, а цього
необхідно вчити… людина повинна мати певний рівень
культури щодо роботи з медійною інформацією. У
зв’язку із цим особливим аспектом стає так звана медіа–
освіта, що входить до складу медіа–культури», – вказує
О. Шор [10, с. 11].
Інтегрованою
категорією,
у
межах
якої
розробляється медіа–освітня проблематика здоров’я
особистості, є інформаційно–медійна безпека. Остання
у медіа–освіті акцентується ще й тому, що у сучасному
суспільстві
механізмів
ефективного
соціального
контролю над інформаційно–медійним простором стає
все менше в міру розвитку все нових інформаційних
технологічних засобів. Відтак інформаційно–медійна
безпека стає передусім не контрольно–технологічною,
а медіа–освітньою проблемою. Стосовно суб’єктів
медійно–інформаційного
простору
її
визначають
«як стан захищеності, при якому відсутній ризик,
пов’язаний із заподіянням інформацією (у тому
числі розповсюджуваною у мережі Інтернет) шкоди
їх здоров’ю, фізичному, психічному, духовному й
моральному розвитку. Інформаційна безпека дитини –
це завдання не тільки сімейної, але і шкільної освіти.
… Необхідно розбудовувати медіа–освіту як частину
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концепції навчання протягом усього життя людини» [9,
с. 68].
Саме важливість проблематики, пов’язаної із
забезпеченням здоров’я та безпечного розвитку
людини у медійно–інформаційному просторі визначила
радикальне зростання ролі медіа–освіти на початку
ХХІ ст. «Незважаючи на піввіковий строк медіа–
освіти, реально вона починає працювати тільки зараз,
при цьому якісно трансформуючись у порівнянні з
попередніми роками», – акцентує дослідник А. Веряєв
[3, с. 228]. Медіа–освіта як наука почала складатися
наприкінці ХХ століття, вона перебуває на самому
початку свого шляху, тому її досягнення виглядають
порівняно скромними. Соціальна інституціоналізація
на пострадянському просторі відноситься до початку
ХХІ ст. Наприклад, у Росії у 2002 р. була зареєстрована
нова спеціалізація «Медіа–освіта»; в Україні комплексна
концепція розвитку медіа–освіти була розроблена і
схвалена лише у 2012 році.
Незавершеність процесів когнітивної інституціо
налізації зумовлює те, що стосовно предмету медіа–
освіти існують різні точки зору як окремих дослідників,
так організацій. Однак медіа–освіта завжди прямо
пов’язується з розвитком особистості. У деяких
визначеннях містяться прямі вказівки не лише на
розвиток особистості, а й на забезпечення її здоров’я
та безпеки. Так, Г. Селевко розглядає медіа–освіту як
«вивчення закономірностей масової комунікації з метою
формування захисних механізмів від маніпулювання
свідомістю в сучасних інформаційних умовах [7, с. 128].
На сьогодні дослідники констатують, що медіа–
освіта з відносно вузької галузі педагогічного знання
трансформується у системний когнітивний феномен,
у межах якого по суті інтегруються основні риси
філософського розуміння сучасної освіти [10, с. 11].
Поширеним є розуміння медіа–освіти як багатовимірної
дисципліни. По–перше, як науки, що вивчає вплив
засобів масової інформації на особистість у процесі її
соціалізації та буття і розробляє теоретичні питання
підготовки освітніх суб’єктів до взаємодії з медійно–
інформаційним простором. По–друге, як практичної
спільної діяльності освітніх суб’єктів з підготовки
дітей і підлітків до освітньої діяльності вумедійно–
інформаційному просторі і до розуміння ролі мас–медіа
в культурі й сприйнятті світу. По–третє, як освітньої
області, змістом якої є знання про роль мас–медіа
в культурі й сприйнятті світу та уміння ефективної
діяльності в медійно–інформаційному просторі.
Виходячи з такого розуміння, медіа–освіта
може розглядатися як певна система, яка програмує
розвиток усієї освіти в умовах її інтеграції з медійно–
інформаційним
простором,
і
відтак
створення
системи медіа–освіти є процесом достатньо складним
і тривалим. Відсутність системної медіа–освіти у
вітчизняній освіті, і у теж час дуже тісна взаємодія
освітніх суб’єктів і мас–медіа приводить до висновку,
що на практиці самоосвіта, саморозвиток у області
медіа є нормою для сучасних дітей, що і є джерелом
загроз для їхнього фізичного, психічного та духовного
здоров’я. Накопичений практичний досвід не може
реалізуватися підлітками без науково обґрунтованого
медіа–освітнього впливу. Для сучасної молодої людини
очевидна необхідність навичок сприйняття інформації,
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уміння вірно розуміти значення аудіовізуальних образів,
і, як наслідок, більш компетентно й вільно поводитися
з інформаційними потоками й орієнтуватися в них. Усе
це здатна забезпечити медіа–освіта. Вона ставить у
центр особистість і починається з опори на існуючі у неї
медійні знання та досвід [5, с. 68].
Медіа–освіта не прагне ізолювати молодих людей
від впливу медіа, і, таким чином, орієнтувати їх на
«кращі зразки», але дає можливість їм приймати
обґрунтовані рішення щодо власного захисту в
медійно–інформаційному просторі. У цьому контексті
медіа–освіта бачиться не тільки формою захисту й
забезпечення здоров’я, але і способом підготовки
особистості до самостійного забезпечення власних
безпеки та здоров’я у вказаному просторі [8, с. 22].
Медіа–освіта навчає індивідів інтерпретувати й
створювати повідомлення, вибирати найбільш підходящі
для комунікації медіа. Вона також дозволяє людям
здійснювати їхнє право на свободу самовираження
й інформацію, що не тільки сприяє особистісному
розвитку, але також збільшує соціальну участь.
Результатом медіа–освіти стає підвищення рівня медіа–
культури особистості та суспільства. Певний рівень
медіа–культури впливає на підвищення рівня медіа–
освіти і навпаки. Ріст рівнів сформованості медіа–освіти
та медіа–культури відбувається синхронно.
Висновки. Таким чином, медіа–освіта з відносно
вузької галузі педагогічного знання трансформується у
системний когнітивний феномен, у межах якого по суті
інтегруються основні риси філософського розуміння
освіти інформаційного суспільства. Медіа–освіта
має розглядатися як певна система, яка програмує
розвиток усієї освіти в умовах її інтеграції з медійно–
інформаційним простором. Проблема збереження
здоров’я з самого початку були центральними у медіа–
освіті, оскільки остання з’явилася як відповідь на
девіації, пов’язані з негативним впливом електронних
медіа. Її основною метою є формування захисних
механізмів від маніпулювання свідомістю, а також
підготовка особистості до самостійного забезпечення
власних безпеки та здоров’я у вказаному просторі.
Інтегрованою категорією, у межах якої розробляється
медіа–освітня проблематика здоров’я особистості, є
інформаційно–медійна безпека як стан захищеності,
при якому відсутній ризик, пов’язаний із заподіянням
інформацією шкоди здоров’ю та розвитку людини.
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Media education as a factor in ensuring human health: the
philosophical dimension of the problem
The article deals with the issue of health in conditions of virtual cultural and
educational environment and media culture. On the basis of systematic and comparative
methodologies, approaches combining social philosophy, media philosophy and
philosophy of education reveals unexplored aspect of the problems associated with the
definition of methodological principles and consider the specific characteristics of the
media and educational impact on the individual in the information society. Its showing
the role of media competence in ensuring human health in modern conditions. Its
grounded priority of media education as a mechanism for preventing risks to human
health in the virtual space.
Keywords: philosophy of education, personality, virtual space, media education,
information society, health.
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Діалогічна форма мовних пізнавальних
структур соціально–економічного буття
Досліджено діалогічну форму мовно–комунікативної практики в сфері
соціально–економічного буття, яка забезпечує процес сутнісної взаємодії
поліфонічних підходів розуміння економіко–господарської реальності.
Основним завданням такої діалогічної методики дослідження є забезпечення
об’єктивних засад створення інтелектуального консенсусу й універсалізації
наукового економічного знання, забезпечується процес розповсюдження та
надання суспільної значущості результатам дослідження. Діалогічна форма
сучасної методики дослідження набуває значення перспективного соціально–
світоглядного критерію для теорії аргументації економічних знань та
раціональним способом переконання різних верств громадянського суспільства
з метою можливого захисту своїх соціально–економічних інтересів.
Ключові слова: діалогові моделі, соціально–економічне буття, мовно–
комунікативні практики, людина, семантика, економічні знання.

Розпочинаючи розмову стосовно пізнавальних
структур соціально–економічного буття у формі тексту,
так чи інакше предметом нашого дослідження ми
визначаємо людину та її діяльність. Саме семантичний
рівень вияву соціально–економічного буття забезпечує
можливості аналізу діалогічного простору співіснування
думок та об’єктивного характеру процесу пізнання
істини, формуючи принципово нові засади якісної
комунікації у межах господарсько–виробничої системи.
У такий спосіб формується оригінальний текст сучасної
економічної культури, який включає світогляд людей та
особливості ментальної системи їх взаємодії, спосіб і
характер соціально–економічного існування, своєрідну
знакову систему у вигляді фіксованої інформації тощо.
Саме пізнавальний характер когнітивної взаємодії
економічних практик створює можливості для процесу
уречевлення енергії людей у господарсько–виробничих
результатах економічної діяльності та суспільно–
ціннісних орієнтирів їх практичного використання.
Вони
мають
ціннісний
соціально–орієнтований
характер, допомагають транслювати наукове знання
до зацікавлених у ньому структур суспільства, тим
самим визначається об’єктивний характер дослідження,
головним результатом якого стає досягнення істини
як плюральної процесуальності виробництва знання,
що нерозривно пов’язується з поняттям економічної
справедливості, користі та матеріального блага.
Крім того, соціально–економічний діалог забезпечує
формування динаміки між внутрішньою науковою
комунікацією та комунікаційною структурою між
наукою і суспільством, а також забезпечує виробничу
практику реалізації економічних знань та їх ефективне
застосування у господарському житті суспільства.
Сприйняття соціально–економічної дійсності та
представлення її у певній сфері знання людина здійснює
в системі культурної взаємодії за допомогою змінювання
еталонів репрезентацій, тобто соціально–економічна
реальність конструюється в наукових концепціях
і надалі критично переосмислюється. Пізнавальна
соціально–економічна реальність змінюється у часі,
паралельно з нею змінюються форми та способи її
сприйняття та конструювання, причому процес пізнання
розгортається не лінійно, як би набуваючи більшої
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об’єктивності та точності, а як все більш різнорівнева
інтерпретація
конструкції
постійно
змінюваної
дійсності. Відбувається процедура селекції людиною
її уявлень про матеріально–економічну реальність
у відповідності зі складеними у культурі пізнання
уявлень про неї: «Саме тому, з точки зору загальних
гуманістичних засад, новими цілями суспільства знань
можуть бути послаблення споживчих мотивів ринкового
суспільства, звільнення людини від постійного впливу
масової культури, подолання соціального відчуження,
відмова від економоцентризму та встановлення більш
гармонійних стосунків між сферами суспільства,
зменшення світової економічної нерівності, яка
поглиблюється з наростанням процесу глобалізації тощо.
Отже, гуманітарні засади стосуються суб’єктив
ної мотивації об’єктивного процесу економічного
пізнання, вони виступають як пізнавальний сегмент
суспільства в той час, як методологічні принципи
залишаються пов’язаними із дослідницьким процесом
і логіко–смисловою організацією його результатів» [1,
c. 62]. Відповідно, епістемологія наукового пізнання
суттєво змінюється внаслідок осмислення феномена
інтерсуб’єктивності і комунікативної природи пізнання,
виявлення такої форми раціональності як комунікація.
Однією з конкретних форм її реалізації стає діалогова
форма пізнавальних практик економічної реальності,
як
складової
соціально–гуманітарних
наук
та,
безпосередньо, теорії комунікації.
Аналізуючи підходи комунікаційної теорії Р. Якоб
сона та її критики Ж. Бодрійяром, ми спостерігаємо
паралель зі схожою структурою означення Ф. Соссюра
та Е. Бенвениста, фактично розглядаючи симулятивну
модель комунікації, також необхідним є звернення
до семантичного аналізу Р. Барта та Ю. Крістевої,
коли завдяки категорії діалогізму формулюється
така теорія значення, яка вимагає відповідної теорії
суб’єкта. Звертаючи увагу на роботи У. Еко, ми
спостерігаємо можливий механізм надання гіпотетичній
структурі онтологічного значення, формується єдиний
семіотичний підхід до феномену комунікації за
допомогою означуваних практик. Крім того, на початку
ХХ ст. виникає такий напрям як етики ринкових
відносин, а надалі завдяки працям таких вчених–
економістів як Т. Веблен, Дж. Гелбрейт, П. Міцберг,
П. Козловскі та багатьох інших формується методологія
соціально–гуманітарного підходу. Зазначена система
дослідження спрямовується на принциповий аналіз як
соціокультурної динаміки, так і з концептуалізацією
семіотичного простору культури, у рамках такого
поєднання формуються новітні методологічні засади
економічних знань та відокремлюється вектор
дослідження специфіки людського ресурсу в умовах
глобалізаційних трансформацій та для становлення
національної ринкової структури господарювання в
Україні, тому метою даної публікації є аналіз діалогічної
форми мовних пізнавальних структур соціально–
економічного буття.
Реальність сучасного суспільного життя, якщо
враховувати історичний досвід формування основ
виробництва та способів господарського спілкування,
потребує нових знань про саму людину та його
соціальні відносини, дослідження нових форм
організації відносин власності тощо. Така практика
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вимагає нової методології розуміння та досліджень,
формує потребу в розширенні знань як планетарного
масштабу, так й реальних життєвих ситуацій,
прискорює процес пізнання, але в центрі такої стратегії
залишається людина. Зміна структури економічних
відносин, збільшення ролі інтелектуального капіталу
в суспільстві суттєво вплинули на формування нової
економічної культуру людини та на можливості
реалізації її як професійних, так і й особистісних
здібностей. Базовою основою реалізації власного
інтересу суб’єкту виробничих відносин є мотивовані
економічні дії, професійна компетентність, відпові
дальність та раціональний підхід.
Можемо стверджувати, що процес розуміння
дійсності, а, фактично, вивчення тексту є безпосереднім
завданням герменевтики, але адекватність розуміння
залежить тільки від світоглядного сприйняття особи
стості, яка включена як у виробництво, такі спожи
вання текстової конструкції. Важливість процедури
дізнання істини полягає у необхідності досягнення
співвідношення
між
витриманими
об’єктивними
умовами дослідження та світоглядними уявленнями
і моральними принципами суб’єкту, таке визнання
факту багатомірності істини забезпечує можливість
подолання як однобічної професійної спеціалізації
людини, так і особистісного життєвого сприйняття.
Хотілося б проілюструвати зазначений підхід думкою
Л. Микешиної: «аподиктичне знання, котре пов’язане
з трансцендентальним суб’єктом, часто вважається
можливим тільки в чітких, формалізованих, матема
тичних і природних науках. Соціальним і гумані
тарним наукам у цьому відмовлено, а головною
причиною вважається їх специфіка – відсутність,
неможливість застосування граничних абстракцій,
трансцендентального суб’єкту в його класичному
розумінні та необхідності «зниження» рівня абстракції
до емпіричного суб’єкту, що відповідно призводить до
не строгості, релятивності, неможливості перевірити –
позбуває цю область знання об’єктивної істини та
статусу науковості. Це було безсумнівним для класичної
раціональності та відповідної епістемології, але сьогодні
змінюється само уявлення про трансцендентальність
знання, особливо у застосуванні до не формалізованого,
не строгого, ціннісне навантаженого, у багатьох
випадках метафоричного, оберненому до людини, його
«духу» і культурі соціально–гуманітарному знанню»
[5, с. 15–16], – можемо стверджувати, що сьогодні
нові форми трансцендентальності розвиваються у
соціально–гуманітарному знанні як на емпіричному,
так і трансцендентальному рівні, але дещо в інших
пропорціях і формах, чим, наприклад у природніх
науках.
Таким чином, визначаючи гуманітарні засади
соціально–економічного діалогу та когнітивної взаємодії
економічних практик, ми пропонуємо комплексний
підхід до їх вивчення завдяки одночасного використання
гносеологічних, онтологічних, аксіологічних, а також
герменевтичних підходів, виходячи при цьому з
цілісного розуміння культурного феномену людини.
Необхідним є врахування специфіки самого предмету
дослідження економічних знань з точки зору сучасного
соціального феномену зі спеціальними правилами
виробничо–господарських відношень. Але найбільш
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важливими способами з’ясування сутності соціально–
економічних механізмів є можливості діалогу з
суб’єктом, причому паралельно діалогу з ціннісним
значущим текстом на основі герменевтичних методів.
Запропонувати у даному контексті однозначний
комплекс рішень є неможливим завданням. Історія
створює лише певні реалістичні засади для відповіді
на такі запитання, а також теоретичні підстави
для ідейного діалогу задля розуміння актуальних
альтернатив і тенденцій у системі життєдіяльності того
чи іншого народу. Антиномії проблемного теоретичного
світорозуміння існують для того, щоб «розмислювати, –
зауважував їх першовідкривач І. Кант, передбачаючи
сучасний «діалоговий підхід», – про походження такого
розладу розуму з самим собою і дізнатися, чи не є
винним в цьому просте непорозуміння, після вияснення
якого, може бути, відпадуть горді претензії з обох
сторін, але з’явиться міцна та спокійна влада розуму над
розсудком і відчуттями» [2, с. 433–434].
Таким чином, діалоговий характер відносин,
моделі та методика діалогічності стає перспективним
соціально–філософським
критерієм
для
сучасної
теорії економічної аргументації як раціональний засіб
переконання та демократично орієнтовані наукові форми
існування економічного знання, оскільки вироблені
ними результати використовуються різними групами
громадянського суспільства як ресурс для захисту своїх
теоретико–економічних поглядів і реально–життєвих
господарських інтересів.
Така ситуація породжувала труднощі, які призводили
до переоцінки, а нерідко і до знищення прогресивних
ідеалів у суспільстві, що і призвело до трагедії ХХ ст.
Тому «на авансцену сьогоднішньої пізнавальної ситуації
виходить поліфонічність мислення, яка має своєю
передумовою наявність певного простору, в якому може
рухатися мислення, послуговуючись різноманітністю
мовно–семантичних засобів, форм, схем, стереотипів,
вироблених науковою культурою. Відмова від ідеї
жорсткої конкуренції наукового знання і заміна її
ідеєю діалогу, «спілкування розуму», де все знання має
цінність (оскільки кожна нова ситуація може відкрити в
ньому новий, раніше прихований смисл), диктує більш
лояльне, ніж раніше, ставлення до неформалізованих,
неточних, імовірнісних форм знання. Саме в останніх
можуть міститись геніальні прозріння, тоді як
формально точні, несуперечливі системи можуть бути
змістовно бідними» [3, с. 120].
Доведення, як і пояснення, не передбачає обміну
думками, взаємодії з аудиторією, тоді як аргументація
завжди направлена на переконання співрозмовника,
враховує його реакцію на доведення в запропонованих
твердженнях. Якщо доведення відбувається у формі
монологу, то аргументація тільки завдяки діалогу, у
ході якого співрозмовники досягають взаєморозуміння.
Завдяки такому ходу думок різницю між аргументацією
та доведенням складає тільки єдина суттєва обставина:
у процесі пояснення бере участь тільки один суб’єкт, а
у процесі розуміння – два суб’єкти, причому до об’єкта
не може бути застосоване діалогічне відношення,
тому пояснення не має діалогічного моменту, окрім
формально–риторичного. Розуміння завжди якоюсь
мірою діалогічне, у той час як точні науки мають,
за зауваженням М. Бахтіна, характер «монологічної
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форми знання». У гуманітарному знанні домінують
неформальні засоби міркування, які базуються на
індукції, аналогії та спираються на спостереження,
досвід з тим або іншим ступенем вірогідності
підтверджуються ним.
Отже, ближчим до критерію об’єктивності в системі
гуманітарного дослідження економічних процесів
є положення «сократівської» методики, що були
поступово витіснені, тому в сучасних методологічних
концепціях дослідження необхідним стає процес
відродження погляду на аргументацію саме як на
діалог. Аргументацію, у такому контексті, можна
визначити як раціонально–логічну складову процесу
переконання та комунікативної діяльності, а її завданням
є підтвердження та обґрунтування запропонованих
учасниками діалогу тези, заяви, точки зору тощо.
Діалогічна когнитивна методика дослідження
ґрунтується на тому, що орієнтація людей, у тому числі
вчених, у сучасному інформаційному світі досягається
завдяки взаєморозумінню в системі певних структур
світу, які створюються, у першу чергу, мовою різних
національних культур. Справа полягає в тому, що
в принципі всі наукові знання надають людській
життєтворчості впевненості тільки тоді, коли вони
визнані в суспільстві. Таке ставлення до наукових
досліджень та їх результатів випливає із суспільного
способу існування людини і мови, на якій вона мислить.
Це означає, що доказовість, системність і критичність
пізнання забезпечуються інформаційно–символічною
узгодженістю суб’єктів завдяки використанню спільної
мовної бази. Адже людина досягаючи істини не
може бути самотньою, вона спілкується з багатьма
іншими людьми, які діляться з нею своїми знаннями.
Дослідження, в цьому аспекті, можна вважати засобом
подолання особою чи групою осіб пізнавальної
обмеженості через установлення порозуміння із
багатьма іншими людьми.
У системі аргументації діалог завжди включає
два методичних положення поєднаних у межах
одного дослідницького процесу: формальний і
концептуальний. Формальний момент стосується
методики операціональних засобів, пов’язаних із
використанням під час дослідження правил і законів
логічних форм мислення. Другий, концептуальний
момент, проявляється у формах узгодженості між
собою методів, мети, способів аргументації, висновків,
оцінок у загальних результатах дослідження. Одночасно
така діалектика дослідження звернена переважно
до суспільства, а конкретніше – до певної аудиторії.
Дана діалогічна методика орієнтує наукову роботу на
багатоваріантні способи включення отриманого нового
знання у соціально–економічний контекст, поряд з
притаманними йому операціями та процедурами,
правила відношення між людьми, урахування їх
адекватних уявлень про світ і суспільство, а також
способи неформального спілкування.
Діалогічна методика, у цьому смислі, постає як
логіка забезпечення дослідження аргументами, які
направлені не на внутрішню обґрунтованість знання,
а звернені до міркувань інших людей. Основу такого
звертання утворює потреба створення узгодженого або
навіть спільного пояснення процедур дослідження,
тлумачення істинності та корисності отриманого
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

знання. Через це вона являє собою сукупність правил
комплексного конструювання або реконструювання
порозуміння між людьми на ґрунті аргументів, що
підтверджують факт їх створення внаслідок дослідження
нових знань.
Проте, такий аналіз ще не означає, що методика
діалогічного дослідження завжди має таку універсальну
значущість серед учених і підтримується ними. Адже
коло проблем, з якими стикається сучасна наука, досить
складне і не піддається однозначності у вирішенні.
Існують
такі
економічні
науково–дослідницькі
проблеми, щодо яких підтримувати діалог між ученими
та суспільством просто необхідно, але сам по собі
такий діалог недостатній для надійної аргументації
знань. Головними для науки є прийняття і тим самим
реалізація в суспільстві створеного нею знання, а
не згодне чи не згодне суспільство із змістом цієї
інформації. Американський економіст Д. Мак–Клоскі
посягає на устої професійної віри економістів у те, що
їх наука спрямована на пізнання істини про об’єктивні
економічні процеси і механізми. Він стверджував,
що економічна наука є передусім риторикою, тобто
мистецтвом переконувати, а наукові аргументи – одним
із засобів переконання, далеко не єдиним і не завжди
вирішальним [4].
Характеризуючи діалогові пізнавальні практики у
системі методології економічних знань можна умовно
розмежувати ми звертаємося до особистісного та
суспільного підходів. Суспільні діалогові практики,
уособлюючи собою соціальний характер буття людей,
розгортаються за правилами незалежними від свідомості
окремої людини, але завжди реалізуються в його
діяльності. Основою особистої діалогової моделі стає те
положення, що сутність людського пізнання пов’язана з
процесом особистісного пошуку, тобто у кожний момент
свого життя людина постійно запитує та перевіряє
комфортність умов свого існування в суспільстві та
лише завдяки можливості давати відповідь самому
собі та іншим людям стає «відповідальним» суб’єктом
суспільства. Поєднуються такі рівні у філософськи
визначеному «тексті», який фіксує реальність їх
існування, означує та іменує явища даної реальності,
але водночас він розкриває і світ самого суб’єкта –
носія і творця тексту. Мовна еманація дещо відкриває
завісу над творчою лабораторією свідомості, знаходячи
ціннісну шкалу смислів у ступені модальності
оцінок, формує зовнішні критерії, за якими можна
характеризувати буття свідомості завдяки об’єктивізації
(виказування вголос) тих чи інших суджень. Виникаюча
проблема співвідношення мови і свідомості, свідомості
та самосвідомості вирішується тільки в просторі
комунікативної діяльності.
Зазначені практики знаходяться в стані постійної
протилежної
взаємодії.
Історично
напрацьовані
та
інституціоналізовані
норми
світосприйняття
перетворюються в особисті переконання. З іншого
боку, саме особистісні переконання і уявлення, завдяки
колосальній творчій активності їх авторів і носіїв,
набувають значення соціальної сили і входять до
складу суспільної свідомості. Для створення такого
смислового наукового простору, де думки могли б
співіснувати і взаємозбагачуватися, зберігаючи при
цьому власну самостійність, учений має розглядати
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свою особистість через взаємодію з іншими. Треба вміти
бути іншим, відчувати іншого таким, яким він є, вміти
умовно стати на його місце, тобто відчути стан емпатії.
Особистість за своєю суттю діалогічна, тільки в діалозі
з іншим вона може розкрити і пізнати самого себе, а
тому в діалозі кожна людина існує як «інша» для себе.
Діалогова методика пропонує розвивати вміння людини,
торкаючись, критично відчути реальну дійсність у всій її
багатогранності та протиріччях, вимагає високої зрілості
соціокультурних та економіко–господарських відношень
між людьми.
Діалогові практики мають можливість на прин
ципових наукових засадах пояснювати й інтерпретувати
сучасні світові соціально–економічні «перебудови»
та сприяти процесу ефективної інтеграції України
до структур світового господарства. Мова йде
про такі методологічні принципи як поліфонізм,
діалогізм з точки зору створення смислового простору
співіснування думок, когнітивний креатив, який сприяє,
завдяки ціннісному характеру сучасної інформатики,
процесам трансформації та творенню нових соціально–
економічних форм. Однак, необхідним є врахування
також негативних ситуативних положень про те, що
інформаційне «слово» у широкому сенсі, включаючи
відео зображення, активно використовується і як новітня
форма обробки умів та сердець, і як один із способів
маніпулювання свідомістю мас, і як засіб економічної і
політичної дезінформації тощо. Наука про економіко–
господарські відносини між людьми не вкладається в
класичне розуміння науки як системи дослідницької
роботи, результатом якої є «істинне» знання, яке
потім тиражується і використовується в різних сферах
соціально–економічної практики, згодом набуваючи
інституціональний характер у вигляді таких канонічних
зразків, як наукові школи, теми освітніх програм,
підручників тощо. У той же час, метою діалогових
моделей є з’ясування в системі економічного знання
не тільки істинності його положень, а й конкретної
суспільної корисності. Вони допомагають транслювати
наукове знання до зацікавлених у ньому суспільних
структур, тобто створюють можливість адекватного
застосування загальнонаукових економічних досліджень
в конкретно–ефективних сучасних проектах і програмах,
де значення істини нерозривно пов’язується з поняттям
користі та матеріального блага.
Таким чином, діалог як форма мовно–комунікативної
практики в системі економічних знань забезпечує
процес сутнісної взаємодії поліфонічних підходів розу
міння соціально–господарської реальності: по–перше,
з формальної точки зору він завдяки логічним формам
мислення продукує операційну методику необхідних
засобів дослідження; по–друге, забезпечується формат
концептуальної узгодженості між собою соціально–
економічних інтересів і мотивацій, способів аргумен
тації та процедур, критеріїв оцінок тощо. Водночас
така діалектика дослідження направлена не тільки
на аргументовану доведеність знання, а звернена
до сприймання міркувань інших людей та пропонує
багатоваріантні способи включення отриманого нового
знання у соціально–економічний контекст поряд з прита
манними йому операціями та процедурами. У свою
чергу, діалогічна методика постає як логіка забезпечення
комплексного конструювання або реконструювання
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порозуміння між людьми на ґрунті аргументів, що
підтверджують факт їх створення внаслідок отримання
нових знань.
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Dialogical form of language and cognitive structures related
to social and economic reality
This article researches a dialogical form of linguistic communicative practices
in the social and economic context that ensures essential interaction of polyphonic
approaches to the understanding of the economic and business reality. Technically,
a dialogue based on logical forms of thinking creates an operating array of required
research methods thus procuring the format of conceptual concurrence of social and
economic interests of humans, their motivation, argumentation methods, assessment
procedures and criteria. At the same time, such research dialectic is not only aimed
at providing a reasoned proof of knowledge but is also directed at the perception of
other people’s thoughts, and it offers multiple means for the introduction of newly
acquired knowledge along with the corresponding procedures and actions into
social and economic reality. In its turn, a dialogical methodology is presented as the
logic of complex construction or reconstruction of understanding between people
based on the arguments that confirm they were created as a result of gaining new
knowledge.
The main goal of these dialogical research methods is to lay the basis for
reaching an intellectual consensus and for the universalization of scientific economic
knowledge, as well as to facilitate the process of distribution and attaching public
significance to research results. The dialogical form of modern research takes
on the meaning of a prospective social and ideological criterion for the theory
of economic knowledge reasoning and serves as a practical way to persuade
various strata of the civil society with the aim of protecting social and economic
interests.
Keywords: dialogical models, social and economic reality, linguistic
communicative practices, human being, semantics, economic knowledge.
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Проблемне коло практичних питань
делегування повноважень
у сфері державної освітньої політики
органам виконавчої влади
та місцевого самоврядування
в умовах реформування освіти
та децентралізації влади
Обґрунтовується проблемне поле практики державного управління в
умовах реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади і
освіти. Досліджуються основні складові механізму делегування державою
повноважень у сфері впровадження освітньої політики місцевим органам
виконавчої влади та місцевого самоврядування, територіальним громадам.
Ключові слова: управління, державне управління, делегування
повноважень, децентралізація.

Загальний контекст проблемного поля змістовної
складової делегованих державою повноважень органам
місцевої виконавчої влади в умовах реформування
освіти та децентралізації самоврядування, визначається
на перетині теорії державного управління та реалій
практики в сфері реалізації як власних, так і деле
гованих повноважень місцевим органам самоврядування,
територіальним громадам на сучасному етапі.
Теорія державного управління ґрунтується на
теоретико–методологічних засадах як важеля впливу
держави на стан і розвиток суспільних процесів
і відносин з метою досягнення цілей і реалізації
функцій держави, вдосконалення системи державного
управління. Практика сьогодення принципово не
має права змінювати принципи цієї теорії, але надає
предметності проблемному полю. Це стосується
інтерпретацій практичних дій в межах теорії державного
управління та утвореного нормативно–правового поля.
Окремі аспекти проблемного поля запропонованої
теми для міркувань та визначення механізмів держав
ного управління представлені в роботах М. Гербста,
Я. Герчинського, А. Друговва, І. Даченкова, І. Сторо
жука, В. Пікельної та інших вітчизняних та зарубіжних
дослідників. З наукового та теоретичного виміру
достатньо чітко визначено загальну тенденцію прак
тичної переорієнтації державного управління України на
засади державного управління Європейської спільноти.
Сьогодні можна погодитись з концепцією засто
сування досягнень наших міжнародних партнерів в
теорії та практиці державного управління, його адаптації
до сучасних змін та умов реформування на теренах
України, проте послідовний аналіз вже накопичених
проблем залишається поверховим та безсистемним.
Метою дослідження з цього питання є обґрунтування
проблемного поля теорії та практики державного
управління, вдосконалення підходів до практичного
впровадження принципу державно–громадської моделі
управління в період реформування вітчизняної освіти та
децентралізації місцевого самоврядування.
Окрім вищезазначених аспектів, важливим аргу
ментом щодо необхідності висвітлення цієї теми,
є замовлення керівників установ і закладів освіти
області, яке постійно форматується під час проходження
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підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів
області. Це виконання замовлення на випередження, яке
ставить за мету не накопичувати вже наявні проблеми,
як сніговий ком, а вчасно на них реагувати.
КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти», в цьому плані,
виконує свою функцію і завжди надає аналітичні
коментарі щодо нормативно–правових документів у
зазначеному колі. Характеризуються основні тенденції
в науці, коментується вектор діяльності Міністерства
освіти і науки України.
В цей складний, наповнений важливими подіями
і ґрунтовною роботою по реформуванню освіти
час, ми паралельно включені до процесу сучасного
державного перезавантаження та політичної реформи.
За незначний у часі період, на рівні Верховної Ради,
Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки
України, в комісіях, на Парламентських слуханнях,
у відкритому діалозі із суспільством обговорюються
глобальні, принципово важливі для громадськості та
освітньої галузі нормативно–правові документи такі як
Закон України про освіту, Закон України про внесення
змін до Конституції України (щодо децентралізації
влади).
Сьогодні усвідомлюються основні підходи до
реалізації Концепції розвитку освіти України на
період 2015–2025 років. Розроблена Дорожня карта
освітньої реформи. Відповідно до Бюджетного кодексу,
змінюється порядок фінансування установ і закладів
освіти різного рівня бюджетів. Обговорюються шляхи
реалізації Концепції реформування початкової освіти,
Положення про опорні школи, відповідні завдання щодо
децентралізації.
Вже прийняті відповідні Постанови Кабінету
Міністрів, які розставили деякі крапки над «і» по
утворенню та функціонуванню територіальних громад
на території Дніпропетровської області. Всі ці процеси
запущені одночасно і вже не обминули неоднозначних
характеристик. І це цілком зрозуміло. Нове завжди
пов’язане із складностями. Приклад Польщі, яка освітні
завдання передавала поступово органам місцевого
самоврядування протягом 1990–1999 років, зазначає,
що вони ще не завершили «де–факто» цей процес.
Процес розширення відповідальності самоврядування за
передані йому об’єкти комунальної форми власності та
повноваження в сфері освіти, був довготривалим і досі,
на думку деяких експертів, залишається незавершеним.
М. Гербст, Я. Герчинський підкреслюють, що
характер процесу децентралізації освіти у Польщі
пов’язаний зі ставленням до реформ у сфері децентра
лізації як до знаряддя демократизації держави, зокрема
демократизації освіти. Такий підхід був реалізацією волі
авторів реформ, які прагнули, щоб самоврядні одиниці
відповідали за управління школами і здійснювали їхнє
фінансування від власного імені і за «власні» кошти, а
не від імені центрального уряду, користуючись грошами,
отриманими у вигляді трансферів або субвенцій.
Система освітніх субвенцій у Польщі досі існує. І це
не єдина точка протиріч і неузгодженостей на шляху
більше, як 25 років реформ [1].
Порядок передачі об’єктів комунальної форми
власності з бюджетів міст, районів та сільських і
селищних рад на бюджети територіальних громад у
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Польщі починався с спочатку з передачі дошкільних
закладів, а потім поступово всіх інших.
Практика фінансування закладів освіти в Україні
відбувається за формульним розрахунком. Тобто на
одну дитину (за даними органів статистики),
відповідною постановою Кабінету Міністрів України
визначається середньо математична сума коштів на рік
по Україні. Вона в середньому дорівнює 7–9 тис. грн.
А реальні потреби для утримання установ і закладів
освіти в різних регіонах різні. Навіть в одній області
на одну дитину припадає не однакова сума. Так в
містах, де щільність населення відрізняється від
сільських регіонів, вона значно менша ніж в сільських
регіонах. У Дніпропетровській області, навіть, є такі
заклади, де одна дитина коштує біля 50 тис. грн. Це
притаманно сільськім регіонам. Мала чисельність
дітей потребує всього комплексу освітніх послуг.
Це і кількість штатних одиниць і опалення великих
приміщень і т. ін.
В умовах децентралізації самостійна спроможність
громад, без субвенції з державного бюджету, далеко не
завжди здатна повноцінно фінансувати об’єкти своєї
форми власності. Часто коштів вистачає тільки на
виплати соціально захищених видатків:заробітна платня,
нарахування на неї, комунальні платежі. Формульний
принцип часто не залишає коштів на повноцінне
утримання установ і закладів.
Процес вдосконалення системи фінансування
об’єктів комунальної форми власності територіальних
громад в умовах децентралізації триває.
Суттєвою проблемою завжди був і є так званий
«человеческий фактор», який заважає реалізації
досконалих і структурованих нормативно–правовим
полем підходів. І в першу чергу це має відношення
до тенденції коли філософія децентралізації уникає
обов’язкових вимог державних принципів до реалізації
освітніх завдань. Завжди було і буде державне
замовлення на зміст і якість освітніх послуг. Це
обов’язкова парадигма.
Під час обговорення проекту нового Закону України
про освіту, на всіх рівнях дискусій зупинялись на
форматі «державно–громадської» моделі управління, а
не «громадсько–державної».
По–перше, це відповідає Законодавчо визначеним
принципам формування вимог до місцевих органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, відносно
забезпечення Конституційного права на освіту та
соціальний захист дитинства в умовах децентралізації.
По–друге, при формуванні управлінських структур
в умовах територіальних громад, потрібно із самого
початку розставити всі необхідні акценти по делего
ваним повноваженням всім структурам влади, які
виходять на вирішення долі дитини. Наше завдання:
законодавчо закріплені обов’язки, грамотно розділити з
тими структурами, які зобов’язані це робити.
Останнім часом, освітня галузь справедливо
піддається критичним зауваження стосовно низького
рівня освіченості суспільства. І це буде постійно
поглиблюватись, якщо ми, відповідно до чинного
законодавства, не розділимо проблеми громадянського
суспільства із службою у справах дітей, кримінальною
поліцією, підрозділами соціального захисту, сім’ї, молоді
і спорту, охорони здоров’я, а будемо їх підміняти.
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Освіта не повинна уникати проблем щодо вирішення
долі дитини. Школа – перша зацікавлена особа яка
повинна бути разом з тими кого держава зобов’язала
опікуватись нею, але не перебирати повноваження.
Інакше свої прямі обов’язки ми будемо виконувати
не якісно. Прецеденти вже зафіксувала незалежна
міжнародна експертна група PERSON, яка займається
визначенням рейтингів ефективності національних
систем освіти.
Сьогодні, нажаль, змістовна складова поступається
місцем організаційній. І це ризик, який принципово
впливає на якість кінцевого результату. На нашу
думку це об’єктивний процес. Він пов’язаний з
сучасними політичними процесами. Оновлені, на
вимогу політичної доречності, управлінські кадри,
нажаль, не завжди відповідають професійним вимогам.
Організаційні навички діяти в нормативно–правовому
полі і забезпечувати вимоги чинного Законодавства –
справа надзвичайно відповідальна і вимагає якісного
оволодіння як знаннями так і уміннями. Вади
професійної некомпетентності кадрів сьогодні явище
розповсюджене. Особливо це стосується місцевих
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Повільний процес омолодження кадрів у системі
освіти, теж призводить до негативних наслідків. Не
спроможність управлінських кадрів відповідно реагувати
на сучасні виклики часу, значно гальмують розвиток
освіти на шляху реформ.
Проблему щодо якісної підготовки управлінських
кадрів в системі державного управління успішно
вирішує Дніпропетровський регіональний інститут
державного управління Національної академії держав
ного управління при Президентові України. Питаннями
поєднання теорії, нормативно–правового забезпечення
та практики децентралізації в області, ґрунтовно
займається Офіс реформ.
Сучасні керівні кадри повинні усвідомлювати
принципи та змістовне наповнення, за якими держава
делегує органам виконавчої влади та їх підрозділам,
відповідні повноваження у вирішенні питань, пов’я
заних з наданням освітніх послуг та соціального
захисту дитинства. Професійні дії у нормативно–
правовому полі забезпечення Конституційного права
на освіту в умовах децентралізації – головне завдання
місцевих органів влади та місцевого самовряду
вання по впровадженню державної політики у сферу
освіти [9].
Базові знання надає Конституція України, Закони
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону
дитинства», Типове положення про службу у справах
дітей, Постанова Кабінету Міністрів «Про створення
кримінальної поліції у справах неповнолітніх».
Розбіжності, задекларованих державою вимог, до
системи виконавчої влади та місцевого самоврядування
в реалізації освітньої політики та практики сьогодення,
висувають наступні проблеми:
1. Установи і заклади освіти часто дублюють
повноваження інших структурних підрозділів виконавчої
влади та місцевого самоврядування при вирішенні
проблемних питань дитинства.
2. Недостатня координуюча роль керівників місцевих
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в
питаннях охороні дитинства.
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3. Низький рівень нормативно–правової культури
керівників різних структурних підрозділів виконавчої
влади, місцевого самоврядування та управління освітою,
в питаннях делегування повноважень.
4. Необґрунтоване відволікання закладів освіти від
виконання прямих обов’язків впливає на якість надання
освітніх послуг.
На нашу думку, з метою забезпечення гармонійного
і послідовного режиму впровадження реформ, необхідно
визнати головним напрямом – роботу з кадрами і
зосередити її на:
– Фаховому відборі новопризначених керівників
структурних підрозділів як новоутворених територіаль
них громад так і управління освітою;
– Організації навчання керівних кадрів всіх
управлінських структур по сучасним програмам;
– Залученні до виконання контрольних функцій
над впровадженням державної політики в сфері освіти,
у зміст діяльності територіальних громад, широких кіл
громадськості.
З метою ефективного впровадження організаційних,
нормативно–правових та змістовних перебудов у системі
освіти, сучасні управлінські кадри мають свідомо
налаштувати школу на:
1. Розвиток індивідуальності;
2. Навчити спілкуватись та співпрацювати;
3. Бути гуманістичною та технологічною;
4. Надавати вибір;
5. Забезпечити орієнтованість на сучасність;
6. Налаштувати на конкурентоздатність з одноліт
ками з країн ЄС;
7. Навчити комплексно та на різних рівнях вирі
шувати проблеми;
8. Стимулювати критичність мислення та гнучкість
ума;
9. Навчити взаємодіяти з людьми;
10. Сформувати емоційний інтелект та власне мис
лення.
Завдання не нові. Такий формат вже давно
перейшов з площини теорії в площину практики
творчих педагогічних колективів. Вони свідомо забезпе
чують впровадження принципу безперервності та
послідовності системи освіти в Україні. Готують
адаптовану дитину як для самостійного життя в
нових економічних умовах, так і готову до вступу
і навчання в системі вищого навчального закладу
[2, c. 112–115].
Загальні принципи державної політики в освітній
галузі, розроблені на тлі законодавчого поля всіх ланок
освіти і гармонійно доповнюють сучасний формат
змісту реформ. Практика автономності та самостійності
ВНЗ, на протязі великого терміну часу, наприклад,
додала до державних принципів такий як самостійність
публічної діяльності.
Тема принципів державної політики в різних галузях
суспільного життя України, для науки державного
управління, розроблена достатньо ґрунтовно. Ми
її торкаємось з метою коментарів щодо системи
делегування повноважень.
На думку І. Сторожука, яка представлена у статті
«Принципи делегування повноважень у місцевому
управлінні», перед тим, як перейти до практичних дій,
потрібно усвідомити принципи державної політики
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у справі до якої ми приступаємо, а потім з’ясувати
систему делегування повноважень [6, c. 234].
Принципи державної політики у сфері освіти такі,
як: доступність; рівність; безоплатність; масовість;
публічність; відповідальність; наступність; інтегро
ваність в Європейський простір; державна підтримка;
самостійність публічної діяльності; незалежність;
оптимальна доповненість і рівновага повноважень
центральних і місцевих органів влади та місцевого
самоврядування – повинні урівноважувати систему
управління делегуванням повноважень.
Повноваження є власні, тобто прямо прописані
відповідним нормативно–правовим документом, а є
делеговані. Делегування відбувається по вертикалі
(вищі органи нижчім), керівник–підлеглим. Складною
є схема за якою, при наявності вертикалі законодавчих
документів, визначається виконавець. Наприклад:
Закон «Про державну статистику», Законодавство щодо
захисту прав споживачів або Законів про регулювання
містобудівної діяльності.
Неможливо змінювати вектор завдань без вертикалі.
Неприпустимо, щоб територіальні громади делегували
чужі повноваження структурам, якім регламентовано
вони не належать. Громади можуть утворювати
структури з відповідними повноваженнями, якщо такі
повноваження ніхто не виконує, або вводити додаткові
штатні одиниці в нейтральні підрозділи і контролювати
їх діяльність. Все інше – профанація.
З метою занурення в цю проблематику доречно
було б звернутись до Указу Президента України «Про
делегування повноважень державної виконавчої влади
головам та очолюваним ними виконавчим комітетам
сільських, селищних і міських рад», Закону «Про
порядок делегування повноважень органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування», де
повноваження визначаються як повноваження органу,
повноваження надані Законом, власні повноваження,
надані повноваження, передані повноваження, делего
вані повноваження і т. ін.
Висновки. Проблемне поле зазначеної теми
складається з двох рівнів. Перший – нормативно–
правовий. На ньому виокремлюються комплексні
проблеми переформатування підходів до децентралізації
влади і реформування освіти на засадах Європейської
спільноти. Другий – практичний. Його основу
складають суб’єктивні фактори. Це питання державної
кадрової політики, інформаційного забезпечення та
впорядкування системи управлінського інструментарію.
Найбільш перспективним напрямом вдосконалення
процесів реформування слід уважати підняття рівня
освіченості керівних кадрів як системи місцевої
виконавчої влади, місцевого самоврядування, новоутво
рених територіальних громад, так і системи управління
освітою.
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Practical issues of delegation of authorities in the sphere
of state educational policy executive authorities
and local self–government in the conditions of reforming
of education and decentralization of authority
The article explains the problem field of public administration practice in the
conditions of local self–government reforming, decentralization of authority and
education. The basic components of the state delegation of authority mechanism in
sphere of educational policy realization by local executive authorities, local self–
government and territorial communities are explored.
Keywords: administration, government administration, delegation of authorities,
decentralization.
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Інтегративні трансформації комунікативного
дискурсу та критичної філософії в умовах
глобалізації системи освіти
На сучасному етапі освіті необхідні нові філософські і світоглядні
засновки. Здійснюється дослідження і системний аналіз змістовних,
структурних і функціональних характеристик концепції «критичної філософії
освіти» в контексті інституційних тенденцій суспільної практики, а також
форм і можливостей її методологічного застосування. Філософський аналіз
освіти повинен узгоджуватися з сучасними соціально–культурними процесами
суспільного, державного і глобального характеру і їх віддзеркаленням у сфері
сучасного соціуму.
Ключові слова: глобальна система освіти, комунікація, дискурс,
навчання, філософія освіти, критична теорія освіти, критична свідомість,
демократизація освіти.

Глобальні інноваційні процеси супроводжуються
прискоренням розвитку всіх сторін суспільного життя,
що загострює і поглиблює протиріччя між темпами
суспільного та індивідуального соціокультурного роз
витку [14, с. 112]. За загальним визнанням, кінець
XX–го – початок XXI–го століття – це період
«глобальних інновацій» у всіх галузях культури,
економіки, техніки, суспільного і індивідуального
життя. Багато наукових праць присвячені вирішенню
цієї проблеми через освіту, розуміючи особливу роль
освіти у створенні цивілізованого громадянського
суспільства [10].
Якою ж є роль глобальної системи освіти та
комунікативної і критичної теорій у подальшому
розвитку та реформуванні інститутів громадянського
суспільства та системи виховання і освіти в Україні?
Оскільки філософія освіти відноситься до розряду
гуманітарних, людинознавчих наук і нерозривно
пов’язана з усвідомленням і розумінням місця і ролі
людини на сучасному світі і оскільки XXI століття,
на думку більшості учених (і не тільки гуманітаріїв),
можна вважати якоюсь мірою переломним в цьому
відношенні, то тенденції розвитку сучасного людино
знавства, тисячоліття, що виявилися на рубежі,
найбезпосереднішим чином позначатимуться (і вже
позначаються) і на зміні основних педагогічних понять,
категорій, закономірностей і взаємозв’язків, а, отже, і на
зміні педагогіки як науки в цілому.
Дискурс створюють особистості – вони беруть
на себе ті чи інші комунікативні ролі, обмінюються
мовленнєвими ходами і відповідно комунікативними
ролями.
Некласичний
і,
зокрема,
критично–
комунікативний спосіб мислення і дискурсу в науці
акцентує відносини «об’єкт–суб’єкт», в освіті –
розглядає освітній процес як педагогічне відношення,
як діалог між викладачем/вчителем і учнями, як
комунікацію між всіма учасниками педагогічного
процесу – освітньо–комунікативного дискурсу [Див.:
1–3]. Таким чином, для некласичної освіти на передній
план виступає комунікативний чинник, в якому
головними є комунікативні акти вчителя до активної
позиції всіх учасників комунікації, можливості обліку
їхніх прагнень, бажань, орієнтацій.
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Постає концептуальне завдання осмислення, філо
софської рефлексії, реінтерпретації освіти як процесу
саморозвитку особистості і як світогляду у зв’язку
з усвідомленням складності, нелінійності сучасного
світу, що розвивається. Варіант стратегії полягає в
опорі на постнекласичну науку, і, в першу чергу,
теорію самоорганізації, теорію дисипативних структур,
синергетику, автопоезіс (аутопоесіс) [16, с. 49]. Це буде
свого роду науково–освітня й комунікативна філософія,
яка б відповідала духу і викликам сучасного нелінійного
світу і сучасним вимогам суспільства знань та економіки
інноваційно–інтелектуальних цінностей.
Тенденції розвитку сучасної освіти виводять на
необхідність пошуку нових підходів до навчання
мислити і діяти в нових умовах, тому потрібна нова
теорія навчання, яка веде освіту в майбутнє – до нового
способу мислення і нового стилю життя майбутніх
поколінь. Такі теорії є – це теорія критичного
мислення і висхідна від неї критична філософія
освіти (і пов’язані з нею – критична педагогіка, теорія
критичної освіти і навчання) П. Фрейре, І. Ілліча,
Д. Келлнера, П. Макларена та ін., яка розроблена і
досить успішно застосовується у розвинутих країнах.
Однак критична теорія освіти (як і критична
філософія освіти) повинна ґрунтуватися на критичній
теорії суспільства, яка концептуально аналізує особли
вості реально існуючих капіталістичних суспільств і їх
відносини панування і підпорядкування (пригноблення),
протиріччя і перспективи для прогресивних соціальних
змін та перетворюючої практики, які створюють
проекти більш довершеного, вільнішого життя і
демократичного суспільства. Критичність теорії означає
спосіб бачення і розуміння, побудови категорій, що
роблять з’єднання, відображення і участь в практиці
теорії, виведення теорії з суспільної практики.
Критична теорія є міждисциплінарною, за участю
аналітичної критики з арсеналу різних академічних наук
і трансдисциплінарних побудов різних галузей знання
для виготовлення об’єктивного мультиперспективного
погляду на сучасне і майбутнє суспільство [7, с. 49].
Критична теорія є межею перетину, взаємодії і
посередництва, що поєднує різні аспекти соціального
життя у комплексному проекті нормативно–історичного
мислення. Її метатеорії таким чином самі містить
моделі більш цілісного утворення, що об’єднує різні
теми, які являють собою діалектичну цілісність, а не
розділяє матеріал у вузькодисциплінарних знаннях
[17, с. 239].
На початку двадцятого століття Джон Дьюї, очолив
напрям, який розробив найбільш стійкі засновки
прогресивної освіти, зв’язок освіти та демократії.
Дьюї стверджував, що не може існувати демократичне
суспільство без демократичної освіти, що кожен
повинен мати доступ до освіти і що освіта є ключем
до демократії і, таким чином, суспільного добробуту.
Дьюї був прихильником сильної, егалітарної і
представницької демократії, де кожен приймає участь у
громадському та політичному житті. Для Дьюї освіта є
ключем до працюючої демократії, так як, щоб розумно
брати участь у громадському та політичному житті,
треба бути інформованим і освіченим, щоб бути в змозі
бути якісним громадянином і компетентним учасником
демократичного життя.
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Починаючи з 1960–х років бразильський вчений
Пауло Фрейре у своїх працях «Педагогіка пригноб
лених», «Освіта як практика свободи» стверджував, що
стан соціального пригноблення залежить від нерівного
доступу до освіти та її здобутків. І тому пригноблені
суспільні верстви не повинні очікувати на освіту як
подарунок від панівних класів, але повинні виховувати і
розвивати себе. Відповідаючи на ситуацію колонізації і
гноблення, педагогіка Фрейре закликає до «деколонізації
свідомості» (conscientizacao), зокрема, відстоюючи право
тих. хто навчається брати участь у діалозі з вчителями, у
дослідженнях і повною мірою брати участь в освітньому
процесі. «Педагогіка пригноблених» вимагає створення
навчальних процеси, які будуть реально допомагати
людям розвивати себе і створювати краще суспільне
життя через соціальні перетворення і розширення прав
та можливостей.
Педагогіка Фрейре з навчання грамотності включала
в себе не тільки читання слова, але й «читання світу».
Це вимагає включення критичної свідомості (процес,
званий по португальські conscientização). Формування
критичної свідомості змушує людей задавати питання
з приводу своєї історичної і соціальної ситуації –
«читати свій світ» – з метою діяти як суб’єкти у
створенні демократичного суспільства (що було новим
для Бразилії того часу). У плані освітнього процесу,
Фрейре використовував обмін думками у формі діалогу
між вчителем та студентами, в якому обидві сторони
вчаться, обидві запитують, обидві рефлектують і обидві
беруть участь у створенні сенсу. «Звільнювальна
освіта складається в актах пізнання, а не в передачі
інформації. Це – ситуація навчання, в якій пізнавальний
об’єкт... є посередником між сторонами пізнання –
вчителем з одного боку та учнями – з іншого»
[11, с. 62].
Критичне мислення як освітня модель є вина
ходом американської когнітивної психології. Саме
американські дослідники пізнавальних процесів досягли
значних успіхів і мають визнаний у світі пріоритет у
цій галузі, зокрема, вищезгадані Д. Келлнер, П. Фрейре,
а також – Дж. Андерсон, Р. Стернберг, Д. Халперн,
Дж. Брунер, С. Міллер, Д. Надлер, Р. Солсо та ін. Однак,
на жаль, цей факт не означає, що всі фундаментальні
дослідження американських психологів утілені в
освітню систему Америки або інших країн.
Проте, наприклад, у США давно здійснюються
широкомасштабні проекти по навчанню критичного
мислення і накопичений чималий досвід у цьому [6,
с. 24]. Критичне мислення передбачає використання
когнітивних технік і стратегій, які збільшують
імовірність отримання бажаного результату, мається на
увазі мислення, що характеризується контрольованістю,
обґрунтованістю та цілеспрямованістю, тобто такий
тип мислення використовують для розв’язання задач,
формулювання висновків, імовірнісної оцінки та
прийняття рішень. Важко уявити сферу життя, яка б
не потребувала від людини здатності ясно мислити.
Проте, слід зазначити, що наша система освіти рідко
надає можливість навчитися учням мислити більш
продуктивно. Особливо це стосується гуманітарної
освіти. Наші навчальні заклади традиційно вимагають,
щоб учні виучували, запам’ятовували, відтворювали
інформацію. На жаль, у вітчизняній освітній практиці
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поки що не склалася стійка традиція вивчення
критичного мислення.
У західній системі освіти почався своєрідний рух
за критичне мислення. Сутність його полягає у тому,
що всі академічні дисципліни, які викладаються в
коледжі і університетах повинні бути перебудовані
в саморефлексивному дусі, а учні повинні оволодіти
навичками критичного ставлення до прийнятих
засновків і способів праці [9, с. 247]. Критичне мис
лення виявилося цілком технологічною методологією,
пристосованою до різних сфер інтелектуальної діяль
ності людини.
Це сприяло тому, що в навчальних планах
найбільших міжнародних освітніх центрів, у тому
числі
в
програмах
найстаріших
європейських
університетів, в останні два десятиліття з’явилася нова
дисципліна: «Критичне мислення». Для ряду західних
університетів, шкіл економіки, права, соціології, інших
навчальних закладів в даний час курс «Критичне
мислення» є обов’язковим. У реальному навчально–
педагогічному процесі у фундамент нової навчальної
дисципліни покладено сучасну інтерпретація класичної
формальної логіки. Тим не менше, критичне мислення
у своїй цілісності є міждисциплінарним предметом,
що враховує результати логіки та методології науки;
риторики; теорії переговорного процесу; дискурсного
аналізу; теорії масових комунікацій; теорії прийняття
рішення.
Разом з тим, як і будь–які інші сучасні між
дисциплінарні науки, наприклад, екологія, біохімія
та ін., критичне мислення стало цілком самостійною
сферою знання і настільки ж самостійною навчальною
дисципліною. У цій якості в західній системі освіти
критичне мислення вивчається як студентами, які ще
тільки приступили до навчання, так і професіоналами,
що підвищують свою кваліфікацію в самих різних
напрямках, у тому числі в галузі права та економіки,
менеджменту і ділового адміністрування, державного
і муніципального управління, соціології та політології,
зв’язків з громадськістю та в інших галузях.
Розділи з критичного мислення включені в різні
варіанти західних тестів для вступу в магістратуру
та аспірантуру. Наприклад, будь–який варіант GMAT
(Graduate Management Admission Test) включає в себе
як обов’язкові розділи: «Критичне мислення» («Critical
Thinking») або «Критична аргументація» («Critical
Reasoning»). Найбільші закордонні університетські
видавництва та видавництва, орієнтовані на публікацію
навчальної літератури (наприклад, Oxford University
Press, Routledge London, State University of New York
Press, Prentice Hall) та ін., в останні роки випускають
десятки праць з проблем критичного мислення.
У той же час словосполучення «критичне мислення»
не обов’язково присутнє на обкладинках, деякі з
підручників називаються «Мислення», «Неформальна
логіка». Разом з тим найбільш адекватно зміст цієї
дисципліни, на наш погляд, відображає назва «Критичне
мислення» [12, с. 52]. Саме в ньому найбільш
чітко виявляється її практична спрямованість, яка є
найважливішою загальною частиною.
Кажучи про сучасні витоки критичного мислення
в якості спеціальної навчальної дисципліни, слід
відзначити, що історія її зародження невіддільна від

305

Випуск 119

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

історії становлення неформальної логіки. Більш того,
межі між цими двома предметами досить умовні.
Обидві дисципліни у своєму сучасному вигляді
існують більше двадцяти років. Вони розвивалися
паралельно. Їхня поява була викликана практичною
необхідністю, пов’язаною з незадоволеністю як викла
дачів, так і студентів усталеними курсами формальної
логіки. Порівняльний аналіз змісту курсів «Критичне
мислення» і «Неформальна логіка» показує, що вони
практично ідентичні. Різниця у назвах пов’язана скоріше
з соціальними, ніж з науково–теоретичними чи власне
навчально–педагогічними проблемами.
У навчальних планах вищих навчальних закладів
протягом десятків років читався класичний курс
з традиційною назвою «Логіка» або «Формальна
логіка». Кардинальна зміна назв навчальних курсів у
всіх навчальних закладах завжди являє собою досить
складну проблему, тому простіше було змінити
традиційну назву курсу «Формальна логіка» на інше
«Неформальна логіка», ніж ввести принципово нове –
«Критичне мислення».
Логіка за більш ніж дві з половиною тисячі років
свого існування неодноразово змінювала назви,
зберігаючи основні елементи свого змісту. У силу
цього, включення в навчальний план нових курсів з
неформальної логіки мало на увазі прийняття певної
конвенції про те, що курси логіки будуть модифіковані.
На практиці виявилося, що для критичного мислення
та неформальної логіки характерні загальні риси:
увага до міркувань, вираженими в природній мові
і використовуваними в публічному дискурсі, з
притаманними їм багатозначністю, невизначеністю,
незавершеністю [5, с. 101].
Особливість таких міркувань дуже чітко виявляються
в тому, що думки кожного з нас належать тільки нам
самим; наші поняття ми поділяємо з іншими людьми.
За наші переконання ми несемо відповідальність як
індивіди, але мова, на якій виражені наші переконання,
є
суспільним
надбанням.
Люди
опиняються
«індивідуальними споживачами» «колективних понять».
Облік «індивідуальних особливостей споживачів
колективних понять» і «соціальних контекстів
вживання понять» абсолютно необхідний, наприклад, у
процесі прийняття рішень. Це стає особливо очевидним,
якщо ми порівняємо даний процес з його результатом –
прийнятим рішенням, в якому повинні зникнути
багатозначність і невизначеність. Прийняте рішення
за своєю суттю є деяким результатом проведених
міркувань, а тому завжди виявляється завершеним.
Воно повинно бути чітким, ясним, таким, що виключає
різночитання. Разом з тим процес прийняття рішень,
навпаки,
допускає
неясність,
неоднозначність,
множинність шляхів реалізації.
Якщо проаналізувати численні сучасні західні
підручники, навчальні посібники з критичного мислення
і неформальної логіки, то в них можна виявити як
загальну для всіх частину, так і різного роду розділи, які
варіюють від підручника до підручника. У деяких з них
можна зустріти і самі звичайні теми з курсу формальної
логіки: силогістику, виклад логіки висловлювань і
предикатів – це залежить від ставлення автора до
формальної логіки, оцінки її ефективності при аналізі
«природних» міркувань.
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Відмінною особливістю курсів критичного мислення
і одним з головних принципів є використання реальних
прикладів «природних» міркувань, взятих з самих
різних галузей знання та повсякденного життя, тобто
на перший план даних курсів виходить проблема
застосовності набутих знань в галузі критичного
мислення.
Критичне мислення точно так само, як і
неформальна логіка, розглядає знання як властивість
спільноти, а не тільки індивіда. Питання, критика
визначають стратегію аналізу міркування. З їхньою
допомогою відбувається поліпшення і розширення
висхідного знання, а не створення самоочевидного
знання на однозначному, надійному фундаменті.
Критичне мислення орієнтується на аналіз «природних»
міркувань, не прагнучи підігнати їх під стандартні
структури формальної логіки. Процедури міркувань, як
вже зазначалося, аналізуються в «антропологічному»
контексті з урахуванням особливостей міркуючого і
діючого суб’єкта, який характеризується певною волею,
цільовими установками, освітнім і професійним рівнем
тощо [13, с. 184].
Хотілося б ще раз підкреслити, що такий підхід
до аналізу міркувань в рамках критичного мислення
особливо важливий у контексті розгляду проблем
прийняття рішень. Адже на процес прийняття рішень
та його реалізацію серйозний вплив чинять фактори
не тільки об’єктивного, але й суб’єктивного характеру.
Особа, яка приймає рішення (ОПР) – індивід чи
колектив – може володіти різними професійними
якостями, переслідувати різні цілі, мати різні інтереси
тощо. Критичне мислення пропонує враховувати усі ці
якості ОПР у процесі прийняття рішень.
В той же час, проводячи «первинну обробку
досліджуваного матеріалу», критичне мислення не
тільки не виключає, але залучає ті методи формальної
логіки, які є адекватними для конкретного випадку, і, в
свою чергу, можуть володіти евристичною значимістю.
Особливості критичного мислення в якості
навчальної дисципліни визначаються орієнтацією
логічних засобів аналізу на практичне використання
в конкретних гуманітарних, соціально–політичних
і
природничо–наукових
сферах;
урахуванням
суб’єктивного, особистісного фактору при проведенні
різних рівнів аналізу; увагою до аналізу різних видів
помилок в процесі міркування. При цьому самі помилки
поділяються на випадкові та свідомі, розкривається
роль останніх у різного роду маніпулятивних техніках,
представлених ще Шопенгауером; інтересом до аналізу
питальних форм, виявлення їхнього місця і ролі у
прийнятті рішень, вирішенні конфліктів, організації
переговорного процесу тощо.
Важливим
завданням
критичного
мислення
є формування ідеї відповідальності людини за
результати своєї інтелектуальної діяльності, зокрема,
за прийняті рішення. Отже, критичне мислення – це
наукове мислення, суть якого полягає у прийнятті
ретельно обміркованих та зважених рішень стосовно
довіри до будь–якого твердження: чи мусимо ми його
сприйняти, чи відкинути або відкласти, а також ступінь
упевненості, з яким ми це робимо. Підкреслимо, що
критичне мислення означає не негативність суджень
або критику, а зважений розгляд різноманітних підходів
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до проблеми, щоб приймати обґрунтовані судження та
рішення щодо неї. Критично мисляча людина нічого не
сприймає на віру. Отже, вона має здібність і устремління
оцінювати різні твердження та робити об’єктивні
судження на основі добре обґрунтованих доказів.
Мета критичного мислення полягає у встановленні
об’єктивної істини. Критичне мислення – це здатність
ставити нові запитання, випрацьовувати різноманітні
аргументи, приймати незалежні та продумані рішення.
Творче і критичне мислення здаються, при першому
розгляді, абсолютно несумісними поняттями. Як відзна
чають сучасні вчені, перше ґрунтується на нераціо
нальних, несвідомих ідеях, без строгої спрямованості,
часом неприйнятних у викладанні, друге є повною
його протилежністю. У своєму загальному значенні
«творчість» означає пошук або створення нового,
невідомого, навіть вирішення невідомої проблеми
або завдання. Загалом, те ж саме відбувається і з
«критичністю» у широкому і правильному її розумінні
[6, с. 93].
Порівнюючи дидактичну і критичну освітні теорії,
ми бачимо, що більш об’єктивною, ефективною і
практичною є критична теорія навчання (освіти),
заснована на пріоритетах логічного, проблемного,
критичного мислення, пошуку нестандартних відповідей
та дослідницької діяльності учнів, які сприяють
розвитку творчості, самостійності, професіоналізму
і відповідальності – особистісних якостей, таких
необхідних у сучасних соціокультурних умовах.
Для того, щоб побачити, що критична теорія
сучасніша в своєму застосуванні, ніж дидактична,
пропонуємо порівняти їх по відношенню до різних
елементів виховання і навчання. Дидактична теорія
прагне – в якості основної вимоги до педагогічного
процесу – навчити правильно викладати (тобто
вміти сформулювати правильно) чиюсь ідею, в той
час, як головне завдання критичної теорії – навчити
правильно думати самому. У критичному мисленні
також слід звернути увагу на трактування думок;
навчання при цьому має бути поповнене зростаючим
життєвим досвідом, який допомагав би учням збирати,
аналізувати, оцінювати факти і явища дійсності. Згідно
дидактичної теорії, знання незалежні від мислення,
яке породжує, формулює і застосовує їх. Критична
теорія стверджує, що весь зміст знання породжений,
сформульований, синтезований, оцінений мисленням.
Еталоном освіченої особистості в дидактичній теорії є
знаюча, начитана, ерудована людина, яка, по суті, є як
би сховищем різноманітних знань, подібно енциклопедії
або картотеці. Освічена, начитана особистість вірить
в істину і є шукачем правди, в результаті чого вона
видобуває нові знання. Природу навчання в дидактичній
теорії становлять знання, розуміння, істина, які можуть
передаватися за допомогою вербального спілкування
у формі лекцій чи дидактичного навчання. Але учні
повинні беззаперечно слухатися вчителів. Учнів не
вчать, як слухати і як вчитися – це прищеплюється
самосвідомістю за допомогою сили волі. Відповідно
до аналізу статусу питань, учні, у яких питань немає,
вчаться добре (тобто вони отримують хороші оцінки),
а учні, у яких багато питань, вчаться погано (тобто
вони отримують погані оцінки). Сумніви і питання
послаблюють абсолютну віру і хорошу дисципліну.
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Погана дисципліна впливає на оцінку знань учнів.
Таким чином, при традиційному навчанні основні
знання, вміння, навички можна отримати під
керівництвом вчителя без застосування критичного
мислення, але ці знання, вміння і навички не будуть
продуктивними.
Еталоном ж освіченої особистості в критичній теорії
є начитана, логічно мисляча людина, що характеризує
дійсно освічену людину, яка постійно здобуває нові
знання на основі власного інтересу і постійного пошуку
істини. Природу критичного навчання складають знання,
які не можуть передаватися однією людиною іншій
(тобто вчитель не може вкласти свої знання іншому),
так як людина може ділитися способами свого навчання
і оволодіння знаннями, вміннями, навичками [8, с. 110].
При цьому учнів треба вчити критично мислити,
тобто критично слухати і сприймати, осмислювати й
аналізувати нову інформацію, творчо застосовувати і
доводити свої знання до професіоналізму, критично
розвивати й удосконалювати себе. Процес навчання
повинен супроводжуватися відповідними питаннями
і докладними відповідями, включенням діалогів і
обговоренням проблем. Ті учні, у яких ніколи немає
питань, практично не навчаються, у той час як
виявлення специфічних питань є важливою ознакою
критичного осмислення і розуміння. Як показує
практика, спокійні класи з хорошою дисципліною
менше набувають продуктивних знань, ніж ті, де часті
розмови учнів концентруються на життєвих ситуаціях,
що є практичною ознакою ефективного навчання.
Згідно дидактичної теорії, знання найкраще
засвоюються, коли їх розбивають на невеликі групи
(елементи, порції), які, у свою чергу, розбиваються на
підгрупи і викладаються послідовно для автоматичного
засвоєння часто без практичного застосування. У
критичній же теорії знання засвоюються цілеспрямовано
і систематично, коли вони викладаються цілісно (від
цілого до частин). І «цілісності», які ми вивчаємо,
пов’язані з іншими цілісностями, так само, як і
їх частини (елементи) пов’язані між собою. Дане
положення дозволяє зрозуміти, що ми не зможемо
свідомо осягнути глибоких знань в якійсь галузі,
поки не дізнаємося, як вона пов’язана з якоюсь іншою
областю знань, як вони разом з іншими галузями знань
сприяють нашому розвитку і вдосконалення. Дидактична
теорія стверджує, що люди можуть отримати достатні
знання, не захоплюючись ними і не цінуючи їх. Отже,
така освіта суттєво не змінює цінностей учнів. Згідно
критичній теорії, люди отримують необхідні і справжні
знання тоді, коли вони їх цікавлять, захоплюють, і коли
ці знання цінуються ними. Всі інші знання поверхові
й неістотні. Така освіта, яка заснована на критичній
теорії, змінює цінності, мотивацію учнів і перетворює
їх у вічних учнів, які постійно займаються самоосвітою
і самовдосконаленням, в розумних і освічених людей,
здатних бути успішними і ефективними в сучасному
світі.
Роль критичного мислення полягає у тому, щоб
протистояти вірі, що не піддається поясненню. Цей вид
мислення проявляється у двох напрямках: 1) орієнтація
на пошук правди; 2) розуміння різноманітності. Віра
в абсолютизм і в ідеї, що не піддаються поясненню,
є негативними показниками критичного мислення.
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Критичне мислення також включає у себе оцінку
самого розумового процесу – перебігу розмірковувань,
що привели нас до висновків, або тих чинників, які
ми врахували під час прийняття рішення. Критичне
мислення передбачає свободу від психологічного
захисту. Людині інколи дуже важко визнавати свої
помилки і не тому, що не вистачає інтелектуальних
здібностей, а тому, що спрацьовує психологічний
захист. Така людина дуже часто схильна відкидати або
викривляти інформацію, що не сумісна з її уявленнями
про себе або світ. Отже, нерозумна людина не та, що не
помиляється, а та, що не хоче помічати та виправляти
свої помилки.
Критичне мислення неможливо відділити від
творчого. Як тільки–но ми починаємо аналізувати
проблему, ми одразу будуємо гіпотези, шукаємо
альтернативні способи розв’язання та ін. А все це є
актами творчості. Отже, точніше буде називати той
тип мислення, про який йдеться, критичним творчим
мисленням. Розвивати критичне мислення можливо
лише шляхом розв’язання проблемних досліджень і
задач із суспільствознавства. Це дозволить учням краще
усвідомлювати минуле і сучасне. Навички критичного
мислення допоможуть учням стати відповідальними
громадянами і свідомо обирати свою долю та впливати
на неї. Саме проблемні вправи з суспільствознавства
дозволять свідомо і правильно обирати шляхи
розвитку не лише власної долі, а й долі своєї країни та
суспільства [14, с. 209].
На нашу думку, необхідно розробити і впровадити
у навчання дослідницькі завдання та створити
відповідні педагогічні умови, які б сприяли розвитку
таких якостей особистості, як синтетичне мислення
(тобто уміння бачити зв’язки, які безпосередньо не
спостерігаються); уміння ставити під сумнів сталі
принципи та ідеї; обдумана ризикованість; терпиме
ставлення до своїх та чужих помилок; пошук проблем,
які вимагають творчих зусиль; уміння визначати та
перевизначати проблеми та ін. критичне мислення є
мисленням самостійним. Інформація є відправним, але
аж ніяк не кінцевим пунктом критичного мислення, а
критичне мислення починається з постановки питань і
з’ясування проблем, які потрібно вирішити. Критичне
мислення прагне до переконливої аргументації,
воно є мисленням соціальним, будь–яка думка пере
віряється і відшліфовується, коли її обговорюють
з іншими.
Таким
чином,
критичне
мислення
–
це
передовсім наукове мислення, потреба в якому в
умовах інформаційного суспільства стає дедалі
затребуваною. Теорія критичного мислення є здобутком
сучасної когнітивної психології, що спирається
на широку експериментально–дослідну базу. А
якісну суспільствознавчу освіту важко уявити без
критичного мислення. Саме тому розвиток критичності
мислення є нагальною потребою, що постала перед
суспільствознавчою освітою. І всім нам, і методистам,
і вчителям, і авторам підручників та посібників, слід
потурбуватися про створення відповідних умов під
час навчання: внести відповідні зміни у зміст освіти,
методику навчання та форми навчальної роботи. Ці
зміни мають бути спрямовані на засвоєння учнями
стратегій критичного мислення.

308

Гілея

Задля того, щоб зробити критичне мислення компе
тентністю учнів, необхідно попіклуватися про: 1) чітке
виділення правил критичного мислення; 2) засто
сування вправ на використання правил критичного
розмірковування; 3) систематичне тренування у роз
в’язанні задач на критичний аналіз суспільство
знавчого матеріалу. Саме за таких умов ми можемо
розраховувати на те, що учні стануть компетентними
у критичному розмірковуванні. Причому, слід наго
лосити на важливості забезпечення всіх цих умов
у навчанні. Якщо зігнорувати хоч одну, успіху у
справі набуття учнями такої компетентності, як
критичне мислення, ми не досягнемо. Структурно
компетентність можна представити таким чином:
компетентність =знання+уміння+досвід. Визначальною
ознакою компетентності є здатність діяти, тобто
розв’язувати проблеми у певній предметній галузі.
Здобуття компетентності відбувається у три етапи:
1) ознайомлення з певною інформацією (декларативне
знання); 2) процедуралізація – перехід від декла
ративного знання до застосування процедурного знання,
тобто перетворення знань у правила дій; 3) повне
засвоєння комплексу правил та безпомилкове їх
застосування, що і є, по суті, компетентністю.
Слід усвідомлювати, що основною передумовою
компетентності є тренування. Але не будь–яке
тренування робить людину компетентною, а лише те,
що спиратиметься на три умови: 1) чітке виділення всіх
компонентів критичного мислення; 2) простеження
за виконанням завдань по кожному компоненту;
3) здійснення зворотного зв’язку та забезпечення
засвоєння кожного компонента. Отже, забезпечити
компетентність учнів у галузі критичного мислення
можливо за допомогою компонентного аналізу, коли
ми виділимо основні правила та процедури критичного
розмірковування та забезпечимо їх покрокове засвоєння
у повному обсязі. Яким же чином закласти у навчальні
програми розвиток критичного мислення? Передовсім,
на нашу думку, програма сприятиме розвитку критичного
мислення лише в тому випадку, якщо матиме проблемний
характер. Що мається на увазі? Можливо, треба відійти
від традиції визначати теми програми у стверджувальних
формулюваннях й запровадити формулювання–запитання,
які б передбачали різні альтернативи? Якщо формулю
вання тем буде представлено у вигляді контроверсійних
оцінок, то воно просто примушуватиме учнів та вчителів
розмірковувати критично.
Не менш важливою проблемою є забезпечення
діагностики навичок критичного мислення. Можемо
стверджувати, що проблема розвитку критичного
мислення тих, хто навчається стоїть сьогодні дуже
гостро і вимагає розробки та впровадження у життя
дієвих методик навчання, які б забезпечували форму
вання цієї компетентності на рівні програм, навчальних
планів та результатів навчання [4, с. 83].
Саме в цих цілях українська система освіти,
яка має великий творчий досвід та інноваційний
потенціал, перебуваючи в значно більш важких умовах,
ніж система освіти США, може і повинна активно
вивчати і творчо використовувати прогресивний досвід
американських вчених і педагогів–практиків. У цьому
полягає основний зміст і позитивне значення нашої
співпраці у контексті Глобальної освіти.
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Для української освіти актуальна об’єктивна потреба
у вивченні як світового передового педагогічного
досвіду, так і індивідуального стилю діяльності
сучасного викладача – вічного учня, що шукає і
приймає все нове, який веде за собою підростаюче
покоління в суперечливому і швидко мінливому світі.
Діяльність вчителя ніколи не була такою важкою, ще
ніколи йому не доводилося конкурувати з глобальною
інформаційною системою.
У зв’язку з цим існує гостра необхідність допо
могти вчителям, викладачам орієнтуватися в тенденціях
розвитку Глобальної освіти і сучасні вимоги до
педагогічної освіти. Які тенденції розвитку освіти
у новому столітті? Наприклад, в дослідженнях
«Інституту Критичного Мислення» (Каліфорнія) були
вивчені перспективи розвитку освіти, розглянуто
напрямки та шляхи реформування освіти в сучасному
демократичному суспільстві [9, с. 260].
У даний час у багатьох економічно розвинених
державах існують різні концепції розвитку школи як
у державному, так і приватному секторі. Конкретним
прикладом тому є розроблена в США напередодні
нового століття і вже впроваджується концепція школи
XXI–го століття (школи майбутнього). Така «Школа
майбутнього» передбачає створення зазначених (в таб
лиці) педагогічних умов, необхідних для реалізації
теорії критичного мислення та впровадження з цією
метою інноваційних освітніх моделей, у тому числі
особистісно–орієнтованої та індивідуально–творчої,
так як на сучасному етапі розвитку освітніх систем
основним є «індивідуальний стиль» діяльності.
Оскільки комплекс індивідуальних особливостей
може лише частково задовольнити вимоги будь–якого
виду діяльності, людина мобілізує свої цінні для даної
роботи якості, компенсуючи ті, які перешкоджають
досягненню успіху.
У зв’язку з гуманізацією освіти виникає питання про
межі зміни стилю і межах педагогічного впливу, а також
про ступінь впливу сумісності стилів діяльності вчителя
та учня на розвиток пізнавальної активності останнього.
При розгляді даних питань виділені два найважливіші
завдання сучасної освіти:
– по–перше, максимізувати процес сприйняття
матеріалу і забезпечити розвиток пізнавального стилю
діяльності учнів;
– по–друге, допомогти вчителю знайти свій стиль
педагогічної діяльності, найбільш відповідає його
індивідуальним особливостям, та, що найбільш важливо,
вміти варіювати ним в залежності від особливостей
стилів діяльності учнів.
Найбільш значущим, з одного боку, є питання
успішного навчання всього класу з урахуванням індиві
дуальних особливостей кожного учня, з іншого –
пристосування осіб з різними індивідуально–психоло
гічними особливостями до педагогічної діяльності,
тобто до діяльності з постійно мінливих умов.
Розвиток індивідуального стилю пізнавальної
діяльності учнів відбувається в процесі взаємодії
вчителя та учнів. Але найчастіше відбуваються
конфлікти між вчителями та учнями, що перешкоджає
розвитку інтересу учнів до предмета, а іноді і навчальної
діяльності в цілому. Це відбувається через несумісність
особливостей нервової системи. Те, чого очікує
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учитель від своїх учнів, ґрунтується на його власних
перевагах у сфері навчання, а коли ці переваги не
збігаються з навчальними уподобаннями учнів, виникає
конфлікт стилів. Поняття «конфлікт стилів», введене
американськими психологами, використовується при
невідповідності між «стилем навчання», тобто, стилем
діяльності вчителя, і «стилем вчення», тобто стилем
діяльності учня («teachingstyle & learningstyle»).
У ході досліджень американських психологів був
виявлений такий факт, що найвищу зацікавленість
у вивченні предмета досягають ті учні, діяльність
яких відповідає за типом нервової діяльності вчителя/
викладача [Див.: 6; 12; 13]. Оскільки сучасна система
освіти не передбачає можливості формування класів
на основі особливостей стилів діяльності учнів і
вчителів, то головне завдання, що стоїть перед учителем,
полягає в пошуку компенсуючих методів навчання, що
запобігають «стильові» конфлікти.
Розвиток освіти в кожній окремій країні і становить
сутність розвитку Глобальної освіти в цілому, яке може
відбуватися тільки через взаємообмін і збагачення
світового педагогічного досвіду. Сучасний процес
навчання потребує використання нових досліджень
проблеми розвитку індивідуального стилю діяльності
в контексті Глобальної освіти, що визначає значимість
нашого дослідження.
Особливу роль у цьому відіграє особистість і
діяльність викладача/вчителя. Особистість викладача/
вчителя у глобальному освіті – це особистість носія
знань і культури та їхнього творця, приймача і творця
світового педагогічного досвіду, вічного учня, що шукає
і приймає все нове, який веде за собою підростаюче
покоління в тривожному і швидко мінливому світі.
Діяльність викладача/вчителя ніколи не була такою
важкою, ще ніколи раніше йому не доводилося
конкурувати з глобальною інформаційною системою і
використовувати її в педагогічних цілях.
При цьому позиція педагога розглядається як
система усіх інтелектуальних, вольових та емоційно–
оціночних відносин до світу, соціальної дійсності і
педагогічної діяльності. Соціальна позиція педагога
виростає з тієї системи поглядів, переконань і ціннісних
орієнтацій, які були сформовані ще в загальноосвітній
школі. У процесі професійної підготовки на їхній
базі формується мотиваційно–ціннісне ставлення до
професії, цілей і засобів педагогічної діяльності, до себе
і до світу.
Оновлювана в інноваційній діяльності викладачів/
вчителів освіта (навчання і виховання), яка має значний
позитивний досвід, високо оцінений в світі, при всіх її
перевагах, в основі своїй має дидактичну, а не критичну
теорію, і все ще залишається масово–репродуктивною,
а не індивідуально–творчою, яка розвиває проблемне,
критичне мислення, дослідницький стиль діяльності
кожного учня, навчаючи сумніватися, дивуватися,
критикувати, піддаючи все сумніву [7, с. 180].
Чи буде затребувана критично–комунікативна
теорія освіти в нашому суспільстві, в сучасних
реформах, як вона буде реалізована у вітчизняній
системі освіти, залежить від усіх нас, а від цього
в свою чергу залежить, як ми і наші діти будемо
думати і жити, вчитися і навчати в новому світі. З
новим тисячоліттям до нас прийшов час, коли кожній
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людині необхідно отримати комплекс світоглядно–
філософських, соціальних, екологічних, економічних
та юридичних знань у системі глобального освіти і
раціонально використовувати Інтернет як інструмент
безперервної самоосвіти. Глобальна освіта відкриває
величезний світ інформації і надає великі можливості
для успішної і компетентної діяльності на світовому
рівні; дійсно кожен може стати «людиною світу» – це
реальність сучасної глобальної освіти, а перспективи її
непередбачувані.
Критична педагогіка і філософія освіти у цьому
контексті також повинні займатися складним питанням
подолання культурних відмінностей, розуміння, а також
розробки більш непереконливі моделі демократії, яка
буде включати і розвиток існуючих маргінальних груп
та вирішення конфліктів між різними спільнотами
і культурами. В сучасних тенденціях суспільного
розвитку з усе загальнішою необхідністю постає
потреба вирішення в теоретичному і практичному плані
проблеми громадянської інституційної демократизації,
зокрема систем управління та освіти і реалізації
ідеї демократичного суспільного виховання і освіти.
Сучасні філософія і соціологія освіти, психологія
розвитку показують, що механізми і умови реалізації
педагогічних ідей відбиваються не тільки у формальних
організаційних структурах або навчальних програмах.
Ключову роль в педагогічно значущому соціальному
устрої школи грає комплекс явних і неявних чинників –
неформальній організації навчальних закладів, ство
рюючих об’єктивний (інституційний) контекст демокра
тизації освіти.
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Метод SWOT–аналізу
в сучасному науковому дискурсі
Аналізується сучасний науковий дискурс, який точиться у відповідній
зарубіжній науковій літературі щодо методу SWOT–аналіз. Зокрема
досліджуються різні, часом протилежні точки зору щодо часу і батьків–
засновників цього методу, його сутності, переваг і недоліків, можливості
й доцільності застосування в політології та у політичній практиці.
Аргументується актуальність даної проблематики. Здійснено аналіз чотирьох
точок зору щодо часу та засновників SWOT–аналізу та трьох точок зору щодо
його переваг і недоліків. В останньому випадку запропоновано гіпотезу на
користь однієї з проаналізованих точок зору. Висунуто також гіпотезу, згідно
якої з’ясувати справжній потенціал і ефективність SWOT–аналізу можна лише
при умові застосування самого SWOT–аналізу. Підтверджена коректність
запропонованої гіпотези про те, що зазначений метод не лише можна, а й
доцільно використовувати і в політології, і в політичній сфері.
Ключові слова: науковий дискурс, методи наукового дослідження, SWOT–
аналіз, переваги і недоліки, гіпотези, політологія, політична сфера.

Актуальність даної проблеми обумовлена кількома
чинниками. По–перше, дедалі міцніючою тенденцією
зростання кількості публікацій, причому як у папе
ровому, так і у електронному їх варіантах, присвячених
дослідженню й висвітленню основних засад методу
SWOT–аналізу та його використанню. По–друге,
відсутністю єдиної точки зору щодо сутності,
призначення та ефективності цього методу. По–третє,
ще однією помітною тенденцією, а саме загостренням
дискурс–аналізу щодо «батьків–засновників» методу
SWOT–аналізу, його переваг та недоліків, доцільності чи
недоцільності застосування взагалі, і в політології та/чи
в політичній сфері зокрема.
Проведений нами компаративний аналіз ступеню
наукової розробки даної теми, показує, що в різних
країнах він є далеко не однаковим. У західній науковій
літературі цей ступінь є надзвичайно високим.
Щоправда, в першу чергу, це стосується публікацій,
пов’язаних із використанням SWOT–аналізу переважно
в бізнесі та менеджменті. Видання публікацій такого
змісту поставлено на потік і, по суті справи, перетво
рилося на досить розгалужений, потужний і схоже
досить таки прибутковий бізнес, про що ще йтиметься.
Щодо суто академічних видань, то і тут впродовж
кількох останніх років помічається тенденція до їх
суттєвого кількісного зростання. Це, зокрема, праці
таких західних вчених, як: І. Ансов [1]; Ч. Бемфорд [2];
Р. Делтрі [3]; Ф. Котлер [4]; Е. Лернд, Р. Крістенсен,
К. Ендрюс та У. Гут [5] та ін. Дедалі зростаючу увагу
проблемам SWOT–аналізу приділяють і російські
дослідники, зокрема такі, як: М. Ю. Учитель, Ю. Г. Учи
тель [6] та ін. Щодо вітчизняних науковців, то стан і
напрямки їх досліджень із зазначеної проблематики
будуть розглянуті дещо нижче.
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Основними дослідницькими методами, що були
використані в даній статті стали такі, як: аналіз і синтез,
системний, Case–Study, критичний, об’єктивності,
компаративний, Cost and Benefit та деякі інші.
Переходячи до викладу основного матеріалу,
наголосимо, що науковий дискурс точиться навколо
практично всіх аспектів методу і матриці SWOT–
аналізу, що зрозуміло неможливо висвітлити в одній
статті через обмеженість її обсягу. Тому зупинимося
лише на питаннях, пов’язаних з: a) його «батьками–
засновниками», b) перевагами і недоліками та c) доціль
ністю чи недоцільністю використання взагалі, і в полі
тиці та політології зокрема.
Почнемо з нагадування (дослідникам–початківцям),
що назва методу «SWOT–аналіз» походить від акроніму
таких англійських слів: Strengths («Сильні фактори»),
Weaknesses
(«Слабкі
фактори»),
Opportunities
(«Можливості») та Threats («Загрози»). Вважається,
що застосування SWOT–аналізу створює сприятливі
умови, з одного боку, для з’ясування «Сильних» (яких
слід максимально використовувати) та «Слабких»
(яких варто збуватися) факторів будь–якого об’єкту та/
чи предмету дослідження, а, з іншого боку, розуміння
«Можливостей» (які слід наполегливо вишукувати та
вправно застосовувати), а також виявлення «Загроз»
(яким треба протистояти та протидіяти). Як правило,
сутність цього методу і його матриця зображується у
вигляді Схеми №1. На ній певний квадрат розділено
на чотири квадранти, в кожному з яких розміщується
інформація і дані відповідні його назві:

Аналіз численних публікацій, присвячених проб
лемам SWOT–аналізу, засвідчує відсутність єдиного
погляду щодо часу народження та «батьків–засновників»
цього методу. Існує щонайменше чотири різних
точки зору. Перша: SWOT–аналіз був розроблений
на початку 1960–х рр. професором Стенфордського
університету Альбертом Хемфрі. Деякі дослідники
саме його вважають «одним із «батьків–засновників»
того, що ми сьогодні знаємо як SWOT–аналіз» [7].
При цьому, стверджується, що спочатку він та його
дослідницька команда, до якої окрім нього входили
Маріон Дошер, Отіс Бенепе, Роберт Стюарт та Біргер
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Лі, користувалися іншою абревіатурою, зокрема SOFT,
що розшифровувалося як «Те, що добре зараз – це
задовільно (Satisfactory); добре у майбутньому – це
можливість (Opportunity); погане зараз – недолік (Fault)
та погане у майбутньому – це загроза (Threat)». Але
дещо пізніше з ініціативи деяких інших дослідників цей
метод отримав його сучасну назву, а саме – «SWOT–
аналіз», про що йтиметься.
Згідно із другою точкою зору, «батьком–заснов
ником» SWOT–аналізу вважається відомий амери
канський дослідник російського походження, математик
і професор менеджменту Ігор Ансов [8, р. 74]. При
цьому, прихильники такої точки зору посилаються на
його «піонерську працю» «Корпоративна стратегія»
[1]. Доречним буде додати, що в одній з присвячених
І. Ансову публікацій SWOT–аналіз називається його
ім’ям і рекомендується для використання перед
початком застосування ще одного його винаходу,
зокрема т.зв. «Матриці Ансова» (Ansoff Matrix) [9].
Відповідно до третьої точки зору [10, р. 31],
зазначений метод було винайдено і введено у науковий
обіг групою професорів Гарвардського університету,
зокрема Едмундом Лерндом, Рональдом Крістіансеном,
Кеннетом Ендрюсом та Уїльямом Гутом у 1965 р. в їх
відомій праці «Політика бізнесу: текст та випадки»
[5]. Однак, це не зовсім так, оскільки в зазначеній праці
«терміни SWOT чи THREATS не використовуються».
За четвертою точкою зору – винахідниками SWOT–
аналізу стали англійські вчені Ліндолл Урвік (L. Urwick)
та Джон Орр (J. Orr) [11]. Це нібито саме вони 1964 р.
на міжнародному семінарі в Цюріху замінили в
запропонованій А. Хемфрі та його командою абревіатурі
SOFT (про яку вже згадувалося) літеру «F» на літеру
«W» у наслідок чого і з’явилася добре відома тепер
назва «SWOT–аналіз.
Таким чином, можна погодитися з твердженням
автора статті «Історія SWOT–аналізу» про те, що,
можливо, історія походження даного методу «була
забута», можливо формування SWOT відбувалося у
кількох різних країнах чи університетах одночасно
або «стало загальним місцем в учбових кімнатах
корпоративної Америки» 1950–60–х років; що «немає
ніякої достовірної історії думки» щодо цієї теми, тобто,
«не має ніякої задокументованої епістемології». Вартує
на увагу і заклик до студентів–маркетологів бути
обережними при вивченні SWOT–аналізу, оскільки
мережеві дослідження проголошують, що вони мають
відповідь на запитання: «Що таке – SWOT?», але вони
цього не знають. «Вони увічнюють плагіатизовані
погляди. Немає задокументованої історії SWOT…» [12].
Отже, питання щодо засновників SWOT–аналізу та його
справжньої історії все ще залишаються відкритими і
чекають на свого дослідника…
Бракує єдності серед дослідників SWOT–аналізу і
щодо оцінок його ефективності й корисності, а також
наявності та співвідношення переваг і недоліків. Тут
існує три основних точки зору: перша – однозначно
позитивна, друга – однозначно негативна і третя –
дуалістична.
Представники першої точки зору, яких можна
назвати «пропонентами», вважають SWOT–аналіз
«універсальним», «корисним», «найбільш поширеним»,
«ефективним»
і
«результативним»
інструментом

312

Гілея

дослідження стану і розробки перспективних планів
розвитку будь–якої компанії чи проекту, причому в будь–
якій сфері людської діяльності. Наприклад, професор і
топ–менеджер кількох міжнародних корпорацій Річард
Делтрі у «Передмові» до своєї праці «Динамічний
SWOT–аналіз» стверджує, що процес динамічного
SWOT–аналізу є «виключно цінним» і у підготовці
менеджерів, і у розвитку бізнесу, і при розробці та
впровадженні будь–якого проекту [3]. Складається
враження, що прихильники згаданої точки зору
беззастережно вірять у те, що «майже кожна кампанія
може отримати зиск від SWOT–аналізу» (nearly every
company can benefit from SWOT–analysis» [13]. Особливо
активно однозначно позитивний «імідж» SWOT–аналізу
формується і популяризується на шпальтах публікацій,
що друкуються американською компанією «Create
Space Independent Publishing Platform». Показово, що
ця компанія буквально «поставила на конвеєр» видання
і реалізацію довідково–інформаційних брошур саме про
переваги SWOT–аналізу. Досить вказати, що лише у
2016 р. на рекламних сайтах «Amazon.com» у продажі
з’явилися десятки найменувань таких брошур. При
цьому всі вони обсягом у 32 сторінки кожна, ціною у
$9.99 і практично «на всі смаки і випадки життя». Серед
них такі, як: «Мистецтво SWOT–аналізу», «SWOT–
аналіз для бізнесу», «SWOT–аналіз для панянок»,
«Персональний SWOT–аналіз», «SWOT–аналіз для
Вас», «SWOT–аналіз для початківців», «Занурся у
SWOT–аналіз», «SWOT–аналіз у кишені» тощо. Схоже,
що компанія робить непоганий бізнес на ажіотажі
навколо публікацій про SWOT–аналіз, не особливо
дбаючи про об’єктивність їх контенту.
Прихильники другої точки зору, яких можна назвати
«опонентами», дають SWOT–аналізові діаметрально
протилежні оцінки і характеристики. За обмеженості
обсягу даної статті наведемо лише три типових
приклади. Так, американський дослідник Грег Сетелл
вважає SWOT–аналіз одним із багатьох поширених
«маркетингових міфів». Зокрема, серед шести таких
міфів він на четверте місце поставив SWOT–аналіз і
намагався довести, що «цей метод вірогідніше, більше
завдає шкоди, аніж приносить добра» [14]. Професор
Нотр–Дамського університету Чак Бемфорд в одній
зі своїх праць [15] та у спеціальній статті ставить
SWOT–аналіз на друге місце серед семи інших
міфів. «На жаль, – зазначає він, – багато авторів,
учені та практикуючі фахівці вирішили, що SWOT є
інструментом аналізу і засобом для розвитку стратегії
компанії. SWOT – не стратегія, і він – не інструмент
аналізу». У підсумку Ч. Бемфорд палко закликає: «Не
робіть SWOT!» [16]. А професор Вебстерівського
університету Валентин Ерхард навіть одну зі своїх
статей назвав «Геть SWOT–аналіз». У ній він, зокрема,
зазначав, що «попри свою популярність і тривалість
свого існування, SWOT–аналіз досить часто дає
банальні або оманливі результати» [17, р. 91–93].
Чимало подібних однозначно негативних оцінок та
закликів міститься і в публікаціях деяких російських
дослідників. Як приклад тут можна навести статтю
А. Реп’єва «Убогість SWOT», в якій він піддав цей
метод просто нищівній критиці [18].
Прибічники третьої точки зору, які заслуговують
на назву «дуалісти», оцінюють і ставляться до SWOT–
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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аналізу неоднозначно, звертаючи увагу як на його
певні позитиви і переваги, так і на певні обмеження,
слабкі ланки та недоліки. Про це свідчать навіть назви
деяких публікацій, зокрема таких, як: «SWOT–аналіз –
визначення, переваги та обмеження», «SWOT–аналіз
між міфом та реальністю» [19], «Чим є SWOT–аналіз
і чим він не є?» [20] тощо. У цілому, прихильники
даної точки зору вважають можливим і доцільним
використання SWOT–аналізу, причому не лише в
бізнесі, а й в інших сферах.
Виходячи з наведеного висуваємо наступну гіпотезу:
Гіпотеза №1. Більш коректною і об’єктивною
можна вважати останню, дуалістичну, точку зору,
згідно якої SWOT–аналіз має значно більше позитивів і
переваг, ніж слабких ланок і недоліків.
Втім, ця гіпотеза, особливо з огляду на дедалі
міцніючу тенденцію поширення методу SWOT–аналізу,
потребує обов’язкового спростування або підтверд
ження. А це, у свою чергу, спонукає запропонувати ще
одну гіпотезу:
Гіпотеза №2. З’ясувати справжній потенціал і
ефективність SWOT–аналізу як дослідницького методу
можна лише при умові застосування самого SWOT–
аналізу.
Ідея скористатися методом SWOT–аналізу для
дослідження і оцінки ефективності самого SWOT–
аналізу народилася у автора статті під впливом добре
відомого, дотепного, але досить таки коректного
вислову відомого німецько–американського вченого
Карла Поппера щодо запропонованого ним критичного
методу. Перефразовуючи той вислів («Ніщо не вільне і
не повинно вважатися вільним від критики – навіть сам
основний принцип критичного методу»), зазначимо:
ніщо не може бути вільним від SWOT–аналізу – навіть
сам SWOT–аналіз. Однак, проведення такого аналізу
не входить у завдання даної статті, але він може стати
метою майбутнього спеціального дослідження.
Щодо застосування SWOT–аналізу в політології
та у політичній сфері взагалі, то висуваємо наступну
гіпотезу.
Гіпотеза №3. Метод SWOT–аналізу в політології
та у політичній сфері не лише можна, а й доцільно
використовувати,
всіляко
популяризувати
та
найактивніше практикувати.
На користь останньої гіпотези свідчить ціла низка
об’єктивних даних. По–перше, проведені в Інтернеті
20 грудня 2016 р та 20 березня 2017 р. автором даної
статті запити–пошуки за ключовими поняттями «SWOT–
аналіз у політології» і «SWOT–аналіз у політичній
сфері» англійською, російською та українською мовами
дали такі результати (див. табл.):
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Тут, щоправда, слід зазначити, що наведені
дані українською та російською мовами є скоріше
приблизними, ніж точними. Зокрема, вони можуть
бути дещо нижчими, оскільки деякі вітчизняні
та російські дослідники замість понять «SWOT–
аналіз» та «SWOT–анализ» користуються відповідно
поняттями «СВОТ–аналіз» та «СВОТ–анализ». На
жаль, Інтернет ці два поняття практично не розрізняє і
видає їх сумарну кількість. Тому такі показники тут не
враховувалися.
Як би там не було, але цей порівняльний аналіз
засвідчує хоч і поволі, але дедалі зростаючий інтерес до
SWOT–аналізу з боку як російських, так і вітчизняних
політологів та практикуючих політиків.
По–друге, варто звернути увагу на те, що серед
відповідних вітчизняних публікацій нам поки що
не вдалося (чи можливо ми погано шукали) знайти
праць з однозначно негативними оцінками SWOT–
аналізу. Звичайно, було б бажано з’ясувати причини
такого прихильного ставлення вітчизняних дослідників
до даного методу, але це виходить за рамки даної
статті.
По–третє, зростає кількість досліджень та публі
кацій, причому як друкованих так і електронних, з
переважно, а подекуди і з однозначно позитивними
характеристиками SWOT–аналізу. Показовими, а певною
мірою навіть зразковими, прикладами тут можуть
бути праці таких відомих вітчизняних дослідників, як
В. П. Горбулін та А. Б. Качинський [21, с. 105–118],
О. П. Дем’янчук [22, с. 12–25], С. А. Лісовський
[23], Д. Соколов [24] та ін. У цих та у багатьох інших
працях метод SWOT–аналізу характеризується, на наш
погляд, у цілому слушно як «важливий», «ефективний»,
«необхідний» і т.п.
Прикінцеві
висновки
можуть
бути
такими:
1) Попри наявність «білих плям» в історії зародження
SWOT–аналізу, браку єдності щодо його «батьків–
засновників» та доволі гострого дискурсу з приводу
оцінок і характеристик цього методу, він набув і
набуває все більшого поширення. 2) Його можна і
доцільно використовувати при дослідженні складних,
динамічних і суперечливих феноменів у всіх сферах
життя й діяльності людини, зокрема в політичний.
3) Ефективність і результативність SWOT–аналізу
залежать не лише від його дослідницької потужності, а
й від професіоналізму дослідників, ступеню володіння
ними його засадничими принципами, а також від їх
готовності і вміння одночасно з ним використовувати
ще й такі дослідницькі методи, як: Case–study, Cost and
Benefit, Gap–аналіз, PEST–аналіз і звичайно ж метод
синтезу та ін.
Таблиця

Фраза
Дата

«SWOT Analysis «SWOT Analysis
in political
in political
science»
sphere»

«SWOT–анализ
в политологии»

«SWOT–анализ
в политической
сфере»

«SWOT–аналіз
у політології»

«SWOT–аналіз
у політичній
сфері»

20.12.16

435 000

445 000

8 010

71 900

11 500

20 800

20.03.17

488 000

512 000

20 300

111 000

14 800

23 300
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Method of SWOT analysis in modern scientific discourse
This article is devoted to the modern scientific discourse that proceeds in
corresponding foreign scientific literature in relation to the method of SWOT analysis.
In particular, the different, sometimes opposite points of view in relation to the time
and fathers–founders of this method, its essence, advantages and defects, possibility
and expediency of application in political science and in a political sphere are
investigated. Actuality of this range of problems is argued. The analysis of four points
of view in relation to time and founders of SWOT–analysis and three points of view
in relation to his advantages and defects is carried out. In last case a hypothesis in
behalf on one of the points of view is offered. A hypothesis according to which to find
out the real potential and efficiency of SWOT–analysis is possible only on condition
of application of SWOT analysis itself is also suggested. Correctness of the offered
hypothesis that the mentioned method is not only possible but also expedient to use
both in political science and in a political sphere is confirmed.
Keywords: scientific discourse, methods of scientific research, SWOT analysis,
advantages and defects, hypotheses, political science, political sphere.

***
УДК 32.001:329.7(477)

Васильчук Є. О.,
доктор політичних наук, доцент кафедри філософії,
політології та українознавства, Київський
національний університет технологій та дизайну
(Україна, Київ), vasilchuk84@bk.ru

Соціально–економічні чинники появи
і діяльності незаконних воєнізованих
і збройних формувань в Україні
Проаналізовано соціально–економічні чинники появи і діяльності
незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні. Зроблено висновок
про те, що деструктивні процеси у соціально–економічному житті не лише
поглиблюють фізичну і моральну деградацію населення, зокрема, молодого
покоління, а й створюють реальну загрозу для безпеки суспільства й держави,
адже кризові явища в економіці швидко поширюються на інші сфери суспільного
життя, підриваючи стійкість і стабільність існування державних і політичних
інститутів.
Ключові слова: незаконні воєнізовані та збройні формування, екстремізм,
тероризм, національна безпека.

У сучасних умовах екстремізм є реальною
загрозою для національної безпеки будь–якої держави.
Особливо небезпечним є використання екстремістами
терористичних методів досягнення своїх цілей. Під
загрозою вчинення терористичних актів опиняються
життя і здоров’я, конституційні права і свободи
громадян, територіальна цілісність та конституційний
лад у державі.
Терористична активність окремих суб’єктів політики
сприяє дискредитації держави та її інституцій, посилює
дезінтеграційні процеси і відцентрові, сепаратистські
тенденції. Зрештою це може призвести до колапсу
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системи державного управління та втрати керованості
суспільними процесами. Використовуючи терористичні
акти як інструмент залякування, тиску і шантажу,
сучасні екстремісти домагаються девальвації авторитету
органів державної влади серед населення, послаблення
їхніх регулятивних і охоронних функцій.
Управлінський хаос створює широкі можливості для
появи паралельних владних інститутів, за допомогою
яких екстремістські сили прагнуть легітимізувати свою
діяльність перед світовою спільнотою та встановити
контроль над наявними у суспільстві матеріальними і
духовними ресурсами. За лаштунками трансльованих
екстремістами популістських і демагогічних гасел
відбувається втрата національної державності. У деяких
випадках, використовуючи і всебічно підтримуючи
діяльність екстремістських сил, свої територіально–
експансіоністські наміри прагнуть задовольнити агре
сивно налаштовані держави–сусіди.
Метою статті є аналіз соціально–економічних
чинників появи і діяльності незаконних воєнізованих
і збройних формувань в Україні. Цією статтею автор
відкриває цикл наукових публікацій, присвячених
дослідженню діяльності незаконних воєнізованих і
збройних формувань в Україні.
Вагому роль в ескалації суспільно–політичної
напруженості у державі відіграють створювані екстре
містами незаконні воєнізовані і збройні формування.
Саме вони виступають силовим інструментом екстре
містських угруповань, безпосередньо забезпечують
протидію правоохоронним органам і є джерелом різно
манітних криміногенних небезпек. Зважаючи на це,
у сучасних умовах незаконні воєнізовані і збройні
формування доцільно визначити як одну із найсклад
ніших і найнебезпечніших форм організованої злочин
ності. Необхідність своєчасної діагностики, локалізації
і нейтралізації цих загроз безпечному існуванню
Української держави і суспільства ставить перед
дослідниками–безпекознавцями завдання вивчити вплив
різноманітних чинників на створення соціальної основи
незаконних воєнізованих і збройних формувань.
Базові причини виникнення і розвитку цих
об’єднань, безумовно, перебувають у соціально–
економічній площині. Аналіз соціально–економічних
катаклізмів в Україні дає змогу виокремити такі чинники
появи і активізації діяльності незаконних воєнізованих і
збройних формувань:
– несправедлива приватизація, незаконне привлас
нення об’єктів власності, становлення олігархічних
угруповань. Соціально–економічні витоки екстремізму
в Україні випливають із загальної, системної кризи
соціалістичної економіки на початку 1980–х рр., що
об’єктивно
вимагала
здійснення
реформістських
заходів. Проте розгортання реформ у другій половині
1980–х рр. мало безсистемний і спорадичний характер,
що негативно позначилося на рівні матеріальної
забезпеченості населення. Поглиблення економічної
кризи призвело до знецінення заощаджень, появи
масового безробіття, стрімкого зниження життєвого
рівня переважної більшості населення.
Перехід до ринкових відносин вимагав здійснення
ревізії поглядів на проблему власності й впровадження
нових форм господарювання. Роздержавлення і
приватизація державного майна стали вагомими
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 119

складниками ринкових реформ в Україні. Проте, процес
передачі державної власності фізичним і юридичним
особам та її розподіл супроводжувався низкою
негативних тенденцій.
Поширеним явищем стали неприватизаційні методи
придбання об’єктів, що перебували у власності держави.
Це дозволяло зацікавленим особам проводити адресний
неконкурентний продаж державного майна за цінами,
які не відповідали реальній ринковій вартості цих
об’єктів. Можливості набуття значних преференцій
зумовлювали стрімке поширення корупції на всіх
щаблях владно–управлінської вертикалі, активізували
діяльність організованих злочинних угруповань щодо
незаконного розподілу і перерозподілу об’єктів власності.
Фактично поза контролем держави, уповноважених
нею органів і відповідальних посадових осіб опинилися
процеси приватизації великих або інвестиційно
привабливих промислових та інших підприємств.
До процесів придбання контрольних пакетів акцій
цих підприємств активно долучились представники
кримінального середовища, використовуючи здобуті
злочинним шляхом кошти.
Правоохоронні органи виявились неспроможними
ефективно запобігати і протидіяти умисному доведенню
до банкрутства державних підприємств. Фактично
зловживання з боку посадових осіб, уповноважених
керувати цими підприємствами, залишалися без
належного правового реагування.
Корумпованість посадових осіб, неналежне реагу
вання з боку правоохоронних органів, недостатність
громадського контролю за приватизаційними процесами
в Україні сприяли поширенню неконкурентних,
неправових методів відчуження державного майна.
Поширеним явищем стало умисне доведення до
банкрутства підприємств або «фіктивне банкрутство»,
проведення заставних аукціонів із подальшою пере
дачею виробничих активів і майна кредиторам.
Звичним явищем у сфері незаконного заволодіння
об’єктами власності стало здійснення рейдерських атак,
тобто недружного поглинання підприємства всупереч
волі його власника або керівника, який має переважне
становище на підприємстві [4, с. 171]. Фахівці Націо
нального інституту стратегічних досліджень З. Варналій
та І. Мазур в аналітичній записці «Основні передумови
та шляхи подолання рейдерства в Україні» наводять такі
факти, які унаочнюють рівень та масштаби поширення
рейдерства:
– в Україні існує приблизно 40–50 рейдерських груп,
укомплектованих висококваліфікованими фахівцями в
галузі економіки та юриспруденції;
– цей вид діяльності набув системного характеру,
кількість захоплень – понад 3000 об’єктів власності, а
результативність рейдерських атак оцінюється в понад
90%;
– за експертними оцінками, щорічний обсяг сегмента
поглинань і злиттів (без приватизації) становить
приблизно 3 млрд. дол. США;
– рейдерство в Україні підсилюється кримінальним
складником, адже організатори рейдерських атак
залучають до протиправних дій щодо незаконного
відчуження об’єктів власності різноманітні воєнізовані
формування, а в окремих випадках – і представників
правоохоронних органів [2].
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Такі нецивілізовані форми приватизації об’єктів
власності зумовили становлення і розвиток фінансово–
промислових груп. Вони зосередили у своїх руках
основні виробничі активи, заклавши тим самим
підвалини для створення олігархічного політичного
режиму, що відстоював би інтереси насамперед цих
груп. Це призвело до згортання обсягів виробничої
діяльності, скорочення робочих місць, лібералізації
цін, криміналізації економіки, поширення корупції в
органах державної влади. Головними наслідками цих
деструктивних тенденцій стали падіння життєвого
рівня населення і негативне сприйняття громадськістю
приватизаційних процесів в Україні. Відтак економічні
ринкові реформи початку 1990–х рр. асоціюються
в переважної більшості населення виключно із
несправедливим, непрозорим, злочинним розподілом
об’єктів власності, що здійснювався виключно в
інтересах кримінальних угруповань і окремих посадових
осіб органів державної влади.
Суттєве падіння життєвого рівня і дискредитація
органів державної влади, зокрема, правоохоронної
і судової системи, зумовили деформацію правової
свідомості населення. Наслідками цього стало стрімке
поширення різноманітних деструктивних ідей і практик в
українському суспільстві. У масовій свідомості поступово
укорінювалась думка про те, що подолання майнової
нерівності і соціальної несправедливості у законний
спосіб є неможливим. У свою чергу, такі переконання
відкривали широкі можливості для політичних спекуляцій
і маніпуляцій з боку різноманітних екстремістських
угруповань. На тлі соціально–економічних негараздів
вони отримали певну підтримку серед населення і
заявляли свої претензії на здобуття влади.
– стрімке майнове розшарування населення,
зростання тарифів і цін на споживчі товари,
зменшення доходів населення. Суперечливий характер
становлення
ринкових
відносин
і
розгортання
приватизаційних процесів в Україні спричинив значне
майнове розшарування населення. Диспропорції у
доходах набули катастрофічного характеру. На цьому
акцентують увагу і фахівці Інституту демографії та
соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України.
За їхніми підрахунками коефіцієнт нерівності становить
45%, тоді як в інших європейських країнах він
коливається у межах 20−25%. Такий високий показник
соціальної нерівності обумовлений наявністю групи
населення з високими доходами чисельністю у межах
5−15%, що має принципово іншу структуру споживання
та якісно інший рівень споживання [9, с. 30].
Починаючи із 2015 р., в Україні запроваджено
поетапне підвищення тарифів на житлово–комунальні
послуги. Це призвело до суттєвого падіння життєвого
рівня населення. Станом на 01.01.2017 р. за офіційними
даними
Міністерства
регіонального
розвитку,
будівництва та житлово–комунального господарства
України загальна сума заборгованості населення за
отримані житлово–комунальні послуги порівняно із
2016 р. зросла на 2757 млн. грн. [17]. Підвищення
тарифів на водопостачання і водовідведення, опалення,
електроенергію, газ, у свою чергу, спричинює періодич
не підвищення цін на споживчі товари.
Зазначені
економічні
негаразди
зумовлюють
появу антагонізмів, які сприяють підвищенню рівня
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соціального напруження в суспільстві. Це, у свою чергу,
провокує радикалізацію окремих осіб і соціальних груп,
які прагнуть змінити ситуацію та повернути втрачені
можливості покращення свого матеріального добробуту
й підвищення соціального статусу. Неможливість
досягнути
цього
правомірними
і
політичними
методами, внаслідок корумпованості правоохоронних
органів і судової системи, криміналізації різних сфер
суспільного життя, призводить до появи і укорінення в
масовій свідомості нігілістичних настанов. Згодом вони
перетворюються в насильницькі, екстремістські методи
досягнення цілей, які, на думку їхніх прихильників,
здатні забезпечити швидке та ефективне розв’язання
накопичених у суспільстві проблем. Крім того, засто
сування таких методів забезпечує реальне чи ілюзорне
зняття психоемоційного напруження, що виникає
внаслідок позбавлення певних життєвих благ.
– суттєве ускладнення криміногенної ситуації в
Україні, зростання економічної злочинності. Економічні
негаразди, що негативно позначилися на матеріальному
добробуті населення, та дезорганізація правоохоронної
системи спричинили суттєве ускладнення криміногенної
ситуації в Україні. Попри зусилля правоохоронних
органів, зокрема органів внутрішніх справ, щодо
забезпечення захисту конституційних прав і свобод
громадян від протиправних посягань, відстоювання
інтересів держави, злочинність в Україні залишається
вагомим
негативним
явищем.
Вона
здійснює
безпосередній вплив на соціально–економічні процеси
в державі, формуючи та поглиблюючи деструктивні
тенденції в економіці та інших сферах суспільного
життя. Так, за даними Державної служби статистики
України, кількість зареєстрованих злочинів протягом
1990–1995 рр. хвилеподібно зростала, причому 1995 р.
став піковим. Поступовий спад злочинності спосте
рігається з 1996 р. і збігається з початком стабілізації
економічної ситуації в державі, проте й досі лишається
високим порівняно з початком 1990–х рр. [12].
Аналіз статистичних показників МВС України
засвідчує, що у структурі злочинності значним
лишається відсоток злочинів економічної спрямованості.
Так, лише у 2012 р. органами внутрішніх справ
зареєстровано 5998 злочинів, що стосуються привлас
нення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом
зловживання службовим становищем, 7196 злочинів у
сфері господарської діяльності, 9667 злочинів у сфері
службової діяльності, з яких 1972 злочинів припадає на
хабарництво [18].
Колишній заступник Генерального прокурора
України О. Баганець у своїх аналітичних оглядах із
посиланням на офіційні статистичні показники вказує
на суттєве зростання правопорушень, яке він пов’язує із
некомпетентністю розпочатого у 2015 р. реформування
правоохоронної системи України. Так, порівнюючи
показники 2014 р. і 2015 р., він звертає увагу на
збільшення кількості облікованих злочинів проти
власності (з 311372 в 2014 р. до 362213 в 2015 р., або на
16,4%), погіршення показників виявлення та розкриття
злочинів у сфері господарської діяльності (7631 вияв
лено, розкрито 2380, до суду з обвинувальними актами
спрямовано лише 1958) [1].
О. Баганець констатує суттєве погіршення ситуації
у сфері боротьби з економічною злочинністю. Так,
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у 2015 р. правоохоронними органами було викрито
221 (проти 296 в 2014 р.) факт легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, 1748 (проти
1889 у 2014 р.) фактів ухилення від сплати податків,
зборів (обов’язкових платежів), майже втричі менше –
133 (проти 347 у 2014 р.) шахрайств з фінансовими
ресурсами та всього 24 (проти 34 в 2014 р.) –
нецільового використання бюджетних коштів [1].
На суттєве погіршення криміногенної ситуації,
особливо в економічній сфері, вказують і фахівці
Науково–дослідного інституту вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної
академії правових наук України. Аналізуючи стан і
структуру кримінальних правопорушень в Україні за
І півріччя 2015 р. та 2016 р., вони відзначають зростання
кількості злочинів проти власності. Так, питома
вага цих злочинів у загальній структурі злочинності
збільшилась із 62% (187046 злочинів) у 2015 р. до 67,8
(250460 злочинів) у 2016 р. У наведеній ними системі
статистичних показників спостерігається суттєве
збільшення крадіжок (з 141627 у 2015 р. до 194347 у
2016 р.), грабежів (з 9442 у 2015 р. до 13364 у 2016 р.),
розбоїв (з 1698 у 2015 р. до 2111 у 2016 р.) [20].
Наведені
статистичні
показники
унаочнюють
суттєве падіння життєвого рівня населення та значні
прогалини у реформуванні правоохоронної системи
України. Нестабільність соціально–економічної ситуації
обумовлює перманентну невизначеність соціального
статусу переважної більшості населення. Фактично,
соціально–економічні негаразди є своєрідними кримі
ногенними чинниками, які зумовлюють зростання
рівня криміналізації українського суспільства, де
значна частка скоєних злочинів припадає на злочини
економічної спрямованості.
Кризові соціально–економічні чинники зумовлюють
появу соціальної бази екстремістських угруповань.
Її складають особи, які не змогли адаптуватися до
складних життєвих умов і, як наслідок, виявилися
неспроможними цілковито інтегруватися до повноцін
ного суспільного життя. До цих осіб зараховують
молодь, яка не має можливостей для здобуття освіти
та забезпечення належної творчої й професійної
самореалізації,
безробітних,
позбавлених
засобів
до існування, осіб, звільнених за скороченням зі
Збройних Сил України і правоохоронних органів, тощо.
Певні випадкові чинники (стихійні протестні акції,
цілеспрямовані інформаційні впливи та ін.) є каталі
затором екстремістських виявів цих депривованих груп.
– невизначеність соціального статусу і життєва
невлаштованість молоді, скорочення робочих місць,
зростання офіційного і прихованого безробіття. Серед
соціально–економічних чинників, які сприяють появі
і розгортанню діяльності незаконних воєнізованих
і збройних формувань, особливе місце займають
життєві умови, у яких перебуває значна частина
української молоді. В Указі Президента України
№532/2013 від 27.09.2013 «Про Стратегію розвитку
державної молодіжної політики на період до 2020 року»
констатується, що на сьогодні існує низка невирішених
проблем молоді, серед яких особливої актуальності
набувають питання, пов’язані із забезпеченням доступ
ної освіти, зайнятості, житлом, погіршенням стану
фізичного і психічного здоров’я тощо [16].
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Вагомим показником, що репрезентує молодіжну
проблематику, є відтворення людського потенціалу
як вагомого чинника суспільного оновлення. На
даний час спостерігається тенденція до скорочення
населення України. Так, за даними Державної служби
статистики України, чисельність населення скоротилася
з 51944,4 тис. осіб станом на 01.01.1991 р. до
42760,5 тис. осіб на 01.01.2016 р. [3]. Населення України
скоротилося на 9183,9 тис. осіб. Спостерігається
суттєве зменшення народжуваності – 657,2 тис. осіб
у 1990 р. проти 411,8 тис. осіб у 2015 р., збільшується
кількість померлих – 629,6 тис. осіб у 1990 р. проти
663,1 тис. осіб у 2012 р. Аналіз показників засвідчує,
що ця руйнівна демографічна тенденція поглиблюється.
Зокрема, станом на 1990 р. спостерігався позитивний
природний приріст населення у 27,6 тис. осіб,
натомість у 2012 р., навпаки, наявна від’ємна динаміка,
яка становить 142,4 тис. осіб [3]. За даними авторів
щорічної доповіді Президенту України, Верховній Раді
України, Кабінету Міністрів України про становище
молоді в Україні «Молодь в умовах становлення
незалежності України (1991–2011 роки)», станом на
01.01.2011 р. в Україні проживало 14547,3 тис. молодих
людей віком від 14 до 35 років, що становить близько
40% від загальної чисельності населення держави.
При цьому відзначалося, що протягом 1991–2011 рр.
чисельність молоді скоротилася на 1626 тис. осіб, або
понад 10% від її загальної кількості [7, с. 9].
Актуальною проблемою для сучасної молоді є
здобуття якісної освіти, що має забезпечити можливості
для професійної самореалізації і кар’єрного зростання.
За статистичними даними, станом на 2012 р. в Україні
функціонувало 489 вищих навчальних закладів І–ІІ рівня
акредитації, у яких навчалися 345,2 тис. студентів, та
334 вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівня акредитації,
у яких навчалися 1824,9 тис. студентів. Крім того, в
Україні 423,3 тис. осіб навчалися у 972 професійно–
технічних навчальних закладах [10]. Як випливає
з наведених показників, рівень охоплення молоді
середньо–спеціальною і вищою освітою є достатньо
високим.
Однак наявність формальних атрибутів, що підтверд
жують кваліфікацію і рівень освіти, не гарантує
працевлаштування. Так, за результатами соціологічного
дослідження «Становище студентської молоді в
Україні», проведеного у 2008 р. Державним інститутом
розвитку сім’ї та молоді Міністерства молоді та спорту
України, встановлено, що працювати за спеціальністю
планують
27,9%
опитаних
студентів,
50,1%
намагатимуться працювати за спеціальністю, проте
не впевнені в наявності на ринку праці відповідних
вакансій, а 12,6% респондентів зазначили, що не
планують працювати за обраною спеціальністю [19,
с. 46]. За таких умов здобуття освіти перетворюється
на своєрідний технологічний процес придбання
формальних атрибутів, не підтверджених реальними
знаннями і навичками, які матимуть попит на ринку
праці. Така невисока якість освітніх послуг об’єктивно
зумовлює проблеми при працевлаштуванні молоді.
Аналіз соціально–економічного становища сучасної
молоді засвідчує його поступове погіршення. Фактично
показники економічної і соціально–трудової активності
вказують не лише на тенденцію до поглиблення
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зубожіння, а й до стрімкого поширення бідності й
соціального неблагополуччя значної частини молодого
покоління. У цьому контексті однією з найголовніших
проблем сучасної молоді є працевлаштування. Право на
працю гарантоване ст. 43 Конституції України [6]. Крім
того, відповідно до ст. 7 Закону України «Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
після закінчення або припинення навчання держава має
забезпечувати працездатній молоді надання першого
робочого місця [15].
Проте через низку причин (ігнорування вимог
чинного законодавства України роботодавцями, невід
повідність освітніх послуг потребам ринку праці,
низький рівень знань і кваліфікації випускників
навчальних закладів та ін.) реалізація молоддю права
на працевлаштування суттєво обмежена. Тому, за
результатами аналізу ситуації на ринку праці у 2017 р.,
проведеного Державною службою зайнятості України,
рівень безробіття серед молоді у віці 25–29 років
за 9 місяців 2016 р. становив 11,1%. Серед осіб у
віці 15–24 роки цей показник становив 22,8% та був
більш як удвічі вищий за аналогічний показник серед
всіх вікових груп. Високий рівень безробіття фахівці
Державної служби зайнятості України пояснюють тим,
що значна частина молодих людей не має необхідних
професійних навичок і досвіду роботи [8]. У 2016 р.
ситуація на ринку праці залишається напруженою та
характеризується скороченням зайнятості та зростанням
безробіття. Чисельність зайнятого населення у віці
15–70 років за 9 місяців 2016 р. становила 16,3 млн. осіб
та, у порівнянні з 9 місяцями 2015 р. скоротилася на
182 тисяч. Рівень зайнятості знизився з 56,9% до 56,5%
[22]. Варто наголосити, що ці статистичні відомості
відображають ситуацію щодо кількості безробітних,
які перебувають на обліку в територіальних центрах
зайнятості. Зі зрозумілих причин рівень прихованого
безробіття є значно вищим, ніж заявлений офіційними
показниками.
Крім того, серед найбільш небезпечних явищ
необхідно назвати суттєве звуження можливостей
професійної самореалізації. Зокрема, у цьому контексті
особливо небезпечною є невідповідність спеціальності
та професійно–кваліфікаційного рівня, набутих у про
цесі навчання, реальному працевлаштуванню молоді.
Так, 3490,1 тис. осіб працездатного населення задіяні
у сфері найманої праці, з яких 1100,9 тис. осіб, або
31,7% становлять особи у віці 15–34 років. Переважна
більшість молоді (616,5 тис. осіб, або 56,4%) задіяна у
фінансовій сфері, торгівлі та сфері обслуговування [8,
с. 84].
Вагомими проблемами при реалізації економічної і
соціально–трудової активності молоді є оплата праці,
відсутність кар’єрного і професійного зростання, над
мірна завантаженість роботою тощо. Так, результати
репрезентативного соціологічного дослідження стано
вища молоді «Цінності української молоді», проведеного
у 2016 р. на замовлення Міністерства молоді і спорту
України, засвідчили, що на низьку оплату праці
найбільше скаржились працюючі респонденти віком
від 25 до 29 років (92,1%), на відсутність перспектив
кваліфікаційного зростання – віком від 20 до 24 років
(41,5%), на фізично важку працю – віком від 14 до
19 років (50%), на відсутність комфортних умов праці –
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від 20 до 24 та від 30 до 34 років (24,4% та 23,6%) тощо
[21, с. 41]. Отже, переважна більшість невдоволена
наявними можливостями професійної самореалізації.
Це, відповідно, призводить до падіння значущості праці
в структурі ціннісних орієнтацій сучасної української
молоді, що зумовлює її поступове відчуження від
соціально–трудових відносин і процесів.
Невисокий рівень оплати й неналежні умови
праці поєднуються з відсутністю соціальних «ліфтів»
для молоді. Як доводять результати соціологічних
опитувань, вітчизняна молодь вкрай низько оцінює
власні можливості щодо підвищення своєї ролі в
суспільстві і пов’язує досягнення високого соціального
становища в Україні виключно зі сторонньою
допомогою. Так, автори щорічної доповіді Президенту
України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України про становище молоді в Україні (за підсумками
2011 року) «Участь молоді в суспільному житті: досвід,
можливості, бар’єри», спираючись на результати
моніторингового
опитування
громадської
думки,
проведеного фахівцями Інституту соціології НАН
України у квітні 2012 р., констатують превалювання у
свідомості української молоді зневіри у власних силах
та переважання орієнтацій на сторонню допомогу при
досягненні соціальних висот. Зокрема, порівняльний
аналіз засобів досягнення молодою людиною високого
соціального становища в Україні та розвинених
країнах Західної Європи засвідчив, що, на відміну
від західноєвропейської молоді, яка задля досягнення
високого соціального становища орієнтується на
власні можливості (високий інтелект, здібності, знання
іноземних мов, якісну освіту тощо), молоді українці
вважають, ніби життєвого успіху можливо досягти
лише завдяки сторонній допомозі (походження із
сім’ї з високим соціальним становищем, впливові
родичі й друзі, заможні батьки та ін.). Крім того,
спостерігається зростання делінквентних настанов
у свідомості української молоді, на думку якої, своє
становище можливо покращити шляхом свідомого
порушення закону. Натомість питома вага моральних
якостей (чесність, принциповість, прагнення і вміння
робити людям добро, вихованість, хороші манери тощо)
у структурі ціннісних орієнтацій суттєво зменшується
[19, с. 41]. Як наслідок, такі обставини зумовлюють
деформацію ціннісно–нормативних настанов української
молоді через усвідомлення відсутності соціальних
перспектив, зростання життєвого песимізму й апатії.
Так, за експертними оцінками, понад 50% української
молоді бажає виїхати за кордон на навчання та роботу
[5]. Неможливість реалізувати творчий потенціал і
переконаність у безперспективності власного існування,
своєю чергою, призводить до накопичення протестного
потенціалу, зростання рівня криміногенності молодіж
ного середовища України тощо.
Окрім недосконалості системи працевлаштування
й оплати праці, іншою вагомою проблемою є
недостатня забезпеченість молодих сімей та самотніх
молодих громадян житлом. З метою вирішення цього
питання Постановою Кабінету Міністрів України від
29.07.2002 №1089 затверджено Державну програму
забезпечення молоді житлом на 2002–2012 рр., дію якої
продовжено до 2017 р. За результатами виконання цієї
Програми, протягом 2002–2011 рр. надано 7124 пільгові
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довгострокові кредити молодим сім’ям та самотнім
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію)
та придбання житла. Крім того, збудовано та введено
в експлуатацію 648 будинків загальною кількістю
35170 квартир та загальною площею 2619,5 тис. м2,
у яких отримали квартири 6735 молодих сімей [11].
За даними Державного фонду сприяння молодіжному
житловому будівництву, 2604 сім’ї отримали державну
підтримку протягом 2010–2012 рр. Проте кількість
громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, є значно більшою. За офіційними даними, в
Україні станом на 01.01.2011 р. на квартирному обліку
перебували 111722 молоді сім’ї, з них 32086 пере
бувають на обліку десять і більше років [13]. Таким
чином, невідповідність між показниками потреб у
забезпеченні житлом молодих сімей і самотніх молодих
громадян та обсягами надання державної підтримки
очевидна. Як наслідок, незабезпеченість житлом є одним
із найвагоміших чинників, які ускладнюють утворення
та утримання сім’ї.
– поширення девіантних тенденцій і соціально
обумовлених захворювань. Соціально–економічні нега
разди обумовлюють поширення низки деструктивних
тенденцій в Україні. Низький рівень матеріальної забез
печеності, дискримінація на ринку праці, шлюбно–
сімейні проблеми є вагомими чинниками зростання
девіантних тенденцій і соціально зумовлених захво
рювань. Так, на парламентських слуханнях, присвячених
соціально–економічним проблемам ВІЛ/СНІДу, нарко
манії та алкоголізму в Україні, що відбулися в лютому
2004 р., доповідачі фокусували увагу на тому, що
Україна продовжує посідати одне з провідних місць у
Європі за темпами поширення ВІЛ/СНІДу [14].
Складною в Україні лишається ситуація, пов’язана
із високим рівнем вживання наркотиків. У 2015 р. на
стаціонарному лікуванні у наркологічних та психіат
ричних закладах обліковано 112819 осіб з розладами
психіки та поведінки через уживання психотропних
речовин або 263,8 на 100 тис. населення [23, с. 117].
Також зберігається стабільно високий рівень алкоголізму
серед населення. За офіційними статистичними
даними від причин, безпосередньо обумовлених
алкоголем, щорічно в Україні помирає 12–13 тис. осіб,
а опосередковано – 100 тис. осіб. У 30% випадках саме
алкоголь стає причиною передчасної смерті українських
чоловіків. Крім того, спостерігається тенденція до
зростання питомої ваги алкозалежних осіб за рахунок
втягнення дітей та молоді [23, с. 122].
Такі тенденції у поєднанні зі скороченням безоплат
них послуг у галузі охорони здоров’я, незбалан
сованістю харчового раціону, низьким рівнем медичного
обслуговування негативно позначаються на вступі в
шлюб, народжуваності, тривалості життя тощо. Це
спричинює суттєве погіршення соматичного здоров’я
населення, особливо молоді. Так, у 2015 р. суттєво зріс
рівень поширеності хвороб серед населення України
у порівнянні із 2014 р. (на 0,57%; 170128,0 на 100 тис.
населення у 2014 р. та 171096,7 на 100 тис. населення
у 2015 р.). У структурі поширеності захворювань
найбільше спостерігається хвороб системи кровообігу
(31,0%), органів дихання (19,8%), органів травлення
(9,9%), сечостатевої системи (5,5%), кістково–м’язової
системи та сполучної тканини (5,4%) [23, с. 35].
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Поряд із проблемами соматичного здоров’я спосте
рігається тенденція до погіршення стану психічного
здоров’я населення України. За результатами дослід
ження, проведеного Державною установою «Україн
ський інститут стратегічних досліджень МОЗ України»,
поширеність розладів психіки та поведінки у 2015 р.
складає 981635 осіб або 2295,7 на 100 тис. населення,
що на 0,7% більше ніж у 2014 р. [23, с. 116]. Зрештою
це призводить до зростання рівня екстремальних станів
й невмотивованої поведінкової агресивності серед
депривованих прошарків населення, що знаходить свій
вияв у різних формах нетерпимості, ксенофобії, расизму.
– поширення шлюбно–сімейних проблем і зростання
рівня розлучень. Переважна більшість шлюбно–сімейних
проблем обумовлюється низьким рівнем матеріальної
забезпеченості та соціальною невлаштованістю. Так, за
даними Державної служби статистики України, у 1991 р.
кількість зареєстрованих шлюбів становила 9,3 на 1 тис.
населення, а у 2012 р. цей показник суттєво зменшився і
становив лише 6,1 [3]. Загалом, протягом 1995–2010 рр.
в Україні кількість укладених шлюбів скоротилася
на 29%, а саме: з 493,1 тис. у 1991 р. до 305,9 тис. у
2010 р. [7, с. 101]. Результати проведених фахівцями
Державного інституту сімейної та молодіжної політики
Міністерства молоді та спорту України соціологічних
досліджень свідчать про наявність тенденцій до зміни
моделі шлюбності в Україні. На сьогодні спостерігається
скорочення ранньої шлюбності і, відповідно, підви
щується вік реєстрації шлюбу. Зокрема, середній вік
жінки при вступі до шлюбу сьогодні становить 27 років,
а середній вік чоловіків – 30–31 рік [7, с. 101].
Така
ситуація
обумовлюється
нестабільним
соціально–економічним становищем молодих людей
і низьким рівнем їхньої матеріальної забезпеченості,
що породжує цілком обґрунтовані побоювання щодо
вступу в шлюб. Як наслідок, поширення набувають такі
явища, як цивільний шлюб, бездітні або однодітні сім’ї
та ін., що зумовлює послаблення цілісності суспільства,
знижує показники відтворення людського потенціалу в
країні тощо.
Економічні проблеми спричинюють зростання
кількості розлучень молодих сімей. Зокрема, розлучення
у віці до 34 років становить понад 60% від загальної
кількості зареєстрованих шлюбів. Найчастіше за
офіційними статистичним даними шлюб розпадається
протягом перших чотирьох років подружнього життя
[7, с. 103]. Водночас матеріальна незабезпеченість
спричинює зниження рівня народжуваності та зро
стання кількості осіб, які залишилися сиротами або
напівсиротами. Іншою проблемою є зростання кількості
кризових сімей.
Висновки. Таким чином, проведений аналіз засвідчує,
що соціально–економічним підґрунтям виникнення і
розвитку незаконних воєнізованих і збройних формувань
в Україні є кризові економічні й соціальні чинники.
Деструктивні процеси у соціально–економічному житті
не лише поглиблюють фізичну і моральну деградацію
населення, зокрема, молодого покоління, а й створюють
реальну загрозу для безпеки суспільства й держави,
адже кризові явища в економіці швидко поширюються
на інші сфери суспільного життя, підриваючи стійкість
і стабільність існування державних і політичних
інститутів.
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Обумовлена об’єктивними й суб’єктивними причи
нами переходу до ринкових відносин системна криза
сучасного українського суспільства, у якій вагоме
місце посідають економічні катаклізми, спричинила
суттєве погіршення соціально–економічного становища
населення. Наслідками цього стало стрімке майнове
розшарування населення, зростання рівня злочинності,
падіння авторитету органів державної влади та управ
ління. Усвідомлення факту неефективності сумлінної
праці задля покращення свого матеріального добробуту
сприяє появі й розвитку антиправових, радикалістських
ідеологій, які демонстративно відкидають можливості
компромісного врегулювання нагальних суспільних
проблем і найбільш прийнятними формами політичної
боротьби визначають силові методи. Визнання насиль
ницьких форм політичної участі найбільш ефективними
й дієвими обумовлюється не лише психологічним
бажанням компенсувати свої втрати від проведених
економічних реформ, а й набути реальних можливостей
для участі в подальшому неправомірному перерозподілі
об’єктів власності.
Перспективами подальших досліджень є розкриття
соціально–психологічних та соціокультурних чинників
розвитку незаконних воєнізованих і збройних формувань
в Україні.
Список використаних джерел
1. Баганець О. Стан злочинності в державі за 2015 рік
та результати протидії їй з боку держави і як це пов’язано із
реформуванням правоохоронних органів [Електронний ресурс] /
Олексій Баганець. – 2016. – Режим доступу: http://www.baganets.
com/blogs–baganets/stan–zlochinnost–v–derzhav–za–2015–r–k–t.html.
2. Варналій З. Основні передумови та шляхи подолання
рейдерства в Україні: аналіт. зап. [Електронний ресурс] /
З. Варналій, І. Мазур // Офіційний сайт Національного інституту
стратегічних досліджень. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/
Monitor/juli/1.htm.
3. Демографічна ситуація. Населення. Статистична інфор
мація [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби
статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
4. Дорошук А. А. Система регулювання рейдерства в Україні /
А. А. Дорошук, М. В. Трибуха // Економіка: реалії часу. – 2011. –
№1 (1). – С.170–176.
5. Експерти: понад 50% української молоді бажає виїхати
за кордон [Електронний ресурс] // Світоглядний портал «Рідна
країна». – Режим доступу: http://ridna.ua/2013/07/eksperty–
ponad–50–ukrajinskoji–molodi–bazhaje–vyjihaty–za–kordon.
6. Конституція України (тлумачення від 29.05.2013, підстава
v002p710–13) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної
Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/254к/96–вр.
7. Молодь в умовах становлення незалежності України
(1991–2011 роки): щоріч. доп. Президенту України, Верховній
Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді
в Україні / М–во освіти і науки, молоді та спорту України.
Державний інститут розвитку сімейної та молодіжної політики;
[редкол.: О. В. Бєлишев (голова) та ін.]. – К., 2011. – 316 с.
8. Молодь на ринку праці [Електронний ресурс] // Офіційний
сайт Державної служби зайнятості України. – Режим доступу:
http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350805
9. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу /
за ред. Е. М. Лібанової. – К.: Інститут демографії та соціальних
досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2012. – 404 с.
10. Освіта. Статистична інформація [Електронний ресурс] //
Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/osv.htm.
11. Підсумки реалізації Державної програми забезпечення
молоді житлом протягом 2002–2012 років [Електронний
ресурс] // Офіційний сайт Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово–комунального господарства України. –
Режим доступу: http://minregion.gov.ua/building/derzhavni–zhitlovi–
programi/pidsumki–realizaczii–derzhavnoi/.

320

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

12. Правопорушення (1990–2012 рр.). Статистична інформація
[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної служби
статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
13. Про затвердження Державної програми забезпечення
молоді житлом на 2013–2017 роки: постанова Кабінету Міністрів
України від 24.10.2012 №967 [Електронний ресурс] // Офіційний
сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/967–2012–%D0%BF.
14. Про Рекомендації парламентських слухань на тему:
«Соціально–економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та
алкоголізму в Україні та шляхи їх розв’язання: постанова
Верховної Ради України від 03.02.2004 №1426–IV [Електронний
ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1426–15.
15. Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні: закон України від 05.02.1993 №2998–XII
(редакція від 01.01.2013, підстава 5067–17) [Електронний
ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2998–12.
16. Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики
на період до 2020 року: указ Президента України від 27.09.2013
№532/2013 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної
Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/532/2013.
17.
Стан
оплати
населенням
житлово–комунальних
послуг [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово–комунального
господарства України. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.
ua/napryamki–diyalnosti/zhkh/tarif/stan–oplati–naselennyam–zhitlovo–
komunalnih–poslug–za–2015–rik/
18. Стан та структура злочинності в Україні (станом на
20 листопада 2012 р.) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт
Міністерства внутрішніх справ України. – Режим доступу: http://
mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/813157.
19. Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості,
бар’єри: щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України,
Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за
підсумками 2011 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту України, Державна служба молоді та спорту України. – К.,
2012. – 222 с.
20. Христич І. О. Показники про стан та структуру кримі
нальних правопорушень в Україні за І півріччя 2015 р. та 2016 р.
[Електронний ресурс] / І. О. Христич. – 2016. – Режим доступу:
http://www.ivpz.org/struktura–za–p–vr–chchya–2015–r–ta–2016–r.
21. Цінності української молоді. Результати репрезентативного
соціологічного дослідження становища молоді. – К., 2016. – 91 с.
22. Щодо ситуації на ринку праці та діяльності державної
служби зайнятості у 2016 році [Електронний ресурс] // Офіційний
сайт Державної служби зайнятості України. – Режим доступу:
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category?cat_
id=30543
23. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення,
санітарно–епідемічну ситуацію та результати діяльності системи
охорони здоров’я України. 2015 рік / за ред. Шафранського В. В.;
МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – К., 2016. – 452 с.

References
1. Baganec’ O. Stan zlochynnosti v derzhavi za 2015 rik
ta rezul’taty protydii’ i’j z boku derzhavy i jak ce pov’jazano iz
reformuvannjam pravoohoronnyh organiv [Elektronnyj resurs] /
Oleksij Baganec’. – 2016. – Rezhym dostupu: http://www.baganets.
com/blogs–baganets/stan–zlochinnost–v–derzhav–za–2015–r–k–t.html.
2. Varnalij Z. Osnovni peredumovy ta shljahy podolannja
rejderstva v Ukrai’ni: analit. zap. [Elektronnyj resurs] / Z. Varnalij,
I. Mazur // Oficijnyj sajt Nacional’nogo instytutu strategichnyh doslid
zhen’. – Rezhym dostupu: http://old.niss.gov.ua/Monitor/juli/1.htm.
3. Demografichna sytuacija. Naselennja. Statystychna informacija
[Elektronnyj resurs] // Oficijnyj sajt Derzhavnoi’ sluzhby statystyky
Ukrai’ny. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/.
4. Doroshuk A. A. Systema reguljuvannja rejderstva v Ukrai’ni /
A. A. Doroshuk, M. V. Trybuha // Ekonomika: realii’ chasu. – 2011. –
№1 (1). – S.170–176.
5. Eksperty: ponad 50% ukrai’ns’koi’ molodi bazhaje vyi’haty
za kordon [Elektronnyj resurs] // Svitogljadnyj portal «Ridna
krai’na». – Rezhym dostupu: http://ridna.ua/2013/07/eksperty–
ponad–50–ukrajinskoji–molodi–bazhaje–vyjihaty–za–kordon.
6. Konstytucija Ukrai’ny (tlumachennja vid 29.05.2013, pidstava
v002p710–13) [Elektronnyj resurs] // Oficijnyj sajt Verhovnoi’

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Rady Ukrai’ny. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/254k/96–vr.
7. Molod’ v umovah stanovlennja nezalezhnosti Ukrai’ny
(1991–2011 roky): shhorich. dop. Prezydentu Ukrai’ny, Verhovnij
Radi Ukrai’ny, Kabinetu Ministriv Ukrai’ny pro stanovyshhe
molodi v Ukrai’ni / M–vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrai’ny.
Derzhavnyj instytut rozvytku simejnoi’ ta molodizhnoi’ polityky;
[redkol.: O. V. Bjelyshev (golova) ta in.]. – K., 2011. – 316 s.
8. Molod’ na rynku praci [Elektronnyj resurs] // Oficijnyj sajt
Derzhavnoi’ sluzhby zajnjatosti Ukrai’ny. – Rezhym dostupu: http://
www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350805
9. Nerivnist’ v Ukrai’ni: masshtaby ta mozhlyvosti vplyvu /
za red. E. M. Libanovoi’. – K.: Instytut demografii’ ta social’nyh
doslidzhen’ imeni M. V. Ptuhy NAN Ukrai’ny, 2012. – 404 s.
10. Osvita. Statystychna informacija [Elektronnyj resurs] //
Oficijnyj sajt Derzhavnoi’ sluzhby statystyky Ukrai’ny. – Rezhym
dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/osv.htm.
11. Pidsumky realizacii’ Derzhavnoi’ programy zabezpechennja
molodi zhytlom protjagom 2002–2012 rokiv [Elektronnyj resurs] //
Oficijnyj sajt Ministerstva regional’nogo rozvytku, budivnyctva ta
zhytlovo–komunal’nogo gospodarstva Ukrai’ny. – Rezhym dostupu:
http://minregion.gov.ua/building/derzhavni–zhitlovi–programi/
pidsumki–realizaczii–derzhavnoi/.
12. Pravoporushennja (1990–2012 rr.). Statystychna informacija
[Elektronnyj resurs] // Oficijnyj sajt Derzhavnoi’ sluzhby statystyky
Ukrai’ny. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/.
13. Pro zatverdzhennja Derzhavnoi’ programy zabezpechennja
molodi zhytlom na 2013–2017 roky: postanova Kabinetu Ministriv
Ukrai’ny vid 24.10.2012 №967 [Elektronnyj resurs] // Oficijnyj sajt
Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/967–2012–%D0%BF.
14. Pro Rekomendacii’ parlaments’kyh sluhan’ na temu:
«Social’no–ekonomichni problemy VIL/SNIDu, narkomanii’ ta
alkogolizmu v Ukrai’ni ta shljahy i’h rozv’jazannja: postanova
Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny vid 03.02.2004 №1426–IV [Elektronnyj
resurs] // Oficijnyj sajt Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – Rezhym dostupu:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1426–15.
15. Pro spryjannja social’nomu stanovlennju ta rozvytku molodi
v Ukrai’ni: zakon Ukrai’ny vid 05.02.1993 №2998–XII (redakcija vid
01.01.2013, pidstava 5067–17) [Elektronnyj resurs] // Oficijnyj sajt
Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/2998–12.
16. Pro Strategiju rozvytku derzhavnoi’ molodizhnoi’ polityky
na period do 2020 roku: ukaz Prezydenta Ukrai’ny vid 27.09.2013
№532/2013 [Elektronnyj resurs] // Oficijnyj sajt Verhovnoi’ Rady
Ukrai’ny. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/532/2013.
17. Stan oplaty naselennjam zhytlovo–komunal’nyh poslug
[Elektronnyj resurs] // Oficijnyj sajt Ministerstva regional’nogo
rozvytku, budivnyctva ta zhytlovo–komunal’nogo gospodarstva
Ukrai’ny. – Rezhym dostupu: http://www.minregion.gov.ua/
napryamki–diyalnosti/zhkh/tarif/stan–oplati–naselennyam–zhitlovo–
komunalnih–poslug–za–2015–rik/
18. Stan ta struktura zlochynnosti v Ukrai’ni (stanom na 20
lystopada 2012 r.) [Elektronnyj resurs] // Oficijnyj sajt Ministerstva
vnutrishnih sprav Ukrai’ny. – Rezhym dostupu: http://mvs.gov.ua/mvs/
control/main/uk/publish/article/813157.
19. Uchast’ molodi v suspil’nomu zhytti: dosvid, mozhlyvosti,
bar’jery: shhorich. dop. Prezydentu Ukrai’ny, Verhovnij Radi
Ukrai’ny, Kabinetu Ministriv Ukrai’ny pro stanovyshhe molodi v
Ukrai’ni (za pidsumkamy 2011 roku) / Ministerstvo osvity i nauky,
molodi ta sportu Ukrai’ny, Derzhavna sluzhba molodi ta sportu
Ukrai’ny. – K., 2012. – 222 s.
20. Hrystych I. O. Pokaznyky pro stan ta strukturu kryminal’nyh
pravoporushen’ v Ukrai’ni za I pivrichchja 2015 r. ta 2016 r.
[Elektronnyj resurs] / I. O. Hrystych. – 2016. – Rezhym dostupu:
http://www.ivpz.org/struktura–za–p–vr–chchya–2015–r–ta–2016–r.
21. Cinnosti ukrai’ns’koi’ molodi. Rezul’taty reprezentatyvnogo
sociologichnogo doslidzhennja stanovyshha molodi. – K., 2016. –
91 s.
22. Shhodo sytuacii’ na rynku praci ta dijal’nosti derzhavnoi’
sluzhby zajnjatosti u 2016 roci [Elektronnyj resurs] // Oficijnyj sajt
Derzhavnoi’ sluzhby zajnjatosti Ukrai’ny. – Rezhym dostupu: http://
www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category?cat_id=30543
23. Shhorichna dopovid’ pro stan zdorov’ja naselennja, sanitarno–
epidemichnu sytuaciju ta rezul’taty dijal’nosti systemy ohorony
zdorov’ja Ukrai’ny. 2015 rik / za red. Shafrans’kogo V. V.; MOZ
Ukrai’ny, DU «UISD MOZ Ukrai’ny». – K., 2016. – 452 s.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 119

Vasylchuk E. O., Doctor of Political Sciences, assistant professor
of philosophy, political science and Ukrainian, Kyiv National
University of Technology and Design (Ukraine, Kyiv),
vasilchuk84@bk.ru
Socio–economic factors and the occurrence of illegal paramilitary
and military units in Ukraine
The analysis of socio–economic factors and the occurrence of illegal paramilitary
and armed groups in Ukraine. It is concluded that the destructive processes in
social and economic life not only deepen the physical and moral degradation of
the population, especially the younger generation, but also pose a real threat to the
security of society and the state, because the economic crisis quickly spread to other
areas of public life undermining stability and the stability of the existence of the state
and political institutions.
Keywords: illegal militias and armed groups, extremism, terrorism, national
security.
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Суспільні реформи
як вид політичного управління
Досліджується управління як вид соціальної взаємодії. Аналізуються
особливості політичного управління соціальними реформами. Реформуванням
розглядається як політика, яка має метою здійснення мирних, еволюційних
перетворень на противагу революційних переворотів. Основне питання їх
успішної реалізації на відміну від насильницького зламу існуючих порядків в ході
революційних змін є питання ефективного управління. Розглядається соціальне
управління, об’єктом і суб’єктом якого є люди.
Ключові слова: соціальне управління, реформування, цілепокладання.

З давніх часів політика (від грец. politike –
управління) розглядалася як мистецтво управління
державою. Вчені вважають, що цей термін поширився
під впливом трактату Арістотеля про державу,
правління (урядування) та уряд, який він назвав
«Політика». Сьогодні політика розуміється в більш
широкому контексті як відносини, що включають
згоду,
підпорядкування,
панування,
конфлікт
і
боротьбу між групами, класами, націями, прошарками,
стратами і окремими людьми (внутрішня політика) і
державами (зовнішня політика) з приводу завоювання
чи досягнення влади, її утримання, організації та
використання. Особливий розділ політології розглядає
політику як певний вид реформування політичної
системи
в
рамках
здійснення
демократичного
переходу (транзиту). Під поняттям демократичний
перехід (транзит) розуміють низку соціальних та
інституціональних змін, що прокладають шлях заміні
авторитарних методів правління демократичними.
Відтак в даній статті ми розглядаємо політичне
реформування країни в умовах демократичного транзиту.
Мета статті: дослідити особливості політичного
реформування різних сфер суспільного життя.
Дослідженню
теоретико–методологічних
основ
політичного процесу реформування присвячені праці
таких теоретиків як: А. Бентлі, В. Парето, Д. Трумен,
Р. Доуз, С. Хантінгтон, Р. Дарендорф, Дж. Мангейм,
Д. Істон, Г. Алмонд, Г. Пауелл та інші.
У найзагальнішому сенсі під реформуванням
розуміється будь–яка політика, яка має метою
здійснення мирних, еволюційних перетворень на
противагу революційним переворотам. Основне питання
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їх успішної реалізації на відміну від насильницького
зламу існуючих порядків в ході революційних змін є
питання ефективного управління. При чому мова йде
про соціальне управління, оскільки об’єктом і суб’єктом
управління є люди.
Світовий досвід визначає термін в 10 років, як
цілком достатній для того, щоб отримати економічні
та соціальні результати прийнятих політичних рішень,
перевірити коректність стратегічного задуму. В останні
роки в країні видано чимало праць, узагальнюючих
результати соціологічних досліджень наслідків реформ,
а також ефективності управління ними за роки
перехідного періоду. У них міститься всебічний
історико–соціологічний аналіз, який показує, як реагу
вало суспільство, його свідомість, духовна і психо
логічна сфери, світосприйняття і поведінка, весь спосіб
життя на кардинальні, системно–структурні зміни в ході
реформ.
Розглянемо спочатку реформи як вид політичного
управління.
Категоріальне
визначення
поняття
управління як досить складного явища є в достатній
мірі полемічним. Виходячи з даної методологічної
реальності, щоб не ускладнювати виклад, в пред
ставленому дослідженні управління розглядається в
найширшому філософсько–соціологічному плані як
особливий вид діяльності, здійснюваної в різних,
досить складних матеріальних і нематеріальних
системах. Сутність цієї діяльності полягає в тому, щоб
за допомогою конкретних дій направляти динаміку і
функціонування того чи іншого об’єкта відповідно до
програми реформаційних перетворень, заданої керуючим
суб’єктом, не допускаючи принципових відхилень від
неї, або забезпечувати розвиток об’єкта, параметрів
його стану, положення відповідно з управлінською
установкою.
Подібна спрямована діяльність властива існуючим
системам різного роду. Вони можуть бути різними
навіть по своїй субстанціональної основі – природними
(живий організм, системне утворення, що складається
з рослин і або тварин), технічними (робот, взагалі
будь–автоматичний пристрій, що функціонує під
впливом імпульсів, що посилаються керуючим
пристроєм відповідно до закладеної програми),
іншими, створеними людьми, матеріальними системами
(міське господарство, підприємство як сукупність
споруд, обладнання та ін.), а також такими складними
системними утвореннями як «людина – природа»,
«людина – техніка». До них можуть відноситися
і системи, що формуються із різних релігійно–
духовних явищ – правил людського співжиття і т.д. і,
нарешті, власне громадські системи, що складаються
з конкретних особистостей і їх об’єднань. Такими
виступають і суспільство в цілому, і інститути, які
стосуються окремих його сфер. В їх число входять,
перш за все, економічні, соціальні, політичні та духовні
підсистеми.
Управління пов’язане зі сферою взаємодії людей,
і в зв’язку з цим також може розглядатися, згідно
Т. Парсонса, як соціальна система. За його визначенням,
соціальні системи – це «системи, утворені станами
і процесами соціальної взаємодії між діючими
суб’єктами» [1, с. 289]. У реальному потоці соціальної
взаємодії виділяються культурна і особистісна
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підсистеми і поведінкові організації, які по відношенню
до соціальної системи розглядаються як компоненти її
навколишнього середовища.
Реформи як вид певної політичної взаємодії, також
відносяться до соціальних систем дій. Їх реалізація
в суспільстві, як і у будь–яких соціальних систем,
здійснюється на основі дії чотирьохфункціональної
схеми взаємообміну. Парсонс виділяє такі чотири
первинні функції, як «функції відтворення зразка,
інтеграції, ціледосягнення і адаптації».
Інтеграційна функція реформи полягає в координації
дій складових її елементів, перш за все, людських
індивідів. Культурна система суспільства обумовлює
збереження і відтворення впроваджуваного зразка, його
адаптацію і творче перетворення. Особистісна система
виступає як головний інструмент ціледосягнення,
виконавець процесів дії та втілення культурних
принципів і приписів.
Розглянуте загальне поняття управління представ
ляється методологічно важливим для визначення
сутності політичного управління; поряд з тим, що воно
охоплює суть відповідної діяльності в системах, що
існують за межами соціальної реальності. Ю. Волков
зазначає, що сутність явищ, як правило, «багатошарова»:
є сутність менш глибока, більш глибока, ще глибша
(сутність першого порядку, другого і т.д.) [2, с. 265].
Загальне наукове визначення управління дозволяє
бачити неспроможність досить поширеного серед
фахівців–практиків і навіть в наукових колах в
деякому сенсі спрощеного уявлення, яке тлумачить
поняття управління лише як адміністративно–владні
дії керівника по відношенню до підлеглих йому
виконавців, банальні адміністративні вказівки. При
подібному підході інші різноманітні прояви діяльності
соціальних інститутів, які впливають на функціонування
будь–яких систем, на хід тих чи інших процесів,
але не припускають адміністративного управління
людьми, випадають з контексту їх вивчення в якості
управлінської діяльності.
Адміністративно–владний вплив на людей є лише
одним з небагатьох проявів управлінської діяльності.
Тим часом, вплив зазначених вище суспільних
інститутів на динамічний розвиток соціальних систем
(наприклад, профспілок – на трудові організації), на
масову соціальну діяльність і на хід пов’язаних з цим
процесів (зміни суспільних відносин, електоральних
переваг і ін., що яскраво проявляється в діяльності
ЗМІ) є саме політичне управління, якщо сутність остан
нього трактувати в обґрунтованому вище науковому,
філософсько–соціологічному сенсі. Саме в такому
сенсі в даній роботі розглядаються сучасні грузинські
реформи – як вид соціального управління.
Аналізуючи управління в найзагальнішому вигляді,
не можна не звернути увагу на те, що здійснення
управлінських впливів багато в чому пов’язане з
використанням і передачею інформації. Разом з тим,
не всяка інформація є управлінською, а тільки та, яка
може бути використана для вироблення управлінських
рішень і впливів. Уже для формулювання управлінської
програми суб’єкт відповідної діяльності повинен
володіти відомостями, тобто інформацією, про стан
керованого об’єкта, процеси і тенденції його розвитку,
соціальне самопочуття людей, на поведінку яких має
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бути спрямовано управлінський вплив. У багатьох
випадках передача інформації суб’єкту впливає на
процес вироблення рішення, підказує, що йому нале
жить робити, як діяти, що від нього вимагається.
Тобто, хоча управління вбирає в себе і багато інших
організаційних аспектів, воно має і інформаційний
характер, оскільки ґрунтується на отриманні інфор
мації, її використання та реалізації. Упущення цих
важливих методологічних підходів в реформації
нашого суспільства і є істотним гальмом суспільних
перетворень.
Як зазначалося вище, управління в громадських
системах є детермінованим впливом одних людей,
об’єднань, інститутів на інших, на їх поведінку,
життєдіяльність. Тому перші являють собою керуючу
систему або підсистему, якщо певна діяльність
відбувається в рамках якоїсь однієї системи. Суб’єктом
політичного управління може виступати і одна
особу і якесь організоване об’єднання людей, що
представляє собою якусь органічну цілісність, яка і
виступає керуючою системою або підсистемою. Ці
ієрархічні стратифіковані структури, які виконують
управлінські функції, є конкретними втіленнями того,
що в соціології називається соціальними інститутами.
Саме такими, наприклад, є держава (як інститут),
орган державної влади, засоби масової інформації,
громадська організація тощо. Соціальні інститути, що
впливають на життєдіяльність громадських систем, як
раз і виступають суб’єктами управління. Ці функції
здійснюються безпосередньо тими організаційними
утвореннями, які представляють собою конкретні
втілення відповідних інститутів – те чи інше
міністерство, адміністрація суб’єкта, муніципалітету,
громадське об’єднання, політична партія і т.д. [3, с. 115].
У суспільному житті в якості управлінських впливів
виступають і організаційні заходи, і економічні та
технічні перетворення. Тобто, засобами управління
можуть бути будь–які форми людської діяльності.
З огляду на те, що суспільство являє собою
детерміновану діяльність людей, переплетення безлічі
різних, нерідко протилежних, устремлінь, суспільне
життя в цілому не може бути не впорядкованим.
Тому необхідно розглядати управління поведінкою,
життєдіяльністю людей і в інших, крім виробництва,
сферах. В даному контексті закономірним виглядає
встановлення деяких загальних правил, які вводять
соціальну поведінку людей в певні рамки, щоб
домагання і вчинки одних не порушували інтересів
інших, які не ущемляли їх «життєвий простір».
В рамках суспільної затребуваності з’являються і
працюють соціальні інститути, правомочні встанов
лювати такі правила, а також інститути, що забез
печують їх дотримання, тобто здійснюють соціальний
контроль за соціально значимою поведінкою людей.
Все це реалізує управління, яке не може здійснюватися
інакше як людьми і по відношенню до людей, їх
соціальної рефлексії.
У цьому сенсі реформування як певне політичне
управління людьми і процесами функціонування і
розвитку будь–якої громадської системи, також прагне
до того, щоб підтримувати діяльність людей і хід
породжуваних ними процесів в бажаному для керуючого
суб’єкта напряму.
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Але, разом з тим, відносно до управління реформами
це загальне розуміння може бути дещо конкретизовано
і доповнено. Управління тут постає як засіб об’єднання
і координації зусиль людей по досягненню поставлених
перед ними цілей, засіб нарощування і вмілого
використання людського потенціалу, а в кінцевому
рахунку – успішного вирішення тими чи іншими
людськими спільнотами економічних, політичних,
соціальних і культурних завдань. У суспільствознавстві
є чимало визначень, сформульованих в подібному
ключі. Наприклад, відомий і впливовий теоретик в
області управління американський соціолог і економіст
П. Друкер (Дракер) сформулював сутність управління
як особливий вид діяльності, який перетворює
неорганізований натовп в ефективну, цілеспрямовану і
продуктивну групу.
Нерідко
управління
суспільними
системами
називають соціальним управлінням. Разом з тим, цим
же терміном іменується і управління в системах, що
відносяться тільки до однієї з сфер суспільного життя –
соціальної, яка виділяється поряд з економічною,
політичною і духовною сферами. Обумовлено це тим,
що термін «соціальне» вживається в суспільствознавстві
в двох значеннях. Перше з них досить широке, коли ним
позначається все існуюче в суспільстві, як синонім слова
«суспільне»; саме в такому дусі управління в будь–яких
громадських системах, в тому числі в економічних,
політичних та інших, називають соціальним. У вузькому
ж сенсі так називається лише управління системами і
процесами тільки в соціальній сфері суспільного життя.
В даному дослідженні використовується більш широке
поняття [4, с. 11].
В ієрархії публічної влади в суспільстві системою
найбільшого масштабу виступає держава в цілому, яке
при її демократичному устрої може кваліфікуватися
як самоврядна система, потім – що входять до неї
великі адміністративні утворення, і, нарешті, –
органи місцевого самоврядування, які мають також
свою структурованість. Всі ці утворення мають
певну суверенністю, але вона відносна, оскільки
незалежність і самостійність суверенної держави в
умовах глобалізованого світу не може бути абсолютною.
У своїй життєдіяльності вона змушена рахуватися з
реаліями сучасної геополітики і нормами міжнародного
права. Глобальні процеси в значній мірі впливають на
діяльність держави, але, разом з тим, вони не змінюють
її суті як самокерованої системи. Тут ми маємо на увазі
ступінь самоврядності.
Процеси реформаційних перетворень бувають
декількох видів: а) прогресивні, коли зміни призводять
до кількісного зростання позитивних характеристик
явища чи якісному підвищенню його стану (відповідно
до об’єктивних критеріїв); б) регресивні, коли
відбуваються відповідні кількісні зниження або якісні
негативи (в граничному випадку – розпад); в) кількісні
і якісні показники не змінюються, тобто не відбувається
істотне збільшення або зменшення, зміни параметрів
явища, що може називатися процесами функціонування.
Досить часто громадські процеси розвиваються
спонтанно, тобто під впливом внутрішньо властивих
відповідним явищам об’єктивних закономірностей,
незалежно від чийогось суб’єктивного втручання.
Як приклад можна привести економічні зміни,
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що відбуваються під впливом процесів в масових
громадських настроях, політичних уподобаннях грома
дян і т.д. Інші процеси виступають, в повній мірі
або хоча б в основному, результатом соціального
проектування і свідомої управлінської діяльності.
Наприклад, створення і розвиток тих чи інших
державних структур, громадських і політичних органі
зацій, рекламно–інформаційних структур і т.д. Можна
виокремити третю групу суспільних процесів, в основі
яких лежить поєднання дії спонтанних, об’єктивних
чинників і свідомого управлінського початку, коли
значимість того чи іншого виявляється приблизно
рівною.
Мистецтво політично–управлінського впливу на
суспільні процеси полягає в тому, що навіть при
домінуючому впливі властивих їм об’єктивних
закономірностей, втручання свідомого, цілеспрямо
ваного начала в їх хід може прискорювати або
сповільнювати їх розвиток, в якоюсь мірою змінювати
їх спрямованість, «забарвлення», різні їх параметри.
Наприклад, в економіці, капітали перетікають туди, де є
можливість отримати більший прибуток, Це відбувається
за своїми закономірностям. Але при грамотному
управлінні можна направити рух капіталів для створення
сприятливого інвестиційного клімату. Однак, важливо
мати на увазі, що в цілому економіка розвивається за
своїми об’єктивним закономірностям, які не можна
безкарно порушувати. Вона цілком може функціонувати
без будь–якого втручання в неї будь–яких суспільних
інститутів. Але, разом з тим, здійснення позитивних
управлінських впливів, головним чином, з боку держави,
може здійснювати позитивний вплив на її розвиток і
посилення її соціальної орієнтації, попереджати або
пом’якшувати кризові явища, породжувані стихійним
розвитком, допомагати тим чи іншим її секторах
успішніше підлаштовуватися до ринкової кон’юнктури.
Не випадково, в XX ст. стихійна капіталістична
економіка в тій чи іншій мірі регулюватися державою.
Тому цілком закономірними і справедливими в даний
час в нашій країні виглядають вимоги широких
верств населення посилити державний вплив на
економіку. Однак такий вплив не повинно приймати
етакратичний, тобто всеосяжний адміністративно–
командний характер. Державний керуючий вплив на
економіку має зберігати основні ринкові засади, що
забезпечують саморегуляційний характер розвитку
економічної системи. Він може здійснюватися лише в
певних межах, за які неприпустимо виходити. В іншому
випадку управління буде чинити деструктивний вплив
на економіку, а значить і на розвиток суспільної системи
в цілому.
Суспільні реформи як вид політичного управління,
є апріорно соціальними, адже будучи безпосередньо
спрямованими на поведінку людей, їх життєдіяльність,
в тій чи іншій мірі впливають на хід різних суспільних
процесів. При спонтанному розвитку ці процеси
можуть приймати регресивний характер. Однак
управління завжди націлене на те, щоб протидіяти
такому ходу подій, забезпечувати прогресивні зміни
явищ, на які воно спрямоване, або, щонайменше,
сприяти оптимальному здійсненню змін в рамках
збереження існуючої кількісної і якісної рівноваги.
Зазначена тенденція управління з метою оптимізації або
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забезпечення прогресивного ходу громадських реформ
реалізується в тому випадку, якщо воно є досить умілим,
ґрунтується на науковому підході. На жаль, в реальності
управління досить часто не є таким. Суб’єкт управління
не завжди має необхідні знання, здібності, інформацію.
Зважаючи на це він не може правильно вибудувати свою
управлінську діяльність. У цій ситуації він будує її,
виходячи зі своїх суб’єктивних поглядів або кланових
інтересів.
Таким чином, політичне управління соціальними
утвореннями не може бути ефективним в повній мірі.
Такі приклади політичного управління є нерідкими.
Тому не можна погодитися з визначеннями управління
як діяльності, що забезпечує функціонування певних
об’єктів відповідно до об’єктивних закономірностей
і потреб, чи що це – свідомий, цілеспрямований вплив
на соціальну систему, організацію, інститут або процес
з метою приведення напрямку та темпів їх розвитку
і функціонування у відповідність з дією об’єктивних
суспільних законів на макро– і мікрорівнях.
У реальній практиці управлінський вплив здійс
нюється відповідно до цілей і інтересів соціального
суб’єкта, що його реалізує, а об’єктивні закони він
може не брати до уваги і навіть не знати про них. В
першу чергу це відноситься до процесів на мікрорівні.
Треба відзначити, що при цьому намічені суб’єктом
управління результати в значній мірі можуть досягатися.
Однак, якщо управління здійснюється відповідно до
об’єктивних закономірностей і потреб, воно дома
гається кращих результатів, при тому – меншою ціною.
Практичні цілі дослідження управління будь–якої
конкретної суспільної системи полягають в тому, щоб
з’ясувати, наскільки воно спирається на розуміння і
сприйняття об’єктивних закономірностей і потреб,
наскільки раціонально, з більшою ефективністю воно
впливає на суспільні процеси, які виступають його
об’єктом, наскільки діяльність суб’єкта управління
відповідає його призначенню, і на цій основі виробити
рекомендації щодо вдосконалення відповідної діяль
ності. Це особливо актуально при проведенні
реформ такого великого соціального організму, яким
є держава.
Як зазначалося, політичне управління в умовах
реформування суспільства направлене на досягнення,
відтворення і інтеграцію в тканину соціального життя
досконалішого, з точки зору його суб’єктів, «зразка»
здійснення життєдіяльності індивідів. При цьому
реформа розгортається в двох системах реальності,
перша з яких є її фізичним середовищем, друга – те,
що М. Вебер називав «проблемою сенсу» людських
дій. Вона пов’язана з системою дії за допомогою
структурування в культурній системі смислових
орієнтацій [5, с. 115].
Для аналізу структури соціальних систем дії багато
вітчизняних і зарубіжних соціологів пропонують чотири
типи незалежних змінних: цінності, норми, колективи і
ролі. В якості найважливіших показників ефективності
управлінської діяльності постають цінності, норми
поведінки і стереотипи свідомості. Так, Т. Парсонс
писав у цьому зв’язку: «Цінності займають провідне
місце в тому, що стосується виконання соціальними
системами функції по збереженню та відтворенню
зразка, так як вони є ні чим іншим, як уявлення про
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

бажаний тип соціальної системи, які регулюють процеси
прийняття суб’єктами дії певних зобов’язань» [3,
с. 287]. Тому одним з найважливіших методів вивчення
феномена реформ є соціологічні дослідження, які
дозволяють визначити ступінь інтеграції цінностей
в соціальну дійсність. Призначення соціології як
науки вивчати цінності членів суспільства знову було
проголошено на останньому Міжнародному конгресі
соціологів. Держава здійснює управлінську діяльність
головним чином через організаційні, регулятивні,
нормотворчі, фінансово–економічні, силові функції.
Однак, сутність державного управління повинна зміню
ватися відповідно до вимог часу. Сьогодні перед ним
стоять виклики, породжувані трьома революціями:
науково–технічною, інформаційною та управлінською.
Сучасні завдання вимагають зміни пріоритетів
державної роботи, перегрупування функцій. Поряд
з традиційними функціями державного управління
найважливішу роль набувають функції інформаційно–
аналітичної та концептуальної діяльності.
У зв’язку з цим велике значення в діяльності
суб’єктів управління по реформування суспільства
придбали нині такі загальні функції, як аналіз проб
лемної ситуації, постановка цілей управління, розробка
і прийняття рішень, прогнозування, проектування і
планування соціальних процесів.
Управління починається з виявлення проблеми або
комплексу проблем, що вимагають свого вирішення.
Аналіз проблемної ситуації в тій соціальній системі
взаємодії, який є реформування будь–якої сфери
життєдіяльності суспільства, пов’язане з отриманням
інформації перш за все за допомогою соціологічних
досліджень. Потім здійснюються аналіз інформації і
постановка цілей управління. Цілепокладання є сут
нісною ознакою управлінської діяльності’. Якщо в
результаті управління необхідно вирішити кілька
проблем, визначаються пріоритети, ступінь і послідов
ність вирішення кожної з них, відповідно до яких
визначаються цілі.
Головна ланка в управлінській діяльності, в якому
і виявляється сутність управління – це розробка і
прийняття управлінського рішення. У практиці прий
няття державних рішень, спрямованих на суспільство
в цілому, етап їх розробки невіддільний від функцій
прогнозування, проектування і планування. Ці функції
починають діяти ще на стадії визначення мети, є
складовою частиною останньої, взаємно доповнюючи,
обумовлюючи один одного і сприяючими реалізації
прийняття рішень.
У науково–обґрунтованому управлінні реформами
функції прогнозування, проектування і планування
відіграють важливу роль. Прогнозування являє
собою визначення варіантів розвитку і оптимальних
способів вирішення завдань. Зрозуміло, що воно не
може обійтися без вивчення «проблеми сенсу» (за
Вебером) людських дій, тобто свідомості, потреб,
інтересів і соціально значимої поведінки людей.
Отже, прогнозування вимагає соціологічного аналізу
об’єкта реформування. Прогнозування як метод
вивчення соціальної дійсності має апробовані в часі і
науковим досвідом процедури. Не зупиняючись на них,
скажімо, що соціальне прогнозування, за визначенням
Ж. Тощенко, – «це робота з альтернативами, глибокий
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аналіз рівня ймовірності та варіантності можливих
рішень» [6, с. 23].
Політичне проектування визначається вченими
як «форма випереджаючого відображення дійсності,
створення прообразу (прототипу) передбачуваного
об’єкта, явища або процесу за допомогою спеціальних
методів». Кінцевим продуктом соціального проектування
виступає конкретна програма дій, що включає задані
параметри перетворень, засоби їх досягнення, основні
етапи реалізації та послідовність операцій.
Політичне планування являє собою, з одного боку,
певну форму політичного прогнозування, що охоплює
все різноманіття соціальних процесів того об’єкта,
який піддається регулюванню. З іншого – це науково
обґрунтоване визначення цілей і показників розвитку,
основних засобів їх практичного втілення в життя.
Соціальне ж планування, як відомо, виникло в СРСР
під впливом теорії і практики планування економічних
і соціальних процесів. У радянській дійсності
планування здійснювалося в рамках жорсткої системи
командно–адміністративного управління та ідеологічних
установок, тобто апріорно було політичним. Людське
начало в плануванні ігнорувалося, одержавленню і
тотальному адмініструванню піддавалися всі сфери
соціального життя.
Усі названі функції складають певні етапи
управління. В сучасних умовах вкрай актуальним є
впровадження соціальних технологій, що забезпечують
стрімке просування вперед за рахунок інвестування
знань саме на даних етапах управління. Технологія
управління реформами по аналогії з іншими видами
управлінської діяльності повинна бути заснована на
комплексній оцінці проблемної ситуації; виявленні
пріоритетів і всіх ресурсів розвитку; безперервному
пошуку організаційних структур і механізмів, здатних
привести ресурси в рух. Вона повинна включати
в себе: встановлення уніфікованих показників для
характеристики процесів реформування; забезпечення
необхідної узгодженості, логіки в систематизації
цих показників таким чином, щоб вони відображали
реальну картину стану реформ як системи взаємодії з
суспільством; створення організаційних і технологічних
умов для оперативної передачі інформації; застосування
ідентичних методів аналізу і характеристики стану
об’єктів реформування; використання єдиних форм
фіксації інформації, що надходить і інші моменти,
характерні для даного виду державного управління.
У сфері управління необхідно обґрунтовувати
безліч рішень, вишукувати альтернативи ресурсного
забезпечення, активно аналізувати хід виконання
одних рішень і враховувати його результати при
підготовці інших і так далі. Науково–обґрунтовані
технології підготовки, прийняття та реалізації процедур,
пов’язаних з організацією суспільної системи, здатні
значно оптимізувати процес підготовки і прийняття
рішень, а отже, і процеси здійснення реформ.
Не менш значущими для підвищення ефективності
управління реформами є технології контролю та
організаційного виду діяльності. Інноваційні технології
в соціальному управлінні, засновані на новітніх
досягненнях науки в галузі соціології та теорії
управління, організації праці, соціальної психології,
менеджменту та маркетингу, соціології трудових колек
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тивів, з урахуванням соціально–культурних особли
востей суспільства здатні викликати глибокі зміни у
змісті і спрямованості реформ, забезпечити їх раціо
нальність і ефективність.
Введення в вітчизняну науку і практику таких
дисциплін, як менеджмент, маркетинг, виборні
технології, паблік рілейшнз, реклама відкрило широкі
можливості для політичних і соціальних технологій,
які стали сприйматися як типово «західний» продукт.
Політичні технології можна розглядати і як одну з
частин великого поля соціальних інтервенцій.
Організаційний рівень інтервенцій зазвичай підтри
мується членами групи. Вона досягається через тренінги
з менеджерами всіх рівнів.
Загальноприйнята процедура полягає в наступному:
виявлення проблеми; визначення моделі рішення; пошук
якогось емпіричного матеріалу, який в тій чи іншій
мірі підтримує модель; знаходження способу, легко
засвоюваного соціумом, і розвиток пропонованої форми
як дорожньої карти, яку потрібно реалізувати.
Підсумовуючи, слід зазначити, що реформування –
це управління людьми і процесами функціонування
і розвитку будь–якої суспільної системи, яке прагне
до того, щоб підтримувати діяльність людей і хід
породжуваних ним процесів в бажаному для керуючого
суб’єкта напряму.
Політичне управління реформами розглядається
як засіб об’єднання і координації зусиль людей по
досягненню поставлених перед ними цілей, засіб
нарощування і вмілого використання людського потен
ціалу, а в кінцевому рахунку – успішного вирішення
тими чи іншими людськими спільнотами економічних,
політичних, соціальних і культурних завдань.
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Social reforms as a kind of social management
The article analyses the essence of reforming as a form of social management. It
is considered a categorical definition of management as a rather complex phenomenon,
which is sufficiently polemical. In the folowing research, management is considered
in the broadest philosophical and sociological terms as a special kind of activity
carried out in various, rather complex material and nonmaterial systems. The essence
of this activity is to take concrete actions and guide the dynamics and functioning of
an object in accordance with the program of reformation of the transformation, the
given managing subject, avoiding fundamental deviations from it, or to provide for
the development of the object, its perameters, the provisions in accordance with the
administrative installation.
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Фактори ефективного державотворення
і національної єдності у суспільній
та регіональній інтеграції України:
історичні передумови і перспективи розвитку
Різні соціальні верстви українського суспільства на протязі багатьох
століть у своїх прагненнях та діяльності орієнтувалися на ті чи інші іноземні
держави, фактично ідентифікуючи свої вузькокорпоративні, соціально–
класові чи регіональні інтереси з політикою зовнішніх покровителів. Спроби
утвердити національну єдність на основі виключно антропологічної, мовної
та емоційної ідентичності у випадку з українським народом натикаються на
ряд заперечень. Тільки спільні внутрішні економіко–політичні та суспільно–
громадянські тенденції розвитку у поєднанні з активними зв’язками між
населенням забезпечують цим явищам перспективу поширення. Суспільно–
політична діяльність повинна орієнтуватися не на емансипацію інтересів
і прав якогось певної групи українського суспільства, а на народ в цілому,
єдність якого повинна бути скріплена державно–політичним утворенням,
яке б уособлювало інтереси усіх верств і спонукало б їх до співробітництва в
ім’я загального блага. Справжня національна і державницька еліта є перш за
все духовним чинником, що добровільно бере на себе тягар відповідальності
за суспільний добробут, з тим, щоб кожен член суспільства, незалежно
від регіонального і соціального походження первинно усвідомлював себе
приналежним перш за все до національно–політичної спільноти, а не до певного
класу.
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національна єдність, регіональність, етнос, соціальний чинник, суспільна
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Приналежність до тієї чи іншої соціальної групи в
житті будь–якої нації відіграє велику роль [3]. Однак в
українському суспільстві саме класова приналежність
стала домінуючим явищем, що повсякчас перешкоджало
процесу державотворення. Різні соціальні верстви
українського суспільства на протязі багатьох століть у
своїх прагненнях та діяльності орієнтувалися на ті чи
інші іноземні держави, фактично ідентифікуючи свої
вузько корпоративні, соціально–класові чи регіональні
інтереси з політикою зовнішніх покровителів [Див.: 2;
10]. У свою чергу, іноземні держави, використовуючи
класові антагонізми та прагнення різних верств
українського суспільства до привілейованого положення,
репрезентували себе захисниками їхніх інтересів і тим
самим руйнували або ослаблювали соціальний союз
українців у боротьбі за національне визволення.
У зв’язку з цим стає зримим домінування в україн
ському суспільстві фактору суспільної стратифікації,
який негативно супроводжував усі державотворчі справи
українців.
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Подібна традиція класової наднаціональної корпора
тивності призвела до того, що носіями державницьких
ідей в різні часи української історії виступають
різні соціальні верстви, які водночас перебували в
політичній, релігійній, соціальній боротьбі з іншими
класами України. Велика аристократія України швидко
полонізується та окатоличується, вливаючись до
польського шляхетства, стаючи частиною панівної
частини суспільства і хранителями польських традицій
та культури.
Якщо провести історичний екскурс спроб державо
творення в Україні, то ми станемо свідками парадок
сального явища – досить часто українська нація мала
реальні можливості створити незалежну державу з
усіма супутніми їй атрибутами [5, с. 112]. І щоразу,
неначе підкоряючись чиїйсь злій волі, ці можливості
втрачалися. Але чи була тут присутньою саме ця зла і
особливо чужа воля?
Спроби утвердити національну єдність на основі
виключно антропологічної, мовної та емоційної ідентич
ності у випадку з українським народом натикаються на
ряд заперечень.
Україна як єдине територіально–державне ціле
утворилася фактично у 30–40–х роках ХХ століття.
До того часу, на протязі багатьох сотень та десятків
років її регіони перебували у складі різних державних
об’єднань, сфері впливу досить–таки протилежних
культурно–духовних орієнтацій. Українське населення
цих регіонів мимоволі поступово переймало стиль
мислення, соціалізації та світосприйняття домінуючих
народів і титульних націй [Див.: 1].
Центром формування та консолідації українського
етносу ще в київоруський час стало Середнє
Подніпров’я – Київщина, Переяславщина і Чернігово–
Сіверщина. Воно поступово набувало провідного
значення у суспільно–політичному та культурно–
духовному житті. Саме тут утворилося етнічне ядро
українства, до якого на протязі усієї історії тяжіло
населення інших українських земель. Однак, з
ХІІІ століття етнічний, соціальний, державотворчий та
культурно–духовний розвиток українства відбувався в
умовах територіальної розчленованості. Починаючи з
ХІІ–ХІV ст. Закарпаття входило до складу Угорщини,
Буковина і Подунав’я стають частинами молдавсько–
румунського князівства, Галичина і Західна Волинь –
Польщі. З ХІІІ–ХІV ст. власне автохтонна Україна,
осередок державництва – Південно–Західна Русь
(Наддніпрянщина) – цілком потрапляють до складу
Великого князівства Литовського, а з 1569 року,
внаслідок Люблінської унії (об’єднання Королівства
Польського і Великого князівства Литовського в єдину
державу – Річ Посполиту), основна частина українських
земель – Волинь, Київщина, Брацлавщина, Підляшшя –
перейшли під польське керівництво. А з кінця ХVIII ст.
західноукраїнські землі входять до Австро–Угорської
імперії і, відповідно, східні та центральноукраїнські – до
Російської.
Етнічні процеси у Подніпров’ї, існування на
його території козацтва, Запорізької Січі сприяли
формуванню етнічної самосвідомості, утвердження
тут назв «українці», «український народ». Назва
національного ядра ставала загальноетнічним іменем
народу і етнічної території. На протязі історичного
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розвитку українського етносу у ситуації політико–
культурного розділу, іноземного панування, не могла
скластися тісна економічна, політична та культурна
спільність етносу. За таких умов окремі регіонально–
етнічні групи українців мали відмінності у мові,
побуті, культурі, світосприйнятті. В українському
етносі сформувалися етнічно–локальні, етнолігвістичні,
етнокультурні, етносоціальні, етнорелігійні спільності –
субетноси.
З ХV–ХVII ст. українці відомі в Європі як окремий
народ з власною етнічною територією, мовою, побутом,
з поділом населення на ряд етнічно–локальних груп –
волинян, полян, батюків, буковинців, верховинців, гали
чан, карпаторусів, ополян, підгірців, пінчуків, поліщуків,
польовиків, райків, тавричан, угрорусів, червонорусів,
чорноморців [11]. У цей період в офіційному та повсяк
денному вживанні Московської Русі до населення
Подніпров’я та Наддніпрянщини застосовується термін
«черкаси», рівнозначний етноніму «українці».
Етнічно–локальний район північного Лівобережжя –
Сіверщина (Чернігово–Сіверська земля) заселений в
основному севрюками або сіверянами – нащадками
східнослов’янського племені сіверян.
Слобідська Україна або Слобожанщина (східні землі)
входила до складу російської держави, а її населення
склалося із автохтонних росіян та українських пересе
ленців з Речі Посполитої, білорусів, волохів, сербів.
Волинь (північно–західні землі) була споконвічно
заселена автохтонним східнослов’янським населенням,
яке завжди називало себе волинянами.
Західна частина української етнічної території –
Бойківщина, Лемківщина, Гуцульщина, Закарпаття,
Буковина, Прикарпаття – заселена етнокультурними та
етнолінгвістичними групами (бойки, лемки, гуцули,
поляни, угроруси, червоноруси, тощо) і завжди мала
суттєві етно–локальні особливості лінгвістичного,
побутового, політичного характеру.
Таким чином, незважаючи на формування «націо
нального ядра» і розвиток етнічної самосвідомості,
об’єктивні труднощі ставали значною перешкодою у
всіх різновидах комунікації між частинами розділеного
етносу.
Мовна і мовно–діалектична ситуація також
засвідчує це. Всеохоплююче утвердження літературної
української
мови
(київо–чернігівського
діалекту)
співпадає у часі із досягненням територіальної єдності
(фактично, 40–і роки ХХ ст.) і постає в основному як
офіційно нав’язуване явище. Складність у мовному
єднанні українського етносу полягає також і в тому,
що у ХХ столітті він змушений був бути об’єктом
мовно–граматичних експериментів з боку тих чи інших
наукових чи політичних угруповань, які водночас
виступали виконавцями різноманітних політичних
замовлень (від Скрипника і Шумського до Сталіна і
Суслова включно). Ця «експериментна» тенденція у
мовній сфері «благополучно» відродилася у 90–і роки
ХХ ст., перейшовши у століття ХХІ.
Дане становище не сприяє перетворенню мови на
визначальний націотворчий фактор. Мова може бути
значним допоміжним засобом націотворення на фоні
політико–економічної єдності. Мова є дійсно однією
із головних ознак етнічної спільності [8; 9]. Історія
мови тісно пов’язана з історією її носія. Нові риси
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мови можуть розповсюджуватися з однієї території
на іншу у результаті високого соціально–політичного
престижу носіїв мови (говору, діалекту), зумовленого
суспільними й культурними чинниками. У мову
етносу чи його частини, особливо через пограничне
двомовне населення можуть проникати елементи іншої
спорідненої чи й неспорідненої мови.
Мова, носії якої розселені на значній території, до
того ж, розподіленої політичними кордонами, підпадає
під чужорідний культурний вплив, розгалужується на
менші одиниці – наріччя, діалекти, говори, говірки зі
специфічними особливостями у звукових, граматичних,
словникових системах. Літературно–писемна мова є
наддіалектичним феноменом, є хронологічно пізнішою
за мову повсякденного спілкування і, водночас, є
знаряддям зв’язків, що охоплює усю етнічну територію
чи більшість її і є у підсумку засобом консолідації
народу, творення єдиної духовної культури. У процесі
комунікації спочатку в усному мовленні, а потім і
в мові етносу на окремій території виробляються
спільні тенденції, які, там де зв’язки (преш за все, –
економіко–господарські) між населенням є тісними та
інтенсивними, починають поширюватися.
Однак у ситуації економічного і політичного
розмежування етнічної території усі різновиди
зв’язків між етносом ускладнені і перетворення мови
на націотворчий фактор є проблематичним. Тільки
спільні внутрішні економіко–політичні та суспільно–
громадянські тенденції розвитку у поєднанні з
активними зв’язками між населенням забезпечують цим
явищам перспективу поширення.
Таксономічний
(або
расово–антропологічний)
фактор, незважаючи на прагнення етнонаціоналістів
різного ґатунку надати йому визначальної ролі, у
випадку українців не може грати значної ролі у
визначенні приналежності до українського етносу та
нації. Наукові дані свідчать, що вже в епоху мезоліту
(15–8 тис. років тому) розвиток головних расових
особливостей людства внаслідок пристосування до умов
зовнішнього середовища, природного добору втрачають
роль головного фактору расоутворення. Визначальним
фактором для розвитку народів та етносів в суспільній
і цивілізаційній, а отже, – і в державницькій історії
людства стає соціальний чинник.
Біологічний за характером процес расоутворення у
людей стає залежним у більшій мірі від особливостей
суспільно–історичного розвитку, ніж від біологічних
закономірностей. Лише на ранніх етапах існування
людства найдавніші етнічні спільноти людей – роди,
племена – могли бути однорідними в антропологічному
відношенні. Однак в процесі соціального, економіко–
політичного
розвитку,
безперервних
міграційних
процесів відбувалося постійне змішування людських
колективів. Наслідком цього стало те, що межі расових
і етнічних угруповань, як правило, не співпадають
між собою. Сучасні народи можуть бути однорідними
на рівні великих рас, і дуже рідко – на рівні малих
расових таксономій, скидаючись в основному з кількох
антропологічних типів. Наприклад, європейські народи
належать до великої евроазійської раси, а налічують
декілька варіантів антропотипу малих рас.
В Україні серед населення поширено безліч варіантів
великої євроазійської раси – від північних європеоїдів
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(ксантохроїв) до південних (меланхроїв) з великою
кількістю перехідних форм – середньоєвроейської
малої раси, індо–середземноморської раси, біломоро–
балтійської, монголоїдно–уральської та інших рас.
Не співпадають також расові і мовні ареали
України та багатьох інших країн і народів світу. Дуже
часто схожими мовами розмовляють представники
різних расових груп. Це свідчить про відсутність
внутрішнього, причинного зв’язку між расою та
мовою.
Геополітична ситуація України (початково, південно–
західних земель Русі) була аж ніяк не гірша, ніж у її
сусідів – тих же Польщі, Литви, Московської Русі. Всі
ці держави періодично ставали жертвами територіальних
зазіхань, водночас, часто–густо виступаючи і в якості
агресорів. Після розпаду Київської Русі і монгольської
навали 1230–40 рр., починається нерівномірний, але
невідворотний процес інкорпорації її південно–західних
земель до складу новоутвореної Литовської держави.
Порівняно з Руссю, литовці на той час перебували
на значно нижчому щаблі політико адміністративної
та культурної організації. Українська еліта мала тоді
всі шанси утвердити саме українську специфікацію
Русько–Литовської держави. Зовні воно так і виглядало:
загальновживаним і фактично державним стає південно–
західний (білорусько–український) діалект руської
мови, за основу судочинства були взяті розробки
києво–руських юристів, литовські князі один за одним
приймали православ’я, одружувались з руськими
князівнами, начебто включаючись в культурну систему
Русі. Але насправді відбувається зовсім інший процес –
добровільна відмова політичних і просто освічених кіл
української еліти від прагнення до встановлення власної
державності.
Козацько–старшинський
стан
України,
який
викристалізовується в процесі боротьби за власні
привілеї, поступово у XVII ст. стає представником та
уособленням інтересів української нації. Однак, і ця
нова еліта яка б здавалося самим своїм походженням
призначена бути провідником державотворення, в свою
чергу розподіляється на різні за соціальним положенням
та політичною орієнтацією угруповання. Врешті–решт,
нащадки козацько–старшинського стану добровільно
і безболісно вливаються до російської аристократії,
обмінюючи національну державність на власне панівне
становище.
З елітою України не щастило. Політична еліта,
яка у порівнянні з іншими елітними групами завжди
має найбільше можливостей для суспільного впливу,
на протязі історії або ставала жертвою знищення (або
самовинищення), або швидко зденаціоналізовувалася,
ставлячи майнові, верстові, вузькокланові інтереси вище
за національні.
Ту ж ситуацію спостерігаємо у вітчизняній історії
і з елітою духовною – вихідці зі шляхетного стану
в українському духовенстві, які і складали його
вищий, керівний рівень, до середини XVII століття
ідентифіковували себе в першу чергу не з етнічними
одновірцями, а з єдинокласовими соратниками. Пооди
нокі приклади на кшталт князя Костянтина Острозького
лише підкреслюють цю тенденцію.
Яскравим прикладом цього є й ситуація з
Берестейською унією, коли розкол у середовищі
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духовенства стався перш за все за класовою, а не
релігійно–конфесіональною чи етнічною ознакою.
Вища ієрархія православних чи то явно (уніати–
«радикали»), чи то приховано (уніати–«поступовці»)
майже одноголосно виступили за прилучення до
Римо–Католицької церкви, оскільки це перш за все
гарантувало надання їй (і, на основі цього – їхній
верстві й їм самим) привілейованого становища в
Польсько–Литовській державі. Навіть якщо врахувати
прагнення прихильників унії отримати для православної
церкви в Речі Посполитій більш статусного рівня і,
внаслідок цього уберегти її від експансії підтримуваного
владою католицизму, первинним і у уніатів–
радикалів і у поступовських натхненників унії (того ж
К. Острозького), домінуючим фактором був класовий
меркантилізм – прагнення українських князів церкви
сутнісно змінити форми функціонування церковного
устрою. Перш за все це було бажання вищого
духовенства вирватися з–під контролю пастви.
Цьому стояв на заваді головний принцип українського
православ’я – принцип всезагальної соборності:
система виборності і підзвітності духовенства пастві,
його підзвітність миру (громаді), широке обговорення
церковних питань спільнотою віруючих як попередня
умова прийняття рішень. Входження до централізовано–
ієрархічної римо–католицької структури дозволило
б церковному керівництву отримати можливість
формального і фактичного всевладдя, безконтрольного
управління паствою (у їхньому розумінні – «хлопами»,
«посполитством») на кшталт світських магнатів.
Нижчі верстви духовенства, повсякденне життя,
ідеали та майновий стан яких майже не відрізнявся від
аналогічних у нижчих та середніх верств селянства,
міщан та шляхти, активно виступали проти будь–яких
форм унії. Причому у всіх випадках несприйняття
унії лише зовнішньо, а реально – лише в окремих
випадках базувалося на теологічній основі. Підсвідомо
її противники розуміли, що прийняття унії призведе
до посилення усіх форм класового гніту завдяки
остаточній, необмеженій конфесійно, консолідації
релігійних лідерів, їхнє входження у корпорацію
аристократії, що означало б подальше прискорене
звуження соціальних прав основної маси українського
народу. Боротьба за релігійну та етнічну самобутність
для широких мас постала тим фоном, на якому йшло
повсякденне змагання нижчих верств за свої вольності.
У подальшій (з кінця ХVІІ ст.) ситуації експансії
московського православ’я вища ієрархія українського
духовенства, виходячи саме із своїх владолюбних
та матеріальних інтересів також продемонструвала
превалювання і підтримку не соціального і національно–
державницького, а суто класового чиннику.
Фактично
йшло
поступове
перетворення
українського народу на однорідну селянську масу,
яке почалося з ХV ст., виявивши свою руйнівну силу
вже у столітті XX – у провалі визвольних змагань
1917–1921 рр. і поки що малоефективному (з точки
зору корисності для інтересів суспільної більшості
та геополітичної і геоекономічної стабільності)
державотворенні з періоду кінця 1980–початку 1990–
х рр. й донині [12].
Таким чином, у XX ст. наш народ входить, в
основному, у якості селянської верстви та невеликої
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групи інтелігенції і напівінтелігенції (сільських вчителів,
дрібного чиновництва, тощо) також в основному
селянського походження. Селяни в роки боротьби за
УНР проявляли епізодичну активність в основному
лише тоді, коли зачіпалися їхні майнові та станові
інтереси, і, в основному, були байдужими до ідеї
незалежної держави. У революційно–державницьких
змаганнях 1917–1921 рр. та частина еліти, яка висувала
на перший план лише романтизовані ідеали, не
підкріплені реальними соціальними справами, постійно
виявлялася у програші. Результати цього відомі,
однак, помилкою було б вважати, що саме відсутність
національної еліти як такої є головною причиною
невдач державотворення.
Тому є можливим констатувати, що верстове
формування еліти, відбір до неї за суто класовою
приналежністю призводить до того, що подібна еліта
стає виразником загальнонаціональних суспільно–
політичних та духовних інтересів лише в тій мірі, в якій
вони не суперечать чи сприяють вузьковерстовим.
Тому в подібній ситуації поступово починала
формуватися нова, істинна еліта, яка прагнула
не до отримання можливостей здобуття суспільно
привілейованого становища і збереження обрядово–
ритуальних традицій, що сприяли б цьому. Дана
еліта, що рекрутувала до своїх лав представників усіх
станів українства, постає перш за все і як творець
духовних цінностей, і як виразник загальносуспільних
національних інтересів. Яскраві приклади цього
феномену – Шевченко, Драгоманов, Франко – чиї
погляди, ідеї та діяльність репрезентують височезний
рівень
національно–державного
та
соціально–
визвольного мислення. Їхнє життя та суспільно–
політична діяльність не орієнтувалися на емансипацію
якогось певного стану українського суспільства, а на
народ в цілому, єдність якого повинна бути скріплена,
на їхню думку, державно–політичним утворенням, яке
б уособлювало інтереси усіх верств і спонукало б їх до
співробітництва в ім’я загального блага.
Неможливо сформувати національну і патріотичну
ідею як–небудь штучно, «згори», у колі вибраних
«вершків суспільства», а потім пропагувати її, подаючи
у привабливій обгортці масам.
Звичайно, можна, впливаючи на інстинкти, чи
утворюючи стан емоційної неврівноваженості або
невротичної збудженості викликати тимчасову й
нестійку ситуацію національної пасіонарності, що
деякий час об’єднувала б людей навколо певної
ідеї. Але навіть з медичної точки зору відомо, що
стан екстатичної піднесеності, викликаний певним
стимулятором, вичерпує захисні властивості психіки
та організму і обов’язковим наслідком його є апатія.
Згадаймо драматичні моменти нашої історії: і більш
ніж двохсотрічне суспільне збайдужіння після кількох
напружених років змагань за незалежність у XVIІ ст.,
і час радянського «застою», наслідки якого яскраво
проявилися під час останнього утвердження незалежності
України, коли широкі верстви населення протягом
одного року (1991 р.) коливалися від імперського до
самостійницького мислення, в залежності від того, яка
тональність масової ідеологічної пропаганди переважала
(зокрема, й на двох референдумах – «союзного» на
початку та «незалежницького» у кінці 1991 року).
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На жаль, є можливим констатувати, що якби не
відбувся трагіфарсовий путч «ГКЧП», внаслідок
якого була ослаблена система радянської ідеологічної
маніпуляції і місцева номенклатура, яка перехопила
важелі влади, не відчула б «корисливого смаку до
свободи», то ніякі активні змагання та боротьба за
незалежну державу окремих груп інтелектуальних
пасіонаріїв ніколи на нашій пам’яті не увінчалися
б успіхом. І ми ще б довго спостерігали трагічний
незтикаючийся паралелізм існування чистих душ,
яких гноїли по таборах та інертної маси, у своєму
повсякденному існуванні не зачепленої ніякими ідеями
вільної України. А навпаки, з готовністю приймаючої
ситуацію радянського міфу і керуючись ним у
сприйнятті дійсності, щоправда, лише в тих аспектах, в
яких він не перешкоджає цьому буденному існуванню.
Український соціальний філософ. історик і
політолог Іван Лисяк–Рудницький вважав критерієм
«історичних націй» (тобто тих, хто здатний до утворення
і збереження стабільної держави), наявність вищих
соціальних верств, які виступають носієм політичної
свідомості і високої духовної культури [6, с. 31].
У постанні наукової, філософської та світоглядної
сучасної школи націодосліджень значну роль зіграли
розробки українського економіста, філософа та
політичного діяча Романа Роздольського. Він є
сучасником класичного неомарксизму і засновником
декількох з його сучасних напрямів. Він вперше
проаналізував і обґрунтував концепцію розвитку
національної державності в умовах інтеграційних
та глобалізаційних процесів, питання та проблеми
історичних і неісторичних націй, взаємодії класових,
національних, екзистенційно–особистісних факторів в
умовах суспільно–історичних трансформацій (у книзі
«Zur nationalen Frage. F. Engels und das Problem der
«Geschichtslosen Völker» – «До національного питання.
Фрідріх Енгельс і проблема неісторичних народів»»
[16]). Р. Роздольський науково спрогнозував тенденції
розвитку сучасного індустріального/постіндустріального
суспільства – «неокапіталізму», __ розробивши теорії, які
безпосередньо вплинули на концепції сучасних світових
вчених і дослідників Е. Манделя, С. Малле, А. Горца,
К. Оффе, а за проблематикою, глибиною аналізу та
методологією співставні з доробками Ю. Габермаса
[13; 14], Г. Маркузе [7], О. Негта, О. Лафонтена тощо
(зокрема, твір Роздольського «Zur Enstehungsgeschichte
des Marxschen Kapitals: Der Rohentwurf d. Kapital,
1857–1858» – «До історії створення «Капіталу» Маркса:
чернетка «Капіталу» 1857–1858 рр.» [17]).
Сучасні етнополітичні дослідження встановили,
що у процесі суспільного розвитку, націо– та
державотворення відбувається своєрідна «ротація» еліти,
зміна елітарних груп, які відіграють провідну суспільно–
політичну роль [15, с. 89]. На зміну антинаціональним
або денаціоналізованим угрупованням приходять нові,
які творять і підтримують культурне та інтелектуальне
життя нації. Еліти в процесі історичного розвитку
можуть ставати більш або менш активними і виділятися
з будь–яких класів і старт суспільства, а не лише з
верхніх його станів.
Справжня еліта є перш за все духовним чинником,
що добровільно бере на себе тягар відповідальності
за суспільний добробут, просвітництво та моральність
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народу. Її основним завданням є формування грома
дянської свідомості населення, з тим, щоб кожен
первинно усвідомлював себе приналежним перш за все
до національно–політичної спільноти, а не до певного
класу.
Будь–які масштабні та глобальні проекти націо
нальної, регіональної та етнічної інтеграції і державо
творення аж нічого не варті, якщо вони не враховують
інтереси кожної людини, незалежно від її етнічного,
регіонального, соціального походження [18, с. 30].
Адже «народ», «нація», «спільнота» – це не якісь
абстрактні величини. Вони складаються з окремих
особистостей і їхні радість та горе, щастя та відчай,
обов’язково відображаються і на загальносуспільному
рівні. Для нації є згубним шлях дегуманізації,
тотального одержавлення людини, яке перетворює її
на засіб для побудови того чи іншого типу держави
чи економіко–політичного режиму. Мета, задля якої
є виправданими будь–які засоби, завжди протистоїть
людяності та розвитку особистості, тобто тим факторам,
без яких неможлива національна єдність. Найкраща
національна ідея – це побудова такої держави, яка б
несла щастя та добробут кожній людині, де кожен мав
би найширші можливості для саморозвитку. Україна –
це не якийсь політичний режим, економічний устрій
чи регіонально–етнічна спільнота. Це, перш за все,
Батьківщина, яка надає можливість людині гідно жити,
розвиватися та реалізовуватися.
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Factors of effective statehood and national unity in social
and regional integration of Ukraine: historical background
and prospects
Different social layers of the Ukrainian society for many centuries in their
aspirations and activities focused on those or other foreign countries, effectively
identifying their own narrow corporate, social class or regional interests with a
policy of external patrons. Attempts to establish national unity solely on the basis
of anthropological, linguistic and emotional identity in the case of the Ukrainian
people stumble upon a number of objections. Only joint internal economic–political
and social and civic development trends, combined with active relationships between
people provide for this phenomenon the term spread. Public and political activity
needs to focus not on the emancipation of the rights and interests of some certain
groups of Ukrainian society, and the nation as a whole, a unity which must be
bonded to the state–a political entity that could represent the interests of all groups
and would encourage them to cooperate for the common good. This national and
state elite is primarily a spiritual factor that voluntarily takes on himself the burden
of responsibility for social welfare, so that every member of society, regardless of
regional and social origin primarily saw themselves as belonging primarily to the
national political community, and not to a particular class.
Keywords: social group, state, corporatism, national unity, regionalism,
ethnicity, social factors, social stratification, elite, integration.
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Особливості взаємовідносин
між центральними та місцевими органами
виконавчої влади в Україні
Здійснено огляд взаємовідносин між центральними та місцевими
органами виконавчої влади в Україні. Проаналізовано всю вертикаль державної
виконавчої влади згори до низу і визначено повноваження однієї інституції
відносно іншої. У статті здійснено намагання автора подивитися на дану
проблему через реформу децентралізації влади. Автор намагався прийти до
висновку, чи змінилися взаємовідносини між центральними та місцевими
органами виконавчої влади за три роки проведення реформи децентралізації,
згідно чинного законодавства України.
Ключові слова: влада, адміністрація, децентралізація, інститут,
держава, уряд, президент, міністр, конституція, закон.

На сьогодні в України відбувається процес децент
ралізації влади. Реформа децентралізації влади
покликана сприяти розвитку місцевого самоврядування
та низових органів влади від центру, зокрема –
уряду. У цьому контексті важливо розуміти у який
спосіб здійснюється сьогодні взаємодія між урядом,
центральними та місцевими органами виконавчої
влади в Україні. Для комплексного вирішення даного
питання необхідно розглянути всю структуру взаємодії
між урядом та центральними і місцевими органами
виконавчої влади, котрими в Україні є місцеві (обласні
та районні) державні адміністрації. Також, для
розуміння вертикалі виконавчої гілки влади, необхідно
визначити систему призначень, відповідальності,
підзвітності та підконтрольності цих інститутів та їх
керівників.
Серед вітчизняних дослідників котрі вивчали питан
ня взаємовідносин між центральними та місцевими
органами виконавчої влади в Україні є: Є. В. Перегуда
[10], І. Голосніченко [7], С. Г. Давтян [9], М. Дацишин
[6], В. А. Дерець [1] та інші.
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Взаємодія між центральними та місцевими органами
виконавчої влади в Україні повинна здійснюватися
згідно нормативно–правової бази, адже органи дер
жавної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України [8]. Такими
законами, що регламентують діяльність центральних
та місцевих органів виконавчої влади є: Конституція
України [8], Закон України «Про Кабінет міністрів
України» [3], Закон України «Про місцеві державні
адміністрації» [4], Закон України «Про засади державної
регіональної політики» [2], Закон України «Про
центральні органи виконавчої влади» [5] та інші.
Згідно Конституції України (далі – КУ), Кабінет
Міністрів України є вищим органом у системі
органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України
відповідальний перед Президентом України і Верховною
Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній
Раді України (стаття 113 КУ) [8]. Тобто, Кабінет
Міністрів України здійснює всю державну виконавчу
владу в Україні зверху до низу (з центрального до
місцевого рівня).
Варто зазначити, що згідно Закону України
«Про центральні органи виконавчої влади», систему
центральних органів виконавчої влади складають
міністерства України та інші центральні органи вико
навчої влади. Система центральних органів виконавчої
влади є складовою системи органів виконавчої влади,
вищим органом якої є Кабінет Міністрів України [5].
Згідно зазначеного закону, центральні органи вико
навчої влади утворюються для виконання окремих
функцій з реалізації державної політики як служби,
агентства, інспекції. Діяльність центральних органів
виконавчої влади спрямовується та координується
Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів
згідно із законодавством [5].
До конституційних повноважень Кабінету Міністрів
та його впливу щодо інших органів виконавчої влади
відносяться те, що він спрямовує і координує роботу
міністерств, інших органів виконавчої влади, а також
утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до
закону міністерства та інші центральні органи вико
навчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на
утримання органів виконавчої влади (стаття 116 п.9) [8].
Щодо впливу уряду на центральні органи виконавчої
влади, то згідно ст. 5 Закону України «Про центральні
органи виконавчої влади», міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади утворюються,
реорганізуються та ліквідуються Кабінетом Міністрів
України за поданням Прем’єр–міністра України. Члени
Кабінету Міністрів України можуть вносити Прем’єр–
міністрові України пропозиції щодо утворення,
реорганізації або ліквідації міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади. Утворення,
реорганізація та ліквідація міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади здійснюються
з урахуванням завдань Кабінету Міністрів України,
а також з урахуванням необхідності забезпечення
здійснення повноважень органів виконавчої влади і
недопущення дублювання повноважень [5].
Також у законі визначено повноваження безпо
середньо міністра щодо інших органів влади. Так,
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міністр вносить на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозиції у разі вмотивованої відмови Голови
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови
обласної державної адміністрації (підтримки головою
обласної державної адміністрації вмотивованої відмови
голови районної державної адміністрації) погодити
призначення керівника територіального органу міні
стерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується
міністром, керівника підприємства, установи, органі
зації, що належить до сфери управління цього
міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується та координується
міністром, про надання Кабінетом Міністрів України
згоди на призначення такого керівника [5].
Чинне законодавство чітко визначає повноваження
міністра у відносинах з центральним органом вико
навчої влади, діяльність якого спрямовується та
координується через самого міністра. Так, згідно
ст. 18 Закону України «Про центральні органи
виконавчої влади», міністр: забезпечує формування
державної політики у відповідній сфері та контролює
її реалізацію центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується та координується ним;
погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів
України розроблені центральним органом виконавчої
влади проекти законів, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України; визначає пріоритетні
напрями роботи центрального органу виконавчої влади
та шляхи виконання покладених на нього завдань,
затверджує плани його роботи; погоджує структуру
апарату центрального органу виконавчої влади; видає
обов’язкові до виконання центральними органами
виконавчої влади накази та доручення з питань, що
належать до сфери діяльності центрального органу
виконавчої влади; погоджує призначення на посади
та звільнення з посад керівників та заступників
керівників самостійних структурних підрозділів апарату
центрального органу виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується та координується ним; погоджує
призначення на посади та звільнення з посад керівників
і заступників керівників територіальних органів
центрального органу виконавчої влади; погоджує
пропозиції керівника центрального органу виконавчої
влади щодо утворення, реорганізації, ліквідації його
територіальних органів як юридичних осіб публічного
права та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України
відповідне подання; погоджує утворення, реорганізацію,
ліквідацію територіальних органів центрального органу
виконавчої влади як структурних підрозділів апарату
цього органу; порушує перед Кабінетом Міністрів
України питання щодо скасування актів центрального
органу виконавчої влади повністю чи в окремій частині;
доручає керівнику центрального органу виконавчої
влади скасувати акти його територіальних органів
повністю чи в окремій частині, а в разі відмови
скасовує акти територіальних органів центрального
органу виконавчої влади повністю чи в окремій частині;
порушує перед Кабінетом Міністрів України питання
щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності
керівника центрального органу виконавчої влади та
його заступників; ініціює питання щодо притягнення до
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дисциплінарної відповідальності керівників структурних
підрозділів апарату центрального органу виконавчої
влади, його територіальних органів та їх заступників,
а також керівників підприємств, установ, організацій,
що належать до сфери його управління; ініціює
питання щодо проведення службового розслідування
стосовно керівника центрального органу виконавчої
влади, його заступників, інших державних службовців
і працівників апарату центрального органу виконавчої
влади та його територіальних органів, підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери його
управління; приймає рішення щодо проведення
перевірки діяльності центрального органу виконавчої
влади та його територіальних органів; заслуховує
звіти про виконання покладених на центральний
орган виконавчої влади завдань та планів їх роботи;
визначає структурний підрозділ апарату міністерства,
що відповідає за взаємодію з центральним органом
виконавчої влади; визначає посадових осіб міністерства,
які включаються до складу колегії центрального органу
виконавчої влади; визначає порядок обміну інформацією
між міністерством та центральним органом виконавчої
влади, періодичність її подання; вирішує інші питання,
пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності
центрального органу виконавчої влади [5].
Керівник центрального органу виконавчої влади
призначається на посаду та звільняється з посади
Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії
з питань вищого корпусу державної служби. Комісія з
питань вищого корпусу державної служби вносить на
розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
кандидатури для призначення на посаду керівника
центрального органу виконавчої влади за результатами
конкурсу відповідно до законодавства про державну
службу. Керівник центрального органу виконавчої влади
та його заступники є державними службовцями [5].
Варто зазначити те, що Антимонопольний комітет
України, Фонд державного майна України, Державний
комітет телебачення і радіомовлення України є
центральними органами виконавчої влади зі спеціальним
статусом. Інші центральні органи виконавчої влади зі
спеціальним статусом можуть бути утворені Кабінетом
Міністрів України. Голова Антимонопольного комітету
України, Голова Фонду державного майна України,
Голова Державного комітету телебачення і радіомов
лення України призначаються на посади за поданням
Прем’єр–міністра України та звільняються з посад
Верховною Радою України [5].
Згідно статті 118 КУ зазначається, що виконавчу
владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі
здійснюють місцеві державні адміністрації [8]. Варто
зазначити, що згідно КУ голови місцевих державних
адміністрацій призначаються на посаду і звільняються
з посади Президентом України за поданням Кабінету
Міністрів України [8].
Щодо політико–правової площини відповідальності,
то згідно вищезазначеної статті (118 КУ), голови
місцевих державних адміністрацій при здійсненні
своїх повноважень відповідальні перед Президентом
України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та
підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня
[8]. Така подвійна підпорядкованість голів місцевих
державних адміністрацій (перед президентом і урядом)
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є результатом змішаної форми державного правління
в Україні і такий баланс відповідальності між цими
інституціями інколи призводить до суперечливого
виконання наказів головами МДА від вищих органів
влади. Особливо за умови, коли існують непорозуміння,
чи – конфлікт між президентом та прем’єр–міністром
(прикладом є події 2007–2009 рр.).
Щоб розглянути особливості діяльності інститутів
державної виконавчої влади в Україні, необхідно
визначити правові основи їхнього функціонування
та взаємодії. Так, згідно Закону України «Про
Кабінет міністрів України» (далі – ЗУ «Про КМУ»),
Кабмін спрямовує і координує діяльність місцевих
державних адміністрацій щодо виконання Конституції
та законів України, актів Президента України, актів
Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади
вищого рівня, здійснення на відповідній території
інших наданих місцевим державним адміністраціям
повноважень (ч.1 статті 23) [3]. Це є свідченням
централізованого контролю та нагляду Кабміну над
діяльністю органів виконавчої влади місцевого рівня, а
також координації їх діяльності з боку уряду.
Також у зазначеному законі зазначається, що голови
місцевих державних адміністрацій під час здійснення
своїх повноважень відповідальні перед Кабінетом
Міністрів України. Місцеві державні адміністрації
та їх голови підзвітні та підконтрольні Кабінету
Міністрів України у межах його повноважень. Кабінет
Міністрів України одержує від місцевих державних
адміністрацій інформацію про їх діяльність, регулярно
заслуховує звіти голів державних адміністрацій з
питань їх діяльності (ч.4–5 статті 23 ЗУ «Про КМУ»)
[3]. Це, безпосередньо дублює ст. 118 КУ, що є звичною
практикою. При цьому всьому у даному положенні про
відповідальність немає позиції щодо її застосування
відносно Президента України (особливо враховуючи
той факт, що у політико–правовому полі закону про
Президента України не існує), а також немає його і у
конституційних повноваженнях самого глави держави.
Варто зазначити, що згідно п.3. ст. 8 ЗУ «Про
місцеві державні адміністрації» (далі – ЗУ «Про
МДА») кандидатури на посади голів районних
державних адміністрацій Кабінету Міністрів України
вносяться головами відповідних обласних державних
адміністрацій [4].
Згідно закону «Про КМУ», Кабінет Міністрів
України розглядає питання щодо: погодження кандидатур
заступників голів обласних державних адміністрацій;
надання у разі вмотивованої відмови голови обласної
державної адміністрації або підтримки головою обласної
державної адміністрації вмотивованої відмови голови
районної державної адміністрації погодити призначення
керівника територіального органу міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади, керівника
підприємства, установи, організації, що перебуває в
управлінні міністерства, іншого центрального органу
виконавчої влади, згоди на призначення відповідного
керівника; подання Президенту України пропозицій щодо
скасування актів місцевих державних адміністрацій,
що суперечать Конституції та законам України, іншим
актам законодавства України, з одночасним зупиненням
їх дії; призначення на посаду або звільнення з посади
голів місцевих державних адміністрацій і внесення
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Президенту України відповідних подань (ч.2 статті 23
ЗУ «Про КМУ») [3]. Тобто, Президент у цій вертикалі
є останньою інстанцією, котра остаточно вирішує
призначати, звільняти кандидатуру у штаті керівництва
виконавчої влади, що ставить його на найвищий рівень у
державному апараті. При цьому всьому варто зазначити,
що глава держави в Україні не відноситься ні до
виконавчої, ні до законодавчої влади.
Кабінет Міністрів України затверджує типовий
регламент місцевих державних адміністрацій, типове
положення про структурні підрозділи місцевої
державної адміністрації, рекомендаційний перелік її
структурних підрозділів, визначає граничну чисельність
та фонд оплати праці працівників місцевих державних
адміністрацій, у тому числі їх апаратів, і витрати на їх
утримання (ч.6 статті 23 ЗУ «Про КМУ») [3].
Щодо взаємодії місцевих державних адміністрацій
з Президентом і Кабінетом Міністрів, то згідно закону
«Про МДА», місцеві державні адміністрації та їх
голови при здійсненні своїх повноважень відповідальні
перед Президентом України. Також, місцеві державні
адміністрації та їх голови при здійсненні своїх
повноважень відповідальні і перед Кабінетом Міністрів
України та підзвітні і підконтрольні йому. Голови облас
них державних адміністрацій інформують Президента
України і Кабінет Міністрів України та щорічно
звітують перед ними про виконання місцевою держав
ною адміністрацією покладених на неї повноважень,
а також суспільно–політичне, соціально–економічне,
екологічне та інше становище на відповідній території,
вносять пропозиції з питань удосконалення чинного
законодавства України і практики його реалізації,
системи державного управління [4].
Щодо взаємовідносин місцевих державних адміні
страцій з міністерствами та центральними органами
виконавчої влади, то Голови місцевих державних
адміністрацій координують діяльність територіальних
органів міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади та сприяють їм у виконанні покла
дених на ці органи завдань. З питань здійснення
повноважень місцевих державних адміністрацій керів
ники територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади підзвітні і
підконтрольні головам відповідних місцевих державних
адміністрацій [4].
У разі визнання міністерством, іншим центральним
органом виконавчої влади незадовільною роботи
відповідного структурного підрозділу місцевої держав
ної адміністрації або їх керівників міністр чи керівник
іншого центрального органу виконавчої влади
звертається з відповідним вмотивованим поданням до
голови місцевої державної адміністрації. Голова місцевої
державної адміністрації зобов’язаний розглянути це
подання і не пізніше ніж у місячний термін прийняти
рішення та дати обґрунтовану відповідь [4].
Голова місцевої державної адміністрації має
право порушувати перед міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади вмотивовані
питання про відповідність займаній посаді керівників їх
територіальних органів, на підставі чого міністерство,
інший центральний орган виконавчої влади повинен у
місячний термін прийняти рішення та дати обґрунтовану
відповідь [4].
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Така взаємопов’язана система виконавчої влади
зверху донизу по вертикалі та горизонталі є свід
ченням того, що з одного боку у законодавця було
намагання сформувати систему балансів влади, навіть
на регіональному та місцевому рівні, з іншого, у
практичній площині це знайшло своє відображення
у моноцентричності державної виконавчої влади.
А саме, відповідальність голів місцевих державних
адміністрацій перед Кабінетом Міністрів України,
а той у свою чергу – перед Президентом. Це не дає
можливості говорити про реальну децентралізацію
влади, зокрема – виконавчої її гілки (ні до початку
реформи, ні – під час її здійснення). Адже при реалізації
адміністративно–територіальної
реформи,
зокрема
створення у ряді областей об’єднаних територіальних
громад, районів, регіонів, на місцях залишається
державна виконавча влада у вигляді місцевих держав
них адміністрацій, яка має делегувати частину своїх
повноважень, зокрема – наглядових, державним пре
фектам, а виконавчих – місцевим виконавчим комітетам
(при районній та обласній раді).
Таким чином, можна побачити чітку структурну
ієрархію по вертикалі у взаємодії державних органів
виконавчої влади (від загальнодержавного рівня
до місцевого). Це є свідченням саме централізації
державного виконавчого апарату, котрий вибудовувався
протягом усіх років незалежності України, особливо
після прийняття Конституції та чітко виокреслився
у прийнятих законах (ЗУ «Про Кабінет Міністрів
України», ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»,
ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади» та ін.).
Навіть під час проведення реформи децентралізації,
влада на законодавчому рівні не приймає законів, котрі б
дозволили місцевій владі та місцевому самоврядуванню
бути більш незалежними від центральних органів
державної виконавчої влади. Такий поступ у цьому
питанні є частковим, фрагментарним, а не системним
та комплексним. Адже влада вже як третій рік взяла
курс на децентралізацію і при цьому відбувається
лише фрагментарно об’єднання громад та податкові
зміни щодо збільшення надходжень коштів до місцевих
бюджетів.
Виконавча ж влада на субнаціональному рівні
(область і район), залишається у руках держави у
вигляді інституту місцевих державних адміністрацій
(ОДА та РДА) котрі підпорядковують вищестоящим
органам держаної виконавчої влади. Натомість,
виконавча влада на рівні області та району, згідно
децентралізації, мала належати обласній та районній
раді. Від імені держави, у цих адміністративно–
територіальних одиницях, повинен бути префект, котрий
має здійснювати наглядову та контролюючу функцію і
підпорядковуватись Президенту України.
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Features of the relationship between central
and local governments in Ukraine
This article provides an overview of the relationship between central and local
authorities in Ukraine. Analyzed all the vertical state executive power from top to
bottom and the powers of one institution against another. In the article the author
attempts to look at this problem by reforming decentralization. The author tried to
conclude whether the changed relationship between central and local authorities
in the three years of decentralization reform, according to the current legislation of
Ukraine.
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Основні засади стратегії деокупації
та реінтеграції Криму в контексті національної
безпеки України: штрихи до проблеми
й напрямки розв’язання
Пропонуються та аналізуються основні засади щодо вироблення
Стратегії деокупації та реінтеграції Криму в контексті національної безпеки
України. Вказується на наріжні проблеми витоків і подолання проросійської
ідентичності на Кримському півострові на сучасному етапі та шляхи
оптимізації системи державного управління й безпеки держави Україна.
Ключові слова: Стратегія деокупації Криму, анексія Криму, національна
безпека.

«Україна без Криму стати сильною державою
не могла би, надто, з економічного боку.
Так неприродньо відрізана від моря Україна
мусила би обов’язково посилювати прагнення
до захоплення цього морського узбережжя і,
разом з цим, загострилися б стосунки з тією
державою, якій було би передано володіння
Кримом».
«Україна ж не може жити, не володіючи
Кримом, це буде якийсь тулуб без ніг. Крим
має належати Україні, на яких умовах, це без
різниці, чи буде це цілковите злиття або широка
автономія, останнє залежатиме від бажання
самих кримців, але нам слід бути цілком
убезпеченими від ворожих дій з боку Криму. У
сенсі ж економічному Крим фактично не може
існувати без нас».
Павло Скоропадський, гетьман України
«Ми змусимо Крим приєднатися до України.
Цій меті й слугує митна війна. Ми застосуємо
ще цілу низку засобів, аби зробити вас більш
покірними. А якщо ви потім будете агітувати
в дусі російської орієнтації, то ми вас будемо
вішати».
Ігор Кістяківський,
міністр внутрішніх справ Української Держави

Російська агресія – анексія Криму та війна на сході
України – призвела до глибинних змін у двосторонніх
відносинах між державами: 1) зруйновано договірно–
правову базу Києва і Москви; 2) знищено інституційні
механізми міждержавних відносин; 3) унеможливлено
контакти на вищому рівні, політико–дипломатичні
відносини мають конфронтаційний характер; 4) Україна
зазнала колосальних людських, територіальних та
економічних втрат; 5) відбулося безпрецедентне
згортання економічної співпраці; 6) виникло глибинне
відчуження між народами України та Росії [35, c. 2].
У відносинах України та Росії виникла нова
політико–ідеологічна реальність. Відтак – потрібна
нова оцінка та перегляд природи, ідеології і загалом
інституційної системи відносин з РФ у ключових сферах
(політика, безпека, економіка, енергетика, гуманітарна
сфера тощо), з урахуванням того, що головною загрозою
українській державності є нинішній правлячий режим
РФ. Необхідним є також формування концептуально
нової моделі співіснування з путінською Росією, яка б
відбивала нинішні реалії і перспективи двосторонніх
відносин і враховувала позиції західних країн–партнерів
і міжнародних організацій.
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Національна безпека1, як відомо, функціонує
через систему різноманітних відносин між особою
та суспільством, між громадянином і державою, між
суспільством і державою, між різними державами.
Водночас, варто пам’ятати про влучний узагальнюючий
вислів Томаса Гоббса про те, що «національна
безпека – це не просто центр державницької діяльності,
вона – головний сенс існування держави». Тож,
узагальнено, національна безпека – це стан внутрішніх
і міждержавних відносин, який визначає ефективність
системи державних, правових і суспільних гарантій
прав та свобод людини та громадянина, базових
цінностей та інтересів суспільства й суверенної держави
від внутрішніх і зовнішніх загроз, і функціонує за
основними принципами забезпечення національної
безпеки:
– пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
– верховенство права;
– пріоритет договірних (мирних) засобів у
розв’язанні конфліктів;
– своєчасність та адекватність заходів захисту
національних інтересів реальним і потенційним
загрозам;
– чітке розмежування повноважень та взаємодія
органів державної влади в забезпеченні національної
безпеки;
– демократичний цивільний контроль над воєнною
організацією держави та іншими структурами в системі
національної безпеки;
– використання в інтересах України міждержавних
систем та механізмів міжнародної колективної безпеки
[18, c. 351].
Національна безпека є й одним із рівнів
функціонування міжнародної безпеки як діяльності
держав зі створення відносин між народом і державою,
які унеможливлюють реальні загрози розвитку
суспільства. Зміцнення національної безпеки передбачає
також і розвиток відносин стратегічного партнерства, які
є одним з важливих інструментів зовнішньої політики,
який дедалі ширше використовується провідними
країнами та інтеграційними об’єднаннями, оскільки
дозволяє підвищити результативність їхніх дій на
міжнародній арені.
На сучасному етапі розвитку Українська держава
зіткнулася з загрозами та викликами, які потребують
негайного вирішення, найбільш актуальними з яких є:
– військова агресія, участь регулярних військ,
радників, інструкторів і найманців у бойових діях на
території України;
– тимчасова
окупація
території
Автономної
Республіки Крим і міста Севастополя та дальші дії
щодо дестабілізації обстановки у Балто–Чорноморсько–
Каспійському регіоні;
– розвідувально–підривна і диверсійна діяльність,
дії, спрямовані на розпалювання міжетнічної, міжкон
фесійної, соціальної ворожнечі і ненависті, сепаратизму
і тероризму, створення і всебічна підтримка, зокрема
військова, маріонеткових квазідержавних утворень на
1
Поняття «національна безпека» було вперше введене до
політичного лексикону в посланні президента США Т. Рузвельта
до Конгресу Сполучених Штатів у 1904 р., де він обґрунтовував
приєднання зони Панамського каналу інтересами національної
безпеки.
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тимчасово окупованій території частин Донецької та
Луганської областей;
– нарощування
військових
угруповань
біля
кордонів України та на тимчасово окупованій території
України, у тому числі й перспектива розміщення на
півострові Крим тактичної ядерної зброї;
– інформаційно–психологічна війна, приниження
української мови і культури, фальшування української
історії, формування російськими засобами масової
комунікації альтернативної до дійсності викривленої
інформаційної картини світу тощо.
У даному контексті для України першочерговим
стратегічним завданням державної політики націо
нальної безпеки є відновлення територіальної цілісності
країни та сукупності демократичних інститутів на
усій її території, консолідація української політичної
нації, формування зaгaльнонaцiонaльної ідентичності,
єдності усіх громадян України та усіх регіонів України,
реінтеграція тимчасово окупованих територій після їх
звільнення.
Ocнoвними типaми кoнфлiктiв cьoгoдeння є
acимeтpичнi тa гiбpиднi вiйни, якi вiдбувaютьcя мiж
cильними тa cлaбкими дepжaвaми чи нeдepжaвними
aктopaми. Збpoйний кoнфлiкт, який вiдбувaєтьcя нa
cхoдi Укpaїни, мoжна oхapaктepизувaти як гiбpидно–
acимeтpичну вiйну Pociйcькoї Фeдepaцiї пpoти Укpaїни.
Крім того проти України ведеться також і мepeжeвo–
цeнтpичнa вiйнa (aнгл. network–centric warfare) –
вiйнa, що зopiєнтoвaнa нa дocягнeння iнфopмaцiйнoї
пepeвaги зa дoпoмoгoю oб’єднaння вiйcькoвих oб’єктiв
у iнфopмaцiйну мepeжу. Окpiм cутo клacичних вoєнних
мeтoдiв, Pociя в paмкaх «гiбpиднoї вiйни» чи нe впepшe
мacштaбнo викopиcтoвувaлa й кoнцeпцiю «вiйни тpьoх
квapтaлiв». Cуть дaнoї кoнцeпцiї пoлягaє в тoму, щo
cучacний вoїн має бути гoтoвий в oднoму квapтaлi
вecти зaгaльнoвiйcькoвий бiй, у дpугoму – здiйcнювaти
пoлiцeйcькi функцiї, в тpeтьoму – викoнувaти
гумaнiтapнi мiciї [13].
Варто враховувати й той факт, що агресія проти
України з боку Росії ведеться не лише шляхом прямого
збройного втручання, а й має кілька складових сучасних
способів експансії. У зв’язку зi зpocтaнням poлi
iнфopмaцiйнoї cклaдoвoї у збpoйнiй бopoтьбi в умoвaх
глoбaлiзaцiї тa пoявoю iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa
Україна перебуває також у стані iнфopмaцiйної вiйни,
кoли мeтa пpoтибopcтвa дocягaєтьcя cутo зacoбaми
iнфopмaцiйнoї бopoтьби, тим caмим, iнфopмaцiя як тaкa
у пeвнoму нaпpямi її викopиcтaння cтaє cвoєpiдним
знapяддям дocягнeння пoлiтичних цiлeй, iнфopмaцiйнoю
збpoєю. Для вирішення цих завдань у першу чергу
необхідно створити ефективну інформаційну політику
Української держави, спрямовану на постійну підтримку
громадської думки про те, що окуповані території,
зокрема АР Крим є невід’ємною складовою Української
держави, а їх жителі – громадянами України.
Політичний конфлікт навколо Криму розпочався
ще з кінця 80–х рр. ХХ ст., коли Україна стала на
шлях відновлення своєї державної незалежності.
Вже тоді питання приналежності Криму стояло дуже
гостро й вже тоді певними колами Росії були спроби
роздмухати його у етно–національний конфлікт. На
початку 1990–х рр. кримське питання, як відомо, було
вирішено на користь держави Україна, проте Російська
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Федерація, частина її політичних еліт, не сприйняла
таке політичне розв’язання проблеми як доконаний
факт. Відповідно, в ідеал–ґеймі Росії пропагувалася
ідея «несправедливої передачі» Криму М. Хрущовим
Україні, тобто готувався реванш за кількома
можливими сценаріями. Одним з козирів для такої
псевдореконкісти використовувався аргумент міфічної
«історичної справедливості» та плекання проросійської
регіональної ідентичності серед більшості населення
Криму, які підкріплювалися потужною інформаційно–
ідеологічною війною за самоусвідомлення пересічної
людини і фактором фізичної присутності російського
військового контингенту на півострові. Тоді Україні
вдалося погасити спроби розбурхати етно–національний
конфлікт й подолати досить глибоку політичну кризу1.
Істотно, як на той час, цьому посприяло й проголошення
республіканської автономії Криму попри унітарність
держави Україна. Сама ж автономія проголосувала за
Конституцію, якою гарантувалися вільний розвиток усіх
етносів, а три мови стали офіційними мовами АР Крим.
Важливим у розрізі суспільних настроїв «кримського
вузла» є й ціннісний, навіть цивілізаційний конфлікт.
У Криму, як ані в жодному іншому регіоні України,
проявилася несумісність цінностей, зіткнулися інтереси
і цілі різних етнонаціональних спільнот та соціальних
груп між собою із цінностями й інтересами та цілями
держави Україна в її європейському поступі. Для
значної частини населення Криму властиві ідеологічна
закомплексованість, совкова свідомість, патерналізм,
домінування думки більшості й не сприйняття іншої
позиції. Ставлення до інших проявляється в координатах
стереотипу «свій – чужий», з нетолерантним ставленням
до цих чужих.
З цього приводу, в ході експертної дискусії на тему
«Стратегія реінтеграції Криму: проблеми створення та
перспективи реалізації» (8 жовтня 2014 р., НДІУ) доктор
політичних наук О. Калакура досить влучно нагадав
про декілька знакових і відкритих конфліктів у Криму,
які мали ентонаціональне забарвлення. Це конфлікт
у с. Морському під Судаком, де у 2000 р. тривало
перманентне протистояння російської православної
і мусульманської громад, викликане рішенням
архієпископа кримського та сімферопольського Лазаря
встановити на півострові тисячу поклінних хрестів на
честь 2000–річчя Різдва Христова і 1000–ліття хрещення
Русі та проголошення Криму «колискою православ’я».
Мав місце і тривалий конфлікт з приводу питання
про належність земель та історії Свято–Успенського
монастиря під Бахчисараєм тощо [22, c. 513–517].
Слід також пам’ятати, що Крим в етнічному
плані є найменш «українським», єдиним регіоном,
де етнічні українці не складають більшості. До
окупації, за даними Всеукраїнського перепису 2001 р.,
загалом росіяни (58,5%, 1180,4 тис. осіб), українці
(24,4%, 492,4 тис. осіб) та кримські татари (12,1%,
243,4 тис. осіб) складали 95% населення АР Крим
[22, c. 479; 34]. Нагадаю також і про те, що ще у
2010 р. 74,6% представників умовної «слов’янської
спільноти» Криму (громадяни України, що є етнічними
1
За даними Стокгольмського міжнародного інституту з
дослідження проблем миру більш ніж 70%, тобто майже 3/4 усіх
воєнних конфліктів, у середині 1990–х рр. на всій земній кулі
були міжетнічними [3, c. 382].
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українцями або росіянами) за своїми соціокультурними
орієнтаціями тяжіли до російської культурної та мовної
ідентичності, 65,7% були переконані, що українці
і росіяни – єдиний народ, а 44,2% не вважали себе
представниками української політичної нації [24, c. 4–5].
Аналогічна картина підтверджувалася й даними інших
соціологічних досліджень [36].
Крім того українці Криму як регіональна
меншина не отримували дієвої допомоги у задово
ленні своїх потреб ні з боку офіційного Києва, ані
з боку влади автономії. Як наслідок частина з них
фактично асимілювалася в етнокультурному плані
у російськомовну слов’янську спільноту (за резуль
татами соцопитування Центру Разумкова, у 2008 р.
відносна більшість етнічних українців Криму віднесла
себе до російської культурної традиції [43, c. 3].
Восени ж 2013 р. більшість проросійськи налаш
тованих кримчан не сприймала аргументів на
користь підписання Україною Угоди про асоціацію з
Європейським Союзом, не зрозуміла причин виходу
українців на ЄвроМайдани по всій країні та Революцію
Гідності. Таким чином етнополітичний конфлікт
навколо Криму за сферами проявів та причинами
виникнення є не лише міждержавним, а й політичним, і
територіальним, і економічним, й історико–культурним,
і правовим, і психологічним, й ідеологічним… Тому
потребує врегулювання кожна сфера проявів та
причин виникнення, адже багатоаспектний характер
етнополітичних
конфліктів
обумовлює
різнома
нітність шляхів їх розв’язання. Анексія Криму у
2014 р. унікальна й тим, що вперше з часів Другої
світової війни іноземна держава–співзасновник ООН,
розв’язавши конфлікт проти іншої держави–співзас
новника ООН, офіційно оголосила зайняту територію
частиною своєї країни2.
Для того, щоб вийти на стадію врегулювання
конфлікту і бути готовою до його розв’язання Україна
мусить, насамперед, залучити до підготовки реінтеграції
той соціальний капітал, який вона отримала у результаті
Революції Гідності, прямі контакти громадянського
суспільства з тимчасово окупованою територією та
її мешканцями. Це, зокрема, можуть бути контакти
між ГО «Майдан закордонних справ», який до речі
вже презентував власну Стратегію реінтеґрації Криму,
проекту «Free Crimea», інших громадських сил України
та представників громадянського суспільства Криму:
Меджлісу, українських та російських організацій.
Варто не забувати, що далеко не усі кримчани з
2
Нагірний Карабах, Південна Осетія, Абхазія, Придні
стров’я, «ЛНР» і «ДНР» стали нехай невизнаними, але окремими
квазідержавними утвореннями, які формально не входять до
складу країни–агресора. У такій ситуації довести факт агресії
дуже не просто, а якщо дуже захотіти, їхнє від’єднання можна
трактувати в логіці «права народів на самовизначення», –
легітимного міжнародного принципу конкуруючого з принципом
територіальної цілісності. Однак немає жодної міжнародної
норми, як слушно зауважує Д. Мацола, яка хоча і не прямо
виправдовує анексію території. Більше того, з жахів Другої
світової народилося міжнародне право, наріжним каменем якого
є пряма заборона на захоплення чужих земель. Для Німеччини,
Франції, Японії, США і багатьох інших країн повернути Крим
Україні необхідно навіть не тому, що він був у неї несправедливо
забраний, але для того щоб «кримський прецедент» не призвів до
ланцюгової реакції «повернення споконвічних земель» в усьому
світі [27].
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радістю зустріли російських окупантів (є вже таке
поняття як «інші росіяни»). За даними М. Джемільова
у так званому «референдумі» брали участь до 35%
населення [7]. Тобто є значна частина росіян, які не
стали співучасниками того злочинного «референдуму».
Водночас
результати
соціологічних
досліджень
свідчать, що 39% респондентів Криму підтримували
ідею подвійного громадянства з РФ1, а на самому
півострові зростає розчарування новим його статусом та
придушенням громадянських прав.
Дані соціологічних досліджень чітко засвідчують
що переважаюча більшість українців вважає Крим
українською територією. Так, за даними фонду
«Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», 69%
громадян визнають Крим як українську територію,
анексовану Російською Федерацією. Лише 14%
громадян визначають Крим як територію Російської
Федерації. При цьому 8% із них вважають, що
включення Криму до складу Росії відбулося в цілком
законний спосіб, а решта 6% певні, що приєднання
Кримського півострова до Росії було нелегальним. Для
10% населення України Крим – це територія, що не
належить ані Росії, ані Україні, а ще 8% не змогли чітко
визначити своєї позиції щодо статусу Криму [23].
Протилежну точку зору мають росіяни. За
результатами всеросійського опитування, проведеного
2–5 жовтня 2015 р. аналітичним центром «Левада–
центр» лише 8% росіян ставляться цілком позитивно до
ідеї повернення Криму Україні; «швидше позитивно»
обрали 7%; ставляться негативно до ідеї повернення
Криму Україні 58% росіян, швидше негативно, ніж
позитивно, до цієї ідеї ставляться 25% росіян [44].
Опитування проводилося і серед жителів Криму. За
даними «GfK Україна» 82% мешканців Криму повністю
підтримують анексію півострова Росією, 11% опитаних
сказали, що скоріш підтримують, а 4% висловилися
1
Європейський союз і Митний союз. Дослідження
проводилося Київським міжнародним інститутом соціології та
компанією «Рейтинг» з 23 лютого по 14 березня 2013 р. Польовий
етап проходив з 27 лютого по 10 березня 2013 р. Опитування
проводилося в автономній республіці Крим (у 41 населеному
пункті) [20].

проти [51]. Утім репрезентативність даного опитування
викликає сумніви, позаяк в умовах жорстких репресій
з боку кримської влади, коли навіть згадування про
анексію Криму може привести до арешту і звинувачення
в терористичній діяльності, люди бояться говорити
правду.
Слід констатувати, що недалекоглядна і безсистемна
політика української влади у безпековій, гуманітарній,
етнонаціональній та інформаційній сфері, а іноді й
пряме потурання з боку деяких можновладців щодо
поширення ідей «русскaго міру», призвела до того, що
ці шовіністичні ідеї закріпилися в масовій свідомості
частини населення південних і східних регіонів, сприяли
формуванню регіональної проросійської так званої
кримської чи донецької (луганської) ідентичності й
дозволили здійснити злочинну експансію Криму та
поширювати сепаратистські настрої на Сході країни
при підтримці певної частини місцевого населення, яке
прагнуло об’єднатися з «великою Росією».
Зa дaними cоцiологiчного опитувaння Центра
Разумковa ще зовсім нещодавно громaдяни Укрaїни в
першу чергу пов’язували cебе із мicцем проживання.
Жителям Укрaїни нaйбiльш була притaмaннa локaльнa
iдентичнicть, прив’язaнicть до конкретного мicця
проживaння. З мaлою Бaтькiвщиною, нacaмперед,
iдентифiкувaли cебе 45% громадян, з Укрaїною в
цiлому – 32%, з регiоном проживaння – 16%, близько
7% не визнaчилоcя. Подiбнi ж доcлiдження, проведенi
у 2013 р. Iнcтитутом cоцiологiї НAН Укрaїни,
підтверджували високий рівень місцевої ідентичності.
Тaк покaзники локaльної (мешкaнець cелa чи мicтa)
тa регiонaльної iдентичноcтей (мешкaнець регiону)
тaкож були доcить знaчними – вiдповiдно 28,6% та
7,8% опитaних, хочa й меншi нiж в попередньому
доcлiдженнi. Громaдянином Укрaїни cебе ввaжaли
близько половини реcпондентiв (50,6%), 2,4% вiднеcли
cебе до громaдян cвiту, 1,2% – до громaдян Європи,
6,6% – громaдян колишнього Рaдянcького Cоюзу [47,
c. 390–391].
Ось такий вигляд, наприклад, має тaблиця динaмiки
змiн iдентичноcтей з 1992 по 2014 роки (нa оcновi
доcлiджень Iнcтитуту cоцiологiї НAН Укрaїни).
Тaблиця

Ким Ви cебе, перш зa вcе, ввaжaєте?
(дaйте одну вiдповiдь, що нaйбiльше пiдходить)
1992

2000

2002

2003

2005

2006

2008

2010

2012

2013

2014

Мешкaнцем cелa, рaйону чи мicтa, в
якому Ви живете

24.0

31.3

31.6

30.5

24.6

27.7

24.5

27.2

29,8

28,6

16,1

Мешкaнцем регiону (облacтi чи кiлькох
облacтей), де Ви живете

6.8

6.9

5.9

6.7

6.4

6.6

9.3

6.6

7.6

7.8

8

Громaдянином Укрaїни

45.6

41.0

41.0

44.2

54.6

51.6

51.7

51.2

48,4

50,6

64,4

Предcтaвником cвого етноcу, нaцiї

—

—

3.0

3.1

2.1

1.8

2.6

3.1

1,8

2,0

2,1

Громaдянином колишнього Рaдянcького
Cоюзу

12,7

12.2

12.7

10.7

8.1

7.3

9.0

6.9

8.4

6.6

5.4

Громaдянином Європи

3.8

2.8

0.7

0.7

0.8

1.3

0.4

0.9

1,2

1,2

1,1

Громaдянином cвiту

6.4

5.6

2.7

2.4

2.5

2.9

1.7

3.1

2.4

2.4

2,1

Iнше

—

—

1.6

1.4

1.0

0.7

0.6

0.8

0.3

0,6

0,5

Не вiдповiли

0.6

0.2

0.8

0.2

0.1

0.1

0.1

0.3

0.1

0.2

0.3
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Слід констатувати, що від 1992 по 2013 роки
споcтерiгaлоcя збiльшення локaльної iдентичноcтi
нa 6,4%, а потім за один рік зменшення на 12,3%.
За цей же період спостерігалося збільшення
зaгaльноукрaїнcької iдентичноcтi нa 5%, а лише за один
рік збільшення на 13,8%, зменшення поcтрaдянcької
iдентичноcтi нa 7,3%. Це засвідчує те, що у 2014 р.
відбулися значні зрушення в сфері зменшення локальної
та збільшення загальноукраїнської ідентичності, що
значною мірою зумовлено подіями на ЄвроМайдані й
під час Революції Гідності та консолідацією української
політичної нації в умовах боротьби з російськими
окупантами й колаборантами–сепаратистами та відбит
тям зовнішньої агресії Російської Федерації.
Проте в АР Крим та на окупованих частинах
Донецької та Луганської областей досі переважає
проросійська регіональна ідентичність, яка активно
посилюється
потужним
інформаційним
впливом
з Російської Федерації, що насаджує російські
імперські цінності. В Україні активно працюють
проросійські громадські організації, що нав’язують
ідеї «русскаго міра». Так, за даними представництва
Росспівробітництва, у Києві ще донедавна діяло
142 «організації співвітчизників», з них 14 – загально
українські. З регіональних організацій найбільша
кількість знаходилася у Криму – 19. Українська ж
мова та культура у цих регіонах належним чином не
підтримувалася і не популяризувалася, там досі панує
радянська топоніміка, поширюються радянські історичні
міфи, що сприяють формуванню пострадянського
проросійського історичного наративу. Якщо на Заході
та в Центрі України радянська топоніміка втратила
свої позиції, особливо процес руйнування пам’яток
тоталітарному минулому прискорився у постмайданний
період й в зв’язку із законами про декомунізацію,
то на Сході та Півдні країни залишається майже
недоторканою. Тисячі назв населених пунктів, вулиць,
майданів продовжують щоденно проектуватися на
історичну пам’ять, капіталізуючи в ній рудименти
тоталітаризму1. Дуaлiзм icторичної пaм’ятi пiдтверд
жують й дaнi cоцiологiчних доcлiджень, що прово
дилиcя Фондом «Демокрaтичнi iнiцiaтиви iменi Iлькa
Кучерiвa» cпiльно з cоцiологiчною cлужбою «Ukrainian
Sociology Service» у 2015 р. щодо ставлення нacелення
до ключових вiтчизняних icторичних подiй [48].
Посиленню проросійської регіональної ідентичності
в АР Крим сприяв також і недостатній рівень
поширення української мови в інформаційному
просторі Криму, в ЗМІ, в вищих та загальноосвітніх
навчальних закладах АР Крим. Цьому сприяла також
діяльність філій російських ВНЗ в Криму, що здійс
нюють очне навчання. Вони представлені переважно
у м. Севастополі. У цьому місті, зокрема, працювали
1
Експертна група Ради Європи, яка декілька років тому
здійснювала огляд культурної політики в Україні, зазначала,
що із 150 тисяч вітчизняних пам’яток, які знаходяться під
охороною, 7 тисяч (майже 6%) складали пам’ятники Леніну
та іншими тоталітарним діячам. Останнім часом кількість
пам’яток тоталітарному минулому суттєво зменшилася, проте
на Сході та Півдні країни вони все ще продовжують переважати.
Закон України №2558 від 9 квітня 2015 р. «Про засудження
комуністичного і націонал–соціалістичного (нацистського) тота
літарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки»
вже зараз сприяє суттєвим змінам ситуації в даній сфері.
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філія
Московського
державного
університету
імені М. Ломоносова, Інститут економіки і права
(філія Московської академії праці та соціальних
відносин), Кримська філія Новоросійської державної
морської академії, Севастопольська філія Санкт–
Петербурзького гуманітарного університету профспілок,
Севастопольська філія Саратовського державного
соціально–економічного університету та ін.
Сприяла витворенню проросійської ідентичності
й агресивна гуманітарна політика Росії й, водночас,
практично капітулянтська з боку української влади. У
проекті «Основ державної культурної політики» РФ,
розробленому наприкінці 2013 р. та винесеному на
широке обговорення у 2014 р., зазначалося наприклад:
«Розвиток російської мови передбачає й цілеспрямовані
зусилля з її просування у світі, з підтримки і
розширення російськомовних спільнот в іноземних
державах. <…> Розвиток російської мови включає в
себе <…> боротьбу проти її витіснення державними
мовами інших країн. <…> Це необхідно для того, щоби
у картині світу сучасних жителів планети максимально
можливою мірою була присутня російська оцінка
поточних подій» [32]. Зауважу, що хоча цей уривок
і не увійшов до остаточного варіанту, затвердженого
указом президента РФ від 24 грудня 2014 р., він, тим
не менш, яскраво ілюструє справжні цілі й тенденції
експансіоністської гуманітарної політики Російської
Федерації.
Затверджена розпорядженням уряду РФ від 19 листо
пада 2014 р. за №2321–р «Програма роботи зі співвіт
чизниками, які проживають за кордоном, на 2015–
2017 роки», передбачала проведення різноманітних
заходів на кшталт щорічної міжнародної акції
«Ґеоргіївська стрічка», фестивалів «Віват, Росія!»,
«С Россией в сердце» тощо. Реалізація експансіоністсь
ких гуманітарних планів за кордоном фінансується
Москвою з державного бюджету, а також коштом
різних одіозних фондів, таких як «Русскій мір» та
Міждержавний фонд гуманітарного співробітництва
СНД. Координують цю діяльність дипломатичні уста
нови РФ за кордоном і Федеральне агентство у справах
СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном,
та з міжнародного гуманітарного співробітництва
(«Россотрудничество»). Так, наприклад, представництва
«Россотрудничества» в Україні ще донедавна проводили
відкриту активну агітаційну роботу з різними катего
ріями та віковими групами наших громадян, а серед
учнів шкіл України з російською мовою навчання,
приміром, конкурс «Моя Родина – СНГ» [4].
На час анексії Криму й початку російсько–
української війни базовим документом із реалізації
російської мовної політики була Федеральна цільова
програма «Російська мова» на 2011–2015 роки [30].
Метою ж тієї програми визначалася «підтримка,
збереження і поширення російської мови, у тому числі
серед співвітчизників, що проживають за кордоном».
На першому місці – «підтримка російської мови як
основи розвитку інтеграційних процесів у державах–
учасницях Співдружності Незалежних Держав» і лише
на другому – «задоволення мовних і культурних потреб»
згаданих «співвітчизників». З–поміж проблем, що зу
мовлювали актуальність програми, значилися «зниження
активності інтеграційних процесів у державах–
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учасницях СНД і країнах Балтії; зниження престижу
Росії у світовому співтоваристві». Підтримка та
пропаганда російської мови і культури за кордоном
передбачається і Програмою роботи зі співвітчизниками,
що проживають за кордоном, на 2015–2017 роки [40].
Реалізацію згаданих програм покладено на державні
органи Російської Федерації.
20 травня 2015 р. уряд РФ постановою №481
затвердив концепцію Федеральної цільової програми
«Російська мова» на 2016–2020 роки. За цілями і
завданнями вона принципово не відрізняється від нині
чинної, однак у її положеннях велику увагу приділено
фінансово–економічним і геополітичним ризикам,
пов’язаним із подіями 2014 р., зокрема із введенням
санкцій, які можуть негативно вплинути на виконання
положень документа [21]. Згідно програми, форми,
методи вивчення та викладання російської мови мали
відповідати «стратегічним пріоритетам Російської
Федерації»... зміцненню «позицій російської мови в
національних системах освіти країн–учасниць СНД».
Програмою, зокрема, передбачалося, що «розширення
географії та сфер вживання російської мови у світі
сприятиме зміцненню російського впливу, формуванню
позитивного образу країни за кордоном, піднесенню
її міжнародного авторитету і в кінцевому підсумку –
захисту геополітичних інтересів Росії» [21].
Слід зауважити й на іншому. Навіть за теперішніх
обставин, частка російської і російськомовної книги
становить близько 80% книжкового ринку України,
причому на відміну від інших присутніх на ньому
іноземних книг російською представлено всі напрями,
жанри (намагання задовольнити будь–який читацький
попит). Порівняно з попередніми роками пропозиція
російської книги в Україні не зменшилася, а навіть
дещо збільшилася. У липні 2014 р. віце–прем’єр–міністр
України О. Сич заявив про необхідність ліцензування
і квотування російської книжкової продукції аби
протягом кількох наступних років знизити її обсяг на
ринку до 50%. Ця пропозиція широко обговорювалася
у професійному середовищі, однак навіть прибічники
вказували на значні труднощі її реалізації.
Згадаймо й про те, що ще з 1990–х, коли на
виборах президента АР Крим 30 січня 1994 р. за лідера
проросійських сил Ю. Мєшкова віддали голоси 73%
виборців, на півострові вже відбувалася фундація та
легалізація організацій сепаратистського спрямування
(«Русская община», «Русское единство», «Севастополь–
Крым–Россия»,
«Русский
Крым»,
«Объединение
казаков АРК») [49, c. 110]. Паралельно із цим в Криму
відбувалося витіснення української мови зі сфери
освіти. Так, у 2012 р. там діяли лише 7 українських
шкіл із 563–х або 1,2% від загальної кількості, в яких
навчалися 7,8% учнів, при тому, що українську мову
на той час вважали за рідну 10,1% населення Криму
[26]. Крім того, у 2012–2013 рр. проходило скорочення
числа україномовних класів у школах із російською
мовою навчання та двомовних школах в рамках т.зв.
«оптимізації», пов’язаної нібито з браком фінансування.
У 2010–2014 рр. відбувався прихований процес
деукраїнізації, позаяк поширення української мови не
відбувалося, а підтримка російської мови посилювалася.
Так, питома вага учнів, які навчалися українською
мовою, там не змінилася, а питома вага учнів, які
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навчалися російською мовою, збільшилася натомість на
8,5%, кількість загальноосвітніх навчальних закладів
з російською мовою навчання збільшилася на 36, а
кількість класів, де учні навчалися українською мовою
зменшилася на 117, класів же, де учні навчалися
російською мовою на 234 збільшилося. На сьогодні в
кримських школах українська мова не використовується,
викладання «Історії України» заборонено.
Тож для зменшення проросійської регіональної
ідентичності в АР Крим на перспективу українському
урядові, крім інформаційної, потрібно підготувати і
реалізувати ефективну гуманітарну та етнонаціональну
політику. Зокрема гуманітарні чинники мусять
протистояти створенню так званої «гібридної ідентич
ності» (за теорією Г. Бгабги). Теоретик постколоніалізму
Г. Бгабга досліджував ті простори, які виникають між
різними національними ідентичностями і називав
їх культурними гібридами. Гібриди за допомогою
мімікрії можуть пристосуватися до «гегемонізованого
переписування євроцентру» (у випадку сепаратистів
Криму – це Київ). Науковець стверджує, що гібридність
із такої перспективи може виявитися станом, рівно
важним відчуженню, станом бездомності [12; 14]. Для
того, щоб зруйнувати таке відверто вороже символічне
поле в східних та південних регіонах України, необхідні
комплексні зусилля, що сформують нову гуманітарну,
культурну, інформаційну архітектуру місцевого симво
лічного поля.
Як свідчать результати соціологічних досліджень, за
останні місяці суттєво зросла українська громадянська
самоідентифікація населення – до 75% опитаних, і, що
важливо, її зростання відбулося саме на сході та півдні
України за рахунок російськомовного населення. Щодо
статусу Донецька та Луганська більшість респондентів
вважають, що вони мають залишатися обласними
центрами у складі України (51%). Автономію Донбасу
у складі України підтримують не більше 20%. Лише
незначна кількість опитаних підтримують незалежність
або приєднання Донбасу до Росії (6% і 4% відповідно).
Утвердження української ідентичності на Донеччині
та Луганщині визначальним чином залежатиме від
введення особливого порядку самоврядування та
проведення виборів за українськими законами в регіоні.
Для місцевих жителів професійні та моральні якості
кандидата на ту чи іншу посаду мають бути доповнені
алгоритмом «свій» і якостями, зрозумілими промислово–
робітничому суспільству [6, c. 10]. Регіональна
ідентичність втратить свою основоположну засаду –
залежність від території, яка забезпечує всі потреби
людини.
Проте не варто забувати, що російська пропаганда
ще й досі має суттєвий вплив на громадян України.
Згідно з опитуваннями КМІС, індекс результативності
російської пропаганди також має суттєві регіональні
відмінності. Найбільше російська пропаганда впливає
на Харківську область – 50%, на Донецьку (неокупована
територія) – 45%, Одеську – 43%, Херсонську та
Миколаївську – 29%, Дніпропетровську – 28%, м. Київ –
19%. Північ – 19%, Центр – 18%, Захід – 12% [19].
Досить лише нагадати, що, наприклад, на середину
лютого 2015 р. із 37 телеканалів у Маріуполі 35 були
російськими і лише 2 – українськими. Більше того,
від 2014 по 2016 рр. доля російських банків в Україні
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зросла з 12% від загального обсягу банківських операцій
до 42%!
Ще одна з ліній фронту в «гібридній війні»
України з Росією проходить у площині історичної
пам’яті. Із 2014 р. в російській пропаганді, публічних
заявах державних діячів, офіційних документах
псевдоісторична аргументація використовується для
виправдання як незаконної анексії Криму, так і загалом
агресивної політики Росії щодо України. У посланні
президента РФ до Федеральних зборів 2014 р. стосовно
Криму було, наприклад, було заявлено: «Сама територія
стратегічно важлива, тому що саме тут знаходиться
духовний виток формування багатоликої, але монолітної
російської нації і централізованої Російської держави.
<…> Саме тут, у Криму, в давньому Херсонесі <…>
прийняв хрещення князь Володимир, а потім хрестив
усю Русь. <…> Саме на цьому духовному ґрунті наші
предки вперше і назавжди усвідомили себе єдиним
народом. І саме це дає нам підстави говорити, що для
Росії Крим, давня Корсунь, Херсонес, Севастополь
мають величезне цивілізаційне і сакральне значення»
[37]. У деяких російських інтернет–публікаціх Київ
порівнюється з Косово: як в останньому залишаються
духовні витоки і святині православних сербів, так
у першому знаходяться духовні витоки і святині
російського народу [5]. Отже, і столиця України
потрапляє
до
переліку
російської
«сакральної
спадщини», що може слугувати виправданням наступної
ескалації агресії.
Нагадаю, що 4 грудня 2014 р. під час звернення
з щорічним «Посланням» президента Російської
Федерації до Федеральних Зборів В. Путін наголосив
на значущості волевиявлення жителів Криму щодо
приєднання останнього до Росії [37]. Аналогічної
позиції дотримується й голова уряду Російської
Федерації Д. Медведєв, наголошуючи на важливості
референдуму «народу» Криму як підстави «возз’єд
нання» Криму з Росією [38]. При цьому слід відмітити,
що більшість із аргументів щодо «законності»
приєднання Криму до Росії, які висловлюються вищим
керівництвом РФ, раніше вже були формалізовані
у низці нормативно–правових актів Російської
Федерації. Так, зокрема, 21 березня 2014 р. було
ухвалено Федеральний конституційний Закон «Про
прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим
та утворення в складі Російської Федерації нових
суб’єктів – Республіки Крим та міста федерального
значення Севастополя», відповідно до якого підставами
входження Криму до складу Російської Федерації були:
результати референдуму населення Криму, Декларація
про незалежність Автономної Республіки Крим, Договір
між Російською Федерацією і Республікою Крим про
прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та
утворення в складі Російської Федерації нових суб’єктів
(далі – Договір), пропозиція Криму про його прийняття
в Російську Федерацію [31].
Ще більш актуалізувалося питання пошуку
«законних» підстав анексії Криму після того, як
23 грудня 2014 р. голова Ради Федерації Федеральних
Зборів Російської Федерації В. Матвієнко анонсувала
підготовку нового законопроекту про визнання
незаконним рішення про передачу Кримської області
зі складу РРФСР до складу УРСР [42]. Зі свого боку
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В. Путін у вищевказаному «посланні» заявив, що
підписання Договору «ґрунтувалося на вільному
і добровільному волевиявленні народів Криму на
загальнокримському референдумі, проведеному в
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі
16 березня 2014 р., в ході якого народи Криму ухвалили
рішення про возз’єднання з Росією на правах суб’єкта
Російської Федерації» [16]. У цьому аспекті слід
звернути увагу на те, що Верховною Радою АР Крим
були прийняті рішення про місцеві референдуми1.
Зважаючи на вищезазначене, Україні необхідно
створити базу контраргументів щодо наявності підстав
для приєднання Республіки Крим до Російської
Федерації. Одразу ж слід зауважити, що зазначені
постанови Верховної Ради АР Крим про оголошення
місцевих референдумів порушували, зокрема:
– Конституцію України (ст.73), відповідно до якої
«виключно всеукраїнським референдумом вирішується
питання про зміну території України»;
– Конституцію України (ст.134), Конституцію
Автономної Республіки Крим (частина перша ст.1),
відповідно до яких «Автономна Республіка Крим є
невід’ємною складовою частиною України»;
– частину другу ст.8 Конституції України, згідно
з якою «…нормативно–правові акти приймаються на
основі Конституції України і повинні відповідати їй»;
– частину другу ст.19 Конституції України,
відповідно до якої «органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України»;
– частину першу ст.28 Конституції АР Крим,
відповідно до якої «нормативно–правові акти Верховної
Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів
Автономної Республіки Крим з питань відання Авто
номної Республіки Крим повинні відповідати Консти
туції України, законам України».
1
27 лютого 2014 р. на позачерговому засіданні Верховної
Ради АР Крим було прийнято постанову №1630–6/14 «Про
організацію і проведення республіканського (місцевого)
референдуму з питань удосконалення статусу та повноважень
Автономної Республіки Крим». Референдум було призначено
на 25 травня 2014 р. На нього планувалося винести питання –
«АРК має державну самостійність і входить до складу України
на основі договорів та угод». 4 березня 2014 р. окружний
адміністративний суд м. Києва задовольнив клопотання про
забезпечення позову Генеральної прокуратури України про
визнання протиправними та скасування рішень ВР Криму щодо
організації та проведення місцевого референдуму з питань
удосконалення статусу і повноважень автономії. 6 березня
2014 р. на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради
АРК прийнято постанову «Про проведення загальнокримського
референдуму» 16 березня 2014 р. Серед іншого, цією постановою
вже було передбачено призначення на 16 березня 2014 р.
загальнокримського референдуму, на який виносяться інші
альтернативні питання: 1) Ви за возз’єднання Криму з Росією
на правах суб’єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення
дії Конституції Республіки Крим 1992 р. і за статус Криму
як частини України? 7 березня 2014 р. було прийнято Указ
президента України «Про зупинення дії Постанови Верховної
Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 р. №1702–
6/14 «Про проведення загальнокримського референдуму».
14 березня 2014 р. Конституційним Судом України Постанова
Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про проведення
загальнокримського референдуму» від 6 березня 2014 р. №1702–
6/14, була визнана неконституційною і втратила чинність.
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Крім того, від 28 листопада 2012 р. в Україні
немає
юридичних
передумов
для
проведення
місцевих референдумів, оскільки Верховна Рада
України, прийнявши у 2012 р. Закон України «Про
всеукраїнський референдум», визнала таким, що втратив
чинність, Закон України «Про всеукраїнський та місцеві
референдуми», який, у тому числі, врегульовував
питання проведення місцевих референдумів. Отже
проведення зазначеного місцевого референдуму було
неправомірним, оскільки суперечило Конституції
України, Конституції АР Крим та законодавству про
референдуми, а його результати не можуть бути
підставою для вчинення будь–яких юридичних дій, у
тому числі – і підписання Договору між Російською
Федерацією і т.зв. «Республікою Крим» про прийняття
останньої до складу РФ та утворення в складі Російської
Федерації нових суб’єктів [33].
Не мало за собою правового підґрунтя і твердження
В. Путіна під час виступу 24 жовтня 2014 р. на
прес–конференції міжнародного дискусійного клубу
«Валдай» про те, що Договір між Російською
Федерацією і «Республікою Крим» про прийняття в
Російську Федерацію Республіки Крим та утворення
в складі Російської Федерації нових суб’єктів від
18 березня 2014 р. забезпечив право народу Криму
на «самовизначення» [41]. Як і безпідставним є
твердження президента РФ про те, що підписання
Договору нібито також ґрунтувалося на «визнанні
принципів рівноправності і самовизначення народів,
закріплених у Статуті Організації Об’єднаних Націй,
<…> необхідності забезпечення поваги й дотримання
гідності, прав і свобод людини <…> у відповідності
до загальновизнаних принципів і норм міжнародного
права, <…> закріплених, зокрема, у Статуті Організації
Об’єднаних Націй та Гельсінському Заключному акті
Наради з безпеки і співробітництва в Європі» [41].
Так от, недоторканість територіальної цілісності
України та непорушність її державних кордонів
гарантується положеннями низки міжнародно–правових
актів, а саме:
– пункт 4 статті 2 Статуту ООН передбачає, що
«усі Члени Організації Об’єднаних Націй утримуються
в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або
її застосування як проти територіальної недоторканності
або політичної незалежності будь–якої держави,
так і якимось іншим чином, несумісним із Цілями
Об’єднаних Націй» [45];
– Декларація про принципи міжнародного права,
що стосуються дружніх відносин та співробітництва
між державами відповідно до Статуту ООН містить
аналогічне формулювання і встановлює, що «кожна
держава зобов’язана утримуватися в своїх міжнародних
відносинах від погрози силою або її застосування
як проти територіальної цілісності або політичної
незалежності будь–якої держави, так і яким–небудь
іншим чином, несумісним з цілями Організації
Об’єднаних Націй» [15];
– Заключний акт Наради з безпеки та співро
бітництва в Європі визначає, що: «Держави–учасниці
будуть поважати територіальну цілісність кожної з
держав–учасниць. Відповідно до цього, вони будуть
утримуватися від будь–яких дій, несумісних з цілями
й принципами Статуту Організації Об’єднаних
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Націй, проти територіальної цілісності, політичної
незалежності або єдності будь–якої держави–учасниці…
Держави–учасниці будуть утримуватися від того, щоб
перетворювати територію одна одної в об’єкт військової
окупації або інших прямих або непрямих заходів
застосування сили в порушення міжнародного права або
в об’єкт набуття за допомогою таких заходів або загрози
їх здійснення. Ніяка окупація чи набуття таким чином не
будуть визнаватися законними» [17];
– Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку
з приєднанням України до Договору про нерозпов
сюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум)
встановлює, що: «Російська Федерація, Сполучене
Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і
Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх
зобов’язання згідно з принципами Заключного акта
НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі
кордони України» [28];
– відповідно до положень Декларації про принципи
міжнародного права, що стосуються дружніх відносин
та співробітництва між державами відповідно до
Статуту ООН, «ніщо не повинно тлумачитися як
таке, що санкціонує або заохочує будь–які дії, які
призводили б до розчленування, до часткового або
повного порушення територіальної цілісності чи
політичної єдності суверенних й незалежних держав,
які дотримуються у своїх діях принципу рівноправності
та самовизначення народів – і, внаслідок цього, мають
уряд, що представляє увесь народ, який проживає на
даній території» [15].
З огляду на вищезазначене, варто наголосити,
що відповідно до Конституції України та законів
України, Крим єдиний із усіх адміністративно–
територіальних одиниць України мав (і має) автономний
статус та власний представницький орган (Верховну
Раду АРК) й Уряд [33]. Окрім того, Конституція
АР Крим забезпечує національно–культурні потреби
представників різних етнічних груп Криму шляхом
гарантування «функціонування і розвитку російської,
кримськотатарської та інших національних мов»
(ст. 4, 10, 11, 18, 26) [39, c.43]. Тому, відповідно до
вищезазначеної Декларації про принципи міжнародного
права в Україні, принцип територіальної цілісності є
домінантним над принципом самовизначення.
Водночас варто згадати, наприклад, й про одну з
фундаментальних монографій, написану міжнародним
колективом авторів та видану авторитетним Oxford
University Press невдовзі після кримських подій 2014 р.
та присвяченої проблемам самовизначення і сецесії в
міжнародному праві [53]. Останній її розділ закінчується
аналізом кримської кризи [52, c. 293–311]. Автор цього
розділу проф. К. Вальтер зазначив, що розвиток подій
в Криму знову поставив питання самовизначення та
сецесії на перше місце міжнародного порядку денного
[52, c. 293]. Однак, в ході подальшого аналізу кримської
ситуації К. Вальтер досить швидко доходить до зовсім
протилежного висновку у своєму дослідженні: кримські
події лютого–березня 2014 р. не були прикладом
самовизначення та сецесії, а приєднання Криму до РФ
було неправомірним.
На початку окупації та наступної анексії Криму в
Україні було прийнято цілком адекватне за тих умов
рішення: розробити та прийняти Закон «Про окуповані
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території». Проте він виявився не зовсім вдалим, позаяк
не враховував економічні взаємини з окупованими
територіями. Пролобійований згодом та прийнятий
у серпні 2014 р. закон про вільну економічну зону
«Крим» спричинив іще більше проблем, розв’язання
яких на державному рівні й досі не знайдено. Під час
експертної дискусії на тему «Стратегія реінтеграції
Криму: проблеми створення та перспективи реалізації»,
учасником і модератором якої мені довелося бути і яка
відбулася 9 жовтня 2015 р. у стінах НДІУ [50, c. 260–
265], експерти «Майдану закордонних справ» зокрема
зазначали, що у ньому (законі) відсутня логіка в самому
визначенні окупованої території як вільної економічної
зони.
Зрозуміло, що закон приймався на користь осіб,
які володіють активами на окупованих територіях, аби
ввести їх таким чином у правове поле України. Проте
при цьому громадяни України, які мали кримську
реєстрацію, за територіальною ознакою визнавалися
нерезидентами у власній країні! Утворенням завдяки
згаданому закону такої моделі економічних відносин із
тимчасово окупованою територією «Крим» півострів
фактично було визнано територією іншої держави (РФ).
Це ще більше ускладнило ситуацію, зокрема процес
евакуації на материкову частину малого та середнього
бізнесу, а також процес комунікації з громадянами, які
вимушено опинилися в окупації. Водночас дозволялося
забезпечувати анексовану територію енергоресурсами,
продуктами харчування та іншими товарами, що
сприяло розвитку окупаційних військових баз, а також
частковому податковому забезпеченню маріонеткової
влади Криму та Севастополя. Це також піддало
сумнівам доцільність застосування санкцій щодо
окупованих територій та самої країни–агресора з боку
західних партнерів.
Держава повинна чіткіше визначитися й щодо
захисту прав українців і тих росіян Криму, які
зберігають українське громадянство. Вірогідно потрібно
уточнити положення Закону про зарубіжного українця
або ухвалити спеціальний Закон про права українських
громадян тимчасово окупованого Криму. Необхідно
боротися за нове українське покоління мешканців
Криму, яке не знало реалій СРСР і не поділяє
радянських сентиментів. Потрібна державна підтримка
гуманітарних контактів, доступу до вищої освіти, квот
для бажаючих продовжити навчання на материковій
Україні, спільні культурні заходи українських, кримсько
татарських та російських національно–культурних
товариств. Також важливо забезпечити кримчанам
доступ до політичного впливу в усіх сферах суспільного
життя.
Важливим буде також зауважити, що й після трьох
років від початку окупації Криму й війни з Росією
в Україні все ще діє законодавство мирного часу, за
винятком деяких змін. Вочевидь є нагальна потреба
запровадити мораторій із наступним скасуванням Закону
«Про створення вільної економічної зони «Крим» та
про особливості здійснення економічної діяльності
на тимчасово окупованих територіях України».
Водночас необхідно розробити та прийняти в новій
редакції Конституцію АР Крим, де буде передбачено
створення кримськотатарської національно–культурної
автономії із визнанням кримських татар (як і караїмів)
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корінним народом Криму й прописано про оптимізацію
адміністративно–територіального устрою на тимчасово
окупованій території АР Крим та м. Севастополя.
Необхідно вирішити проблеми облаштування та
соціальної адаптації осіб, які тимчасово залишили Крим
і надалі будуть його залишати. На півострові розпочато
гоніння на українську мову і культуру, на УПЦ КП
та УГКЦ, на все, в чому є дух України на півострові,
а також на кримськотатарський національний рух.
Щоденних обмежень зазнає освіта рідною мовою [2].
Відтак Україна зобов’язана підтримати проукраїнську
політичну ідею в Криму. Низка міжнародних право
захисних організацій, зокрема місія ОБСЄ з оцінки
стану справ із дотриманням прав людини вже зробила
декілька невтішних висновків про стан речей на окупо
ваній території [29].
Для зменшення проросійської регіональної ідентич
ності як в АР Крим, так і на сході та півдні країни
українському уряду крім інформаційної, потрібно
підготувати і реалізувати ефективну гуманітарну і
етнонаціональну політику. Зокрема гуманітарні чинники
мусять протистояти створенню так званої «гібридної
ідентичності» (ті простори, які виникають між різними
національними ідентичностями, чи іншими словами,
культурними гібридами). Гібриди за допомогою
мімікрії можуть пристосуватися до «гегемонізованого
переписування євроцентру» (у випадку сепаратистів
Криму – це Київ). Гібридність із такої перспективи може
виявитися станом, рівноважним відчуженню, станом
бездомності. Для того, щоб зруйнувати таке відверто
вороже символічне поле в східних та південних регіонах
України, необхідні комплексні зусилля, що сформують
нову гуманітарну, культурну, інформаційну архітектуру
місцевого символічного поля.
Отже, за сучасних умов потрібно активізувати
зусилля
по
формуванню
загальнонаціональної
ідентичності. Кристалізація національної картини
світу забезпечує сплав політичної та культурної
ідентичності, що скріплює населення країни потужними
символічними та емоційними зв’язками. Саме спільна
ідентичність є основою буття даної національної
спільноти (політичної нації). Якщо члени спільноти
мають високий рівень національної самосвідомості, то
при політичному врегулюванні існуючих у суспільстві
суперечностей і проблем, вони схильні до обмеження
своїх особистих, групових чи корпоративних інтересів
задля досягнення загальносуспільної злагоди. У випадку
ж, якщо держава не буде здійснювати ефективні
кроки по нейтралізації вищезгаданих загроз, це може
призвести до втрати суверенітету держави. Значною
мірою це може бути зумовлено й критичним зниженням
рівня функціонування політичної системи, спричиненого
зовнішніми і внутрішніми конфліктами.
Формування
загальнонаціональної
ідентичності
є одним з головних завдань Української держави на
сучасному етапі. Для його реалізації потрібно актуалі
зувати зусилля відповідних державних структур та
неурядових організацій у сфері суспільних і, насамперед,
міжетнічних відносин. В основі формування загально
національної ідентичності варто закласти такі засади:
– ідея поліетнічної, соціальної, політичної злагоди
на основі загальноприйнятої мети – забезпечення
духовного і матеріального добробуту громадян України;
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– ідея патріотизму, любові до України як вищої і
визначальної цінності;
– національна
самоповага
та
повага
до
представників інших націй та національних меншин (за
умови не виявлення ними неповаги до титульної нації);
– захист прав і свобод людини і громадянина неза
лежно від етнічної приналежності та інших відмінностей;
– високий рівень політичної та правової культури
й просвіти населення (демарґіналізація свідомості
людності);
– розвиток дієвого громадянського суспільства.
Крім цього, на рівні держави потрібно розробити
і впровадити такі заходи щодо формування загально
національної ідентичності:
– забезпечувати всебічну підтримку процесу
мовно–культурного відродження українців як титульної
нації та інших етнічних спільнот України;
– здійснювати захист інформаційного простору
України;
– сприяти вільному функціонуванню та розвитку
української мови та мов національних меншин1;
– забезпечувати популяризацію вітчизняної історії,
культури, мови через ЗМІ;
– здійснювати
розвиток
історичної
пам’яті
українського народу шляхом створення національних
«місць пам’яті», продовжити процес декомунізації та
деколонізації української пам’яті;
– підтримка інтенсивного розвитку вітчизняних
культурних індустрій шляхом формування режиму
державного протекціонізму для національного вироб
ника культурних товарів і послуг;
– розвиток вітчизняної системи освіти, особливо
викладання історичних дисциплін, спираючись на кращі
зразки історичного минулого;
– створення ефективних механізмів збереження
національної історико–культурної спадщини, зокрема
посилення відповідальності за руйнування чи розкра
дання пам’яток культури;
– гармонізація державно–церковних та міжцерков
них відносин, усунення політизації Церкви (зокрема,
кримінальне розслідування антидержавної діяльності
РПЦ в Україні під виглядом УПЦ–МП);
– утвердження моральності та духовності громадян;
– створення довготривалих програм міжкультур
ного та міжрегіонального діалогу;
– створення механізмів щодо сприяння задово
ленню мовних, культурних, освітніх потреб українців за
кордоном;
– вдосконалення шляхів ефективного забезпечення
соціальної адаптації біженців в українське суспільство;
– посилення контролю над міграційними проце
сами.
Політика національної безпеки в гуманітарній
сфері має бути спрямована на подолання загроз у
сфері освіти, культури, науки, релігії та на підтримку
умов, спрямованих на зміцнення загальнонаціональ
1
Мовні преференції мешканців Заходу – 98% українська
мова, у Центральному регіоні – українська мова є рідною для
78%, в той час як на Півдні та Сході мешканці цих регіонів
вважають рідною українську, або українську та російську,
відповідно 35%, 38% та 37% і 34%. Серед тих, хто практично не
розуміє української мови найбільше на Півдні – 2% та на Сході –
5%.

344

Гілея

ної ідентичності, зокрема мови, культури, традицій,
вірувань усіх етнічних спільнот і засновуватися на ідеях
етнічного плюралізму, на можливості співіснування та
симбіотичного розвитку різних етнічних груп у межах
поліетнічного простору та державної націєцентричності
України.
В етнонаціональній сфері потрібно сформувати
і законодавчо закріпити Доктрину етнонаціональної
політики України, де були б розроблені її
концептуальні засади та чітко визначені базові
поняття етнонаціональної політики: «титульна нація»,
«національність», «корінні народи», «етнічна група»,
«етнічна спільнота» тощо, позаяк навіть у чинній
Конституції України немає їхнього чіткого визначення.
Потрібно
здійснювати
подальше
вдосконалення
вітчизняного законодавства у сфері забезпечення прав
етнічних меншин та гарантії провідного становища
української нації та її культурно–історичної спадщини, а
також безумовного державного статусу української мови.
Якщо розглядати в цілому Стратегію повернення
Криму та реінтеграції тимчасово окупованих територій
Донецької й Луганської областей, то вона має бути
комплексною і включати цілий ряд заходів у різних
сферах:
1) створити центральний орган з питань Криму –
агентство чи Комітет, яке б координувало діяльність
органів влади і громадських організацій з питань
повернення Криму;
2) розробити та затвердити державну Стратегію
з реінтеграції Криму з акцентом на міжнародно–
правовому, економічному, культурному й гуманітарному
аспектах проблеми;
3) посилити зовнішньополітичну діяльність держави,
спрямовану на збільшення проукраїнської коаліції
демократичних держав світу, що визнають злочинними
дії Російської Федерації щодо анексії Криму і
підтримують посилення економічних санкцій проти неї;
4) продовжувати реалізацію євроінтеграційної стра
тегії. Докладати зусиль щодо виконання Україною між
народних угод стосовно впровадження демократичних
стандартів у контексті підписання Договору про
асоціацію з ЄС, особливо в аспектах подолання корупції
та покращення матеріального добробуту населення;
5) розробити і надіслати звернення до міжнародних
судів, відповідних міжнародних організації з позовами
проти Російської Федерації з метою притягнення
до відповідальності за анексію Криму і підтримку
сепаратистів на Донбасі, за порушення прав людини та
національних меншин у Криму;
6) сприяти підготовці позовів від іноземних і україн
ських юрисдикції щодо тих підприємств, які були
націоналізовані незаконною владою Криму, до міжна
родних судів з вимогою компенсації завданих збитків;
7) забезпечити прийняття відповідних нормативно–
правових актів, спрямованих на сприяння діяльності
органів влади і громадських організацій з питань
повернення Криму;
8) налагодити системну взаємодію державних
органів з експертним середовищем, з громадськістю для
підготовки і реалізації програм з реінтеграції Криму;
9) розробити і впровадити ефективні державні
програми щодо інтеграції біженців з Криму в українське
суспільство;
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10) розробити і реалізувати активну інформаційну
компанію шляхом налагодження постійної трансляції
на Крим центральних українських каналів українською,
російською та кримськотатарською мовою з метою
об’єктивного висвітлення подій в Україні та розвінчання
неправдивих міфів, що поширюються Російською
Федерацією;
11) для протидії впливам ідей так званого «русскаго
міра» розробити власний національний інформаційно–
культурний проект («Український світ», «Велика
Україна» тощо), спрямований на консолідацію
українського народу;
12) провести інформаційно–просвітницьку кампанію
популяризації історії та культури Криму серед усіх
категорій населення; створити єдиний електронний
портал–бібліотеку видань з історії та культури Криму;
13) створити систему інформаційного висвітлення
ініціатив та проектів щодо питань реінтеграції Криму
через вітчизняні ЗМІ, зокрема шляхом створення
рубрик, теле– і радіопередач, присвячених цій тематиці;
14) сприяти приверненню міжнародної уваги
до проблем репресій та порушення прав людини на
півострові, зокрема через застосування торговельної,
продовольчої, енергетичної, водяної блокади півострова;
15) забезпечити створення логістичних центрів на
адміністративній межі з АР Крим з метою формування
позитивного сприйняття жителями Криму України;
16) виробити й ухвалити Закон України «Про
колабораціонізм».
Для тoгo, аби у мaйбутньoму мaти змoгу пoвepнути
втpaчeнi тepитopiї тa вiднoвити cвiй cувepнiтeт, Укpaїнi
пoтpiбнo вжe cьoгoднi дoклacти мaкcимум зуcиль
як вcepeдинi кpaїни, тaк i нa мiжнapoднoму piвнi.
Пepeкoнaти вce cуcпiльcтвo тa мiжнapoдну cпiльнoту
у тoму, щo частина Дoнбacу (т.зв. ОРДЛО) i Кpим є
тимчacoвo oкупoвaнoю Pociєю тepитopiєю Укpaїни, вiд
якoї вoнa зa жoдних oбcтaвин нe вiдмoвитьcя, i врешті
решт пoвepнe їх дo cвoгo cклaду. Також вaжливo,
щoб дискурс про пoвepнeння втpaчeних тepитopiй (як
внутрішньоукраїнський, так і на міжнародному рівні)
включaв у собі нe тiльки Дoнбac, aлe безперечно i Кpим.
Дoнбac тa Кpим мaють зaвжди poзглядaтиcя paзoм. Нa
жaль, cьoгoднi Pociї вдaлocя poздiлити диcкуciї пpo цi
двa peгioни.
«Мiнcький пpoцec» cлiд poзглядaти як мeхaнiзм
знижнeння iнтeнcивнocтi вiйcькoвoї cклaдoвoї кoнфлiкту
тa пepeвeдeння йoгo в poзpяд зaмopoжeних, що
практично вичерпав себе й був апріорі помилковим,
приреченим відіграти роль пастки для України.
Спoтвopeнa iмплeмeнтaцiя Мiнcьких дoмoвлeнocтeй
є нeвигiднoю (програшною) для Укpaїни. Aджe вoнa
«пoвepтaє» дo cклaду Укpaїни зpуйнoвaнi тepитopiї,
пoвнicтю кoнтpoльoвaнi тa кepoвaнi мicцeвими
бaндитcько–колабораціоністськими
угpуповувaннями
й російськими окупантами тa вeличeзну кiлькicть
oзлoблeнoгo eлeктopaту з пpoмитoю pociйcькoю
пpoпaгaндoю cвiдoмicтю. Тoму необхідно дoмoвлятися
пpo викopистaння iнших фopмaтiв, зoкpeмa розширеного
й оновленого «нopмaндскoгo», реанімованого на нових
засадах «жeнeвськoгo» чи навіть вимагати повернення
до «будапештського» або витворення новітнього, якi
дaдуть мoжливiсть виpoбити бiльш eфeктивнi шляхи
дипломатичного виpiшeння кoнфлiкту [9; 13].
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Безумовно, важливо розробити та прийняти Закон
про Стратегію деокупації та реінтеґрації території
АР Крим і державну програму з цього питання,
передбачивши до нього як додаток відповідне
фінансування. На законодавчому рівні слід вирішити
питання про можливості проведення державно–
правового експерименту зі створення моделі розвитку
Херсонської області як основної у вирішенні питань
деокупації та реінтеграції окупованої території Криму.
Украй необхідно розробити та прийняти Закон
про колабораціонізм, що визначатиме невідворотність
покарання, тобто кримінальної, адміністративної,
громадянської, конституційної відповідальності залежно
від ступеня провини. Він має також мати й економічну
складову й передбачати покарання за збагачення на
тимчасово окупованих територіях за рахунок української
державної та приватної власності, а також мотивувати
певну частину населення на цих територіях до
прийняття зважених рішень.
Розробки та ухвали очікують і закони про статус
та забезпечення прав кримськотатарського народу
в Україні, про особливості економічних відносин
із тимчасово окупованими територіями та про
забезпечення права власності на тимчасово окупованих
територіях України. Це дасть змогу зняти багато
запитань, що є актуальними сьогодні для суспільства
та іноземних інвесторів. Крім того, для майбутньої
реінтеграції Криму потрібна буде велика кількість
фінансових
ресурсів
(відновлення
господарської
системи, ліквідація екологічних проблем тощо), а тому
вже зараз у бюджеті України необхідно формувати
відповідний резервний фонд. Окремим питанням стоїть
проблема необхідності створення Фонду із реінтеграції
окупованих територій України.
Не менш важливою є й боротьба за світогляд
кримської молоді, тож потрібно створити Кримський
освітньо–науковий центр на вільній території країни
для кримських дітей та молоді (дошкільні установи,
інтернати, школи–інтернати, університет, науково–
дослідний інститут тощо), а також центр дистанційного
навчання кримських студентів, що залишилися та
території окупованого Криму з наступною видачею
дипломів та сертифікатів. Метою є формування майбут
нього кадрового управлінського резерву на деокупованій
території.
Від часу розробки першого проекту «Стратегії
повернення Криму» (2014 р.) влада України почала
здійснювати лише деякі кроки з наміченого, однак, на
жаль, навіть ці заходи спізнюються у часі більш ніж на
рік, а то й на два. Тим часом потрібно чітко усвідомити,
що для відновлення контролю України над Кримом має
стати фактом такий стан речей, коли Росія відмовиться
від АРК, відмінить прийняті нею ж законодавчі акти
та виведе свої війська з півострова. Наразі, щоб це
сталося, необхідно або завдати РФ воєнної поразки, або
ж дочекатися розпаду РФ як держави чи перевороту
державного керівництва в Кремлі, або ж разом із усім
світом працювати над виснаженням ворога.
Слід визнати, що на сучасному етапі Україна не
має можливостей для визволення Криму шляхом
повномасштабної воєнної операції. Тож стратегічна
операція з відновлення контролю над Кримом мусить
бути дзеркальною до російської, тобто поліцейсько–
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стабілізаційною, а не класичною військовою. Для
цього у Збройних силах України є унікальні струк
тури – підрозділи військово–цивільної взаємодії. На
відновлення сил і засобів для ведення таких страте
гічних операцій Україні потрібно близько 5–10 років
інтенсивної праці.
Паралельно з цим Україна має вже від сьогодні
здійснювати певні розрахунки, напрацювання і
планування також відповідної воєнної операції, тобто
фактичної дзеркальної комплексної операції з деокупації
Криму щодо тієї, яку вона мала у лютому–березні
минулого 2014 року. Відтак Збройні сили України, які
нині за чисельністю не виходять за рамки мирного
часу (тобто не більші за 1% від кількості населення),
мусять бути доведені до близько 400 тисяч вояків
різних родів військ і угруповань, відповідно вишколені,
профінансовані, озброєні за сучасними вимогами
ведення війн тощо. І це лише за умов і завдань
проведення так званої миротворчо–стабілізаційної
операції (тобто виключно за умов, коли супротивник
не зможе забезпечити відповідного спротиву і лише на
території Кримського півострова).
Крім того, Україна має відродити військово–морські
сили, яким не варто зосереджуватися цілковито у Криму
і досвід 2014 року це підтверджує. Нагальної потреби
є зкоординувати зусилля усієї держави на відновлення
сучасних військово–повітряних сил і так званої
стратегічної системи протиповітряної оборони, зокрема
поставити на озброєння ракети середньої дальності.
Йдеться про створення, наприклад, високоточної і
потужної неядерної зброї/комплексу засобів, здатних
завдати швидкого й нищівного удару по критичній
інфраструктурі ймовірного агресора (хімічні заводи,
дамби, ядерні та інші електростанції, важливі урядові
та військові об’єкти, центри управління, зв’язку,
забезпечення тощо). Україні необхідно вже тепер
узятися за створення неядерних ракетних систем із
потенційною дальністю дії близько 2500 км тощо.
У перспективу має бути закладено й щонайшвидша
здатність опанування тактичною ядерною зброєю.
Загалом же військова організація держави, її військово–
промисловий комплекс, система озброєння ЗСУ тощо
потребують не просто перебудови, вони потребують
відбудови її з нуля, за нормами і стандартами нового
часу.
Необхідно
також
запровадити
торговельну,
енергетичну і ресурсну блокаду тимчасово окупованих
чи анексованих територій, що послабить інфраструктуру
та моральний дух ворога. Одним з елементів такої
блокади, наприклад, може бути ізоляція Криму від
постачання електроенергії та прісної води. Чи вдасться
Кримському півострову вирішити проблему прісної води
без України? Об’єктивно – ні!
Тимчасова окупація Криму російськими військами,
фактична відірваність території півострова від Росії,
відсутність відповідних водопостачальних комунікацій
з території Російської Федерації та практична
довгострокова неможливість їхнього створення надає
Україні абсолютну можливість блокади у постачанні
електроенергії та прісної води анексованої ворогом
території. Дії України цілком виправдано можуть набути
двох спрямувань, зумовлених як військово–політичними,
так і фінансово–економічними спонуками. Такі «санкції»
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відплати за анексію та колабораціонізм, що безумовно
мали би бути запроваджені урядом України, завдадуть
нищівного удару не лише кримській економіці та
інфраструктурі, а й загострять екологічну та соціально–
політичну ситуацію на окупованому півострові чим
значно підірвуть міфологізовану репутацію Кремля
й сприятимуть зростанню проукраїнських настроїв
серед місцевого населення1. Без українських світла
та води спраглий півострів цілком постане на межі
виживання, як у переносному, так і в прямому розумінні
[10; 11]. Послідовна, безкомпромісна та тверда
позиція української влади в цьому питанні прискорить
очевидний крах російської окупаційної влади в Криму
і наблизить час повернення півострова. Біблейський
принцип напоїти спраглого буде доречним у випадку не
плювання благаючого в обличчя тому, хто напоює, його
покаяння у скоєних гріхах та спокути.
Московщина ж, безумовно, об’єктивно не спроможна
вирішити енергетичну, продовольчу та екологічну
проблеми на окупованих територіях й уникнути своєї
ганебної кінцевої поразки, а значить не залишить
спроб розв’язати це та інші питання через подальше
розхитування внутрішньої ситуації в Україні: підкупом
її політичної верхівки, організацією соціально–
політичних заворушень, спонсоруванням сепаратистів
і колаборантів, торговельно–ресурсними війнами,
посиленням своєї терористичної діяльності й, врешті,
новим етапом розвитку військової агресії. До цього
Москву спонукатиме й кримська пастка, вирішити яку
об’єктивно здатна лише Україна.
При цьому, водночас, необхідно створити «вузли
обміну» на території Херсонщини, прилеглої до
адмінкордону з окупованим Кримом, і вздовж лінії
фронту на Донбасі. Це потрібно для отримання
громадянами (!) України, що перебувають в окупації,
1
Перш за все зауважу, що загальне споживання Криму
водою на день складає від 700 тиc. до 1500 тиc. м3 на добу,
а в середньому – близько 1 млн м3 на добу. Для організації
водопостачання в Криму нині мається понад 20 водосховищ
звичайного збору, 9 наливних водосховищ і близько
400 свердловин. Повний об’єм води у водосховищах Криму –
більш ніж 400 млн м³. Тож Криму прісної води фактично
не вистачало й до російської окупації. Більш того, система
водопостачання Криму сама по собі потребувала модернізації
й ніколи не була самодостатньою. Нагадаю, принагідно, що у
2014 р. споживання прісної води в Криму скоротилося у п’ять
разів – до 310 млн м³ (втрати – до 16 млн м³). У 2015 році
загальний обсяг забору води склав 253,46 млн м³, в тому числі:
з прісних поверхневих джерел – 138,47 млн м³ (55%), підземних
вод – 95,13 млн м³ (37%), морської води – 19,86 млн м³ (8%).
Обсяг втрат – 13 млн м³ або близько 6% води. Для виробничих
потреб використано всього 50% обсягів води, на господарсько–
питні – 39%, на зрошення – 6%. Отже, Кримський півострів
втратив за 3 роки 74% джерел прісної води. У 2015 р. в
Нижньогірському районі після відбору води з підземних пластів
вода зникла з колодязів у багатьох селах, про що неодноразово
повідомляли обурені фермери в органи влади. Люди скаржаться,
але їх звернення ігноруються. Масштаб водної кризи в Криму
характеризує стан Тайганського і Білогірського водосховищ.
З Тайганського водосховища в Криму, що живило досі також
Феодосію і Керч, перестали скидати воду. Але не тому, що
східний Крим більше не потребує води, а тому, що спускати
більше нічого – у водоймі відсутній корисний об’єм води і він
перетворився на ставок. Верхів’я Білогірського водосховища
повністю висохли ще у вересні 2016 року [46]. У 2016 р. в
Нижньогірському районі почалося активне капілярне засолення
ґрунту, з’явилися солончакові плями, земля перестала бути
придатна для землеробства.
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необхідних для життя персоналізованих товарів
та послуг (продукти харчування, ліки, державні та
юридичні послуги тощо). Вже сьогодні потрібно
розробити пакет пропозицій (і компромісів), які
Україна могла б запропонувати. На привернення
мешканців Криму в українську орбіту мають працювати
запроваджені сприятливі в Україні умови в освіті,
охороні здоров’я, соціальній політиці, оформленні
документації, питаннях майна та ін. Україна може
вигідно відрізнятися від російської окупаційної влади, в
тому числі й цивілізованим дотриманням прав людини:
в сфері освіти, безпеки, громадянських прав тощо. Разом
з цим права людини невід’ємні від відповідальності за
свої вчинки. Злочини, здійснені окупаційними властями
та їхніми колаборантами чи місцевими сепаратистами,
мають бути відповідно задокументовані й передані на
розгляд як української правоохоронної системи, так і
міжнародних судів.
Потрібно забезпечити й проведення активної
пpocвiтницької poбoти в пpифpoнтoвих paйoнaх з
oднoчacним poзиткoм coцiaльнo–eкoнoмiчнoї iнфpa
cтpуктуpи. Ocoбливo вaжливo, щoби пpoгpaми poзвитку
peaлiзoвувaлиcя iз шиpoким зaлучeння євpoпeйcьких
opгaнiзaцiй для тoгo, аби poзвiнчувaти уciлякi мiфи
cтocoвнo ЄC тa НAТO зокрема й київської влади
загалом. Всебічно cпpияти лояльним до України
пepeceлeнцям з oкупoвaних тepитopiй та тим, хто сприяє
захисту її інтересів на південно–східній периферії. Цe
будe oзнaчaти, щo Укpaїнa як дepжaвa пiклується пpo
cвoїх гpoмaдян.
Крім конкретних заходів щодо реінтеграції тимча
сово окупованих територій, комплексне вирішення даної
проблеми стане можливим лише внаслідок успішного
реформування ключових сфер життя Української
держави.
Наріжними, з–поміж багатьох із них, є такі чинники:
– подолання корупційних явищ (корупція у
найвищих органах влади України нині залишається
найбільшою загрозою національній безпеці та стабіль
ності держави);
– деолігархізація держави й здійснення фундамен
тальної інституційної реформи;
– системне вирішення питань в економічній,
соціальній, політичній та інших сферах життєдіяльності
країни;
– реформа виборчого законодавства;
– прирівнення політичного популізму до політичної
корупції, що є загрозою національній безпеці;
– створення сучасної боєздатної армії;
– ефективна міжнародна політика;
– подолання
п’ятої
колони
прихованих
колаборантів в органах влади та управління;
– цілеспрямова україноцентрична і консервативно–
націократична гуманітарна політика держави.
Нажаль, покищо зусилля влади України в напрямкові
практичних і плідних як тактичних, так і стратегічних
дій щодо деокупації та реінтеграції Криму й окремих
загарбаних Росією теренів Донецької і Луганської
областей не відповідають викликам часу.
Насамкінець вважаю, що було би доцільно створити
на материковій частині деокупаційний уряд АР Крим,
а також інші державно–громадські інституції, що
займатимуться питаннями тимчасово окупованого
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Криму. Уже зараз слід створити експертну групу з
представників виконавчої влади, громадськості, вчених
тощо для розробки стратегії державної політики України
в цьому напрямку. Така стратегія має містити чіткі цілі,
завдання, індикатори результатів і строки виконання
планів. Орієнтовні результати мають бути зрозумілими
не лише на материковій Україні та кримчанам, а й для
міжнародного співтовариства.
Тільки за комплексної розробки та втілення в
життя вищевказаних та інших дій та заходів, курсу
на невідротню модернізацію державного управління,
кардинальних й основоположних реформ у всіх,
без винятків, сферах життєдіяльності держави та
безкомпромісової політики щодо капітуляції агресора,
Україна буде не лише готовою до ефективного і спра
ведливого дипломатичного розв’язання на свою користь
протистояння з Росією та потужного санкційно–
блокувального примушення її до деокупації захоплених
територій, а й здатною, за відповідного часу і нагоди,
завдати Московії збройної поразки як на локально
українському театрі воєнних дій, так на більш
глобальному рівні.
Єдність і відданість усього суспільства навколо ідеї
соборності й незалежності власної Вітчизни та незламна
воля до перемоги, очищення влади та демарґіналізація й
просвітництво усього громадянства, економічні реформи
та оновлення судово–правової системи тощо, створять
умови для потужного і стрімкого стрибка країни вперед,
зміцнення її гуманітарної, господарської й військової
потуги, об’єднають народ й дозволять відновити
територіальну цілісність держави в її історично–етно
графічному розширі, зміцнять, у підсумку, її націо
нальну безпеку та перетворять Україну на сучасну
світову державу.
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Теоретико–концептуальні засади
вивчення державної міграційної політики:
вітчизняний та закордонний досвід
Розглядаються теоретичні аспекти поняття державної міграційної
політики, висвітлені у працях вітчизняних та закордонних дослідників, та
розмежування із подібними термінами. Статтю присвячено визначенню
питань, пов’язаних із науковою інтерпретацією міграційної політики, які
недостатньо або зовсім не представлені у вітчизняному науковому контексті.
Значну увагу також надано виокремленню концепцій міграційної політики,
озвученню її основних принципів та завдань. У статті відображені сучасні
тенденції розвитку системи державного регулювання міграційних процесів у
провідних країнах світу, зокрема посилення безпекової складової.
Ключові слова: міграційна політика, міграційний менеджмент, управління
міграцією, міграційний контроль, мігрантофобія.

За останні півтора століття у світі сформувалось
чимало теорій, так чи інакше пов’язаних із
міграційними процесами. Протягом тривалого періоду
часу провідну роль у вивченні міжнародної міграції
відігравали економічні та соціально–демографічні
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фактори. Втім, за останні роки внаслідок масових
спалахів ксенофобії, міжнародного тероризму, значної
кількості біженців та шукачів притулку у світі,
міграційні процеси перетворились на предмет державної
та міжнародної політики.
Висвітлення основних теоретико–концептуальних
засад державної міграційної політики, сформованих
закордонними та українськими дослідниками саме у
контексті політичних наук, є метою написання цієї
статті. Відповідно, завдання полягають у наступному:
використовуючи компаративний та системний під
ходи, розкрити зміст поняття «державна міграційна
політика», визначити її основні завдання та принципи;
проаналізувати та озвучити питання, пов’язані із мігра
ційною складовою державної політики, які недостатньо
представлені або взагалі відсутні в українській науковій
думці; дослідити кореляцію терміну «міграційна пол
ітика» із суміжними поняттями; окреслити основні
сучасні тенденції розвитку державного управління у
сфері міграції у провідних країнах світу.
Дослідження актуальних теоретичних засад міжна
родної міграції здійснюється у працях таких авторів
як С. Кастлз, Р. Брубейкер, Т. Фаіст, Дж. Хемпшаєр,
Е. Неєм, М. Карр, Д. Бертрам, М. Порос, П. Монфорте,
Р. Браян, Д. Массей, С. Спенсер, Е. Тоффлер та ін.
З–поміж сучасних російських авторів у контексті
суспільно–політичних наук варто виокремити праці
Ж. Зайончовської, Г. Вітковської, В. Мукомеля,
Н. Преображенської, Ю. Єфимова, А. Демидова,
К. Шереметьєвої, О. Чеснокова, М. Єжової, І. Горш
кольопової, О. Одарик, Е. Паніна, А. Топіліна,
В. Трубіна та ін. Ці автори досліджують міграційні
процеси здебільшого крізь призму політологічних та
глобалістичних процесів, аналізуючи реальні та ймовірні
соціокультурні та політичні наслідки інтенсифікації
міжнародної міграції як для Росії, так і для всього
світу. Окрім того, А. Демидов та І. Горшкольопова ще
й акцентують увагу на важливості співпраці державних
органів влади та міжнародних мігрантських організацій
для провадження більш дієвої міграційної політики.
Різні аспекти міграційних питань висвітлені і у
працях вітчизняних вчених. Особливої уваги заслу
говують аналітичні напрацювання Олени Малиновської,
присвячені комплексному аналізу державного регулю
вання міграційних процесів в Україні та модернізації
державної міграційної політики у контексті євроінтег
рації. Також про управління міграційними процесами
як складову зовнішньої політики України або політич
них процесів в цілому пишуть О. Бабенко, Д. Баланюк,
Л. Червінська, К. Бондаренко, Ч. Качурець, О. Шев
ченко. Акцент на впливові євроінтеграції на формування
державної міграційної політики в Україні роблять
О. Малиновська, Н. Відякіна, Т. Гнатюк. Українські
науковці М. Толстанов і П. Карташов аналізують
глобальні тенденції міграційних процесів на прикладі
Європейського Союзу.
Г. Потеряйко, О. Бірюкова, О. Липчук, К. Богомаз
розглядають міграційні процеси крізь призму етно
політології та геополітики. Багато наукових праць
присвячено проблематиці трудової міграції. Зокрема,
варто відзначити роботи Л. Корчевської, І. Ольшевської,
І. Уварової та М. Бублія Втім, у вітчизняній політич
ній думці найбільше уваги надано адміністративно–
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

правовим механізмам регулювання міграційних процесів. Це, зокрема, наукові праці В. Олефіра, Ю. Рима
ренка, Є. Кондратьєва, Н. Тиндик, С. Чеховича, В. Мура
нової, Д. Ворони, С. Мосьондза, О. Бандурки, І. Гарної,
Д. Муратової, Т. Цуркан, Ю. Гаврушка, С. Науменко.
Проблематику забезпечення прав біженців та регу
лювання незаконної міграції висвітлюють І. Ковалишин,
І. Василенко, А. Платонов. Про трудову міграцію
та правове регулювання праці іноземців та осіб без
громадянства в Україні пишуть О. Горбань, О. Макогон,
Л. Корчевська, І. Ольшевська, М. Бублій.
В той час, як багато праць присвячено проблематиці
еміграції з України (зокрема у контексті трудової
міграції), дуже мало уваги надається імміграційним
процесам, як окремій складовій міжнародної міграції.
Так, комплексне дослідження механізмів державного
регулювання саме імміграції в Україні здійснив В. Новік
ще наприкінці ХХ ст. З того часу фахових досліджень на
подібну тему в Україні не було, хоча, звісно відбулось
чимало відповідних змін і на законодавчому, і на
інституційному рівні.
Також недостатньо висвітлені питання інтеграції
іммігрантів та забезпечення їхніх прав в Україні. Цю
тематику досліджують лише кілька авторів, зокрема
В. Кузенко та С. Слабінська.
Хоча аналітичних та наукових матеріалів, присвя
чених державному управлінню міграцією, є чимало,
не всі вони репрезентують ідею формування довго
строкової моделі міграційної політики України з
урахуванням міжнародних тенденцій. Здебільшого
мова йде про окремі операційні цілі, натомість
усе очевидне стратегічне планування зводиться до
адаптації українського законодавства у сфері міграції до
європейських стандартів.
Ще один цікавий момент – більшість досліджень з
міграційної політики (не лише в Україні) здебільшого
акцентують увагу на регулюванні саме зовнішніх
міграційних процесів. Таким чином, переміщення осіб
всередині країни залишаються осторонь державного
міграційного контролю. Внутрішня міграція найчастіше
розглядається у контексті демографічної або економічної
політики, але не міграційної. Менше з тим, у зв’язку з
великою кількістю внутрішніх мігрантів (здебільшого
це вимушено переміщені особи з Донбасу та Криму),
державна міграційна політика Україна не може
не поширити свій вплив і на цю значну категорію
населення. Новостворене Міністерство з питань
вимушено переміщених осіб – один із важливих кроків
міграційного менеджменту у цьому напрямку. У світлі
воєнних подій на сході країни та анексії Криму було
проведено багато досліджень, опитувань різними
громадськими та міжнародними організаціями, написано
чимало аналітичних записок, звітів, інтерв’ю та медіа–
публікацій, але саме наукових досліджень, присвячених
проблематиці визначення статусу та забезпечення прав
вимушених внутрішніх мігрантів поки що бракує.
Ще менше уваги вітчизняні науковці надають
проблематиці регулювання та контролю процесів
внутрішньої міграції загалом. Такі дослідження, якщо
і є, використовуються здебільшого у публіцистиці.
Зокрема, громадська організація Тексти.org.ua у 2016 р.
опублікувала інфографічні матеріали з використанням
відкритих даних Укрзалізниці – найбільш популярні
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маршрути в Україні [3]. На основі подібних досліджень
можна зробити багато цікавих висновків, що сприяти
муть більш ефективному регіональному та державному
стратегічному плануванню. Наприклад, з якими містами
варто посилити залізничне сполучення, або ж які міста
найбільше приваблюють українців для подорожей і
у якому контексті (короткі відрядження у робочі дні,
поїздки протягом вікенду тощо).
Беручи до уваги предмет цього дослідження,
доречно акцентувати увагу на працях та окремих
визначеннях закордонних та вітчизняних науковців,
присвячених саме державній міграційній політиці. Ще
за радянських часів у книзі В. Переведенцева «Методи
вивчення міграції населення» була сформульована
теза, що міграція, будучи стихійним процесом,
може бути об’єктом планомірного впливу [6, с. 67].
За останні тридцять років питання державного та
міждержавного регулювання міграційних процесів стали
ще більш актуальними, адже якщо раніше від невірно
сформульованих державних цілей та засобів управління
міграцією мало здебільшого негативні економічні та
соціальні наслідки, сьогодні вони можуть викликати
загрозу політичній стабільності, а в деяких випадках –
національній безпеці країн. Саме тому регулювання
міграційних процесів в усіх демократичних державах
нині зведено до пошуку найбільш дієвих підходів для
максимізації користі від міграції, з одного боку, та
зменшення збитків, завданих нею, – з іншого.
Безумовно, існує низка підходів до розуміння
міграційної політики (так само, як і міграції), оскільки
її можна розглядати в контексті багатьох наук, зокрема
політології, соціології, правознавства, психології, демо
графії, історії тощо. О. Г. Бабенко, наприклад, у своєму
визначенні надає перевагу соціальним технологіям
регулювання міграційних процесів: «Міграційна полі
тика – це система заходів, ресурсів та механізмів,
з використанням яких держава та суспільство
цілеспрямовано впливають на соціальні переміщення та
соціальну мобільність як свого автохтонного населення,
так і всіх іноетників» [1]. Л. Рибаковський розглядає
міграційну політику як систему загальноприйнятих
на рівні керування ідей і концептуально об’єднаних
засобів, за допомогою яких насамперед держава, а
також її суспільні інститути, дотримуючись визначених
принципів, які відповідають конкретно–історичним
умовам країни, припускають досягнення цілей,
адекватних як цьому, так і наступному етапу розвитку
суспільства» [9, с. 39]. Подібне визначення запропонував
і Б. Юськів у своєму дисертаційному дослідженні:
«Міграційна політика – це система загальноприйнятних
на рівні управління ідей і концептуально об’єднаних
засобів, за допомогою яких держава, а також інші
суспільні інститути, дотримуючись певних принципів,
що відповідають історичним умовам конкретної країни,
досягають поставлених цілей [13].
На думку А. У. Хомри, «міграційна політика –
це комплекс розробок та заходів, які направлені на
формування необхідних потоків та необхідної інтен
сивності міграції населення» [10, с. 67]. Найбільш
деталізованим є визначення, запропоноване В. Оле
фіром. Він пропонує розглядати державну міграційну
політику як «комплекс правових, фінансових, адміні
стративних та організаційних заходів, з використанням
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яких держава цілеспрямовано впливає на регулювання
міграційних процесів з позицій міграційних пріоритетів,
кількісного складу міграційних потоків та їх структури у
сфері державного управління» [5].
З–поміж основних завдань державної міграційної
політики усі дослідники переважно зазначають впоряд
кування міграційних потоків, боротьбу із незаконною
міграцією, забезпечення умов для реалізації прав
мігрантів, біженців, інтеграції тих, хто прибуває в
країну, у національне, соціокультурне й економічне
середовище. Втім, найважливіша мета формування
міграційної політики – запобігання стихійності. І
забезпечується це не лише виконанням вищезазначених
завдань, а й урядовою (або міждержавною) підтрим
кою рівномірного економічного розвитку, усуненням
регіональної економічної асиметрії. Інакше відбувати
меться природній процес збільшення концентрації
населення у більш розвинутих регіонах і, відповідно, –
зростання в них соціальної напруженості. Узгодженість
міграційної політики із соціально–економічною дозво
лить збалансувати не лише кількісні, а й якісні показ
ники міграції населення.
Л. Червінська зазначає, що сучасна міграційна
політика повинна базуватись на наступних принципах:
системності, законності, науковості, комплексності,
ситуативності, перспективності, актуальності та іннова
ційності [11]. Принципи системності та комплексності
передбачають врахування при розробці та проведенні
міграційної політики усіх сфер суспільного життя, особ
ливо соціальної та правоохоронної, а також факторів,
що можуть посилювати інтенсивність міграційних рухів.
Принцип законності полягає у наявності відпрацьованих
і юридично закріплених процедур регулювання мігра
ційних процесів, які, в першу чергу, гарантують захист
прав та свобод людини. Принцип науковості означає,
що міграційна політика повинна базуватись на наукових
підходах, зокрема це стосується збору статистичних
даних та їхньої інтерпретації, прогнозування і моде
лювання міграційних потоків. Близьким до нього є
принцип перспективності, що полягає у відслідкову
ванні тенденцій та стратегічному плануванні у сфері
міграції. Важливими також є принципи ситуативності
та актуальності, які передбачають орієнтацію мігра
ційної політики на вирішення найбільш актуальних
та «гострих» соціальних проблем та згладжування
соціальної напруженості, спричиненої наслідками
міграції. Принцип інноваційності полягає у вико
ристанні найбільш сучасних технологій при моніторингу
та прогнозуванні міграційних процесів, гнучкості
механізмів регулювання міграції відповідно до вимог
зовнішнього середовища. Успішна реалізація цих
принципів можлива лише за умов систематичної
моніторингової діяльності та кореляції заходів усіх
зацікавлених сторін (державних та недержавних
організацій) на локальному, державному та міжна
родному рівнях. Таким чином, варто додати ще один
принцип, притаманний міграційній політиці – принцип
субсидіарності, тобто намагання якомога ефективніше
вирішувати конкретні проблеми, пов’язані з міграцією,
локально, а не чекати доки за принципом «снігового
кому» вони зростуть до державного масштабу.
Поняття «міграційна політика» часто викори
стовують разом із такими термінами як «міграційний
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менеджмент», «управління/регулювання міграційних
процесів», «міграційний контроль». Варто розібратись,
наскільки коректним є вживання кожного із них в
окремих ситуаціях.
Більшість авторів застосовують терміни «регулю
вання міграції», «управління міграцією» та «міграційний
менеджмент» як тотожні. У перекладі з англійської
«менеджмент» і означає, власне, управління. В даному
випадку ці два терміни є взаємозамінними. Що ж
стосується «регулювання», то це є однією із скла
дових управління і має дещо вужче значення. З латин
ської «регулювання» (regulare) перекладається як
«підпорядковувати певному порядку». У західній
науковій літературі це поняття використовується у
двох значеннях: широкому, що характеризує втру
чання держави у певну сферу (тобто, ототожнення
з поняттям «управління»), та вузькому, що означає
суто адміністративно–правову регламентацію певної
діяльності [12]. В українській термінології «державне
регулювання» здебільшого застосовується у вужчому
значенні як складова управління.
Глосарій МОМ визначає управління міграційними
процесами (migration management) як здійснення
різних державних функцій в межах національної
системи, спрямованих на впорядковане управління
транскордонною міграцією, зокрема управління процесу
в’їзду та перебування іноземців всередині країни,
захист біженців та інших осіб, які його потребують.
У глосарії, як не дивно, немає визначення поняття
«міграційна політика», але є пояснення взаємозв’язку
між управлінням міграцією та міграційною політикою.
Зокрема, експерти МОМ стверджують, що «управління
міграційними процесами передбачає спланований підхід
до розробки політики, законодавчих та адміністративних
вирішень основних міграційних питань» [4]. Таким
чином, міграційну політику та міграційний менеджмент
можемо умовно співвіднести як «планування» та
«виконання» окремих дій та заходів у сфері міграції
відповідно.
Ще одним близьким за значенням до міграційної
політики є термін «міграційний контроль». В рішенні
про Концепцію співпраці держав–учасниці СНД щодо
протидії незаконній міграції від 16.09.24 міграційний
контроль визначено як вид державного контролю за
міграційною ситуацією з метою регулювання мігра
ційних потоків, захисту інтересів держав СНД, забез
печення захисту законних прав мігрантів, а також
здійснення заходів із запобігання незаконній міграції на
територіях країн–учасниць СНД [8].
В одному із попередніх проектів Концепції
державної міграційної політики України був сформо
ваний глосарій основних міграційних термінів (у
чинній концепції його немає), де міграційний контроль
визначено як «діяльність уповноважених державних
органів, спрямовану на проведення державної мігра
ційної політики, забезпечення дотримання законодавства
України у сфері міграції та ефективне управління
міграційними процесами, на боротьбу із незаконною
міграцією, захист державної безпеки та національних
інтересів України в цій сфері» [7].
Міграційний контроль відіграє вагому роль для
відслідковування міждержавних переміщень різних кате
горій мігрантів. Особливо він важливий для запобігання
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

неврегульованій міграції, боротьбі із міжнародною зло
чинністю та тероризмом, розповсюдженню небезпеч
них вірусних хвороб тощо. Функції міграційного
контролю можна розмежувати за двома напрямками:
контрольно–пропускні та інформаційно–аналітичні. До
контрольно–пропускних належать перевірка документів,
фіксація перетинання державного кордону, вилучення
заборонених предметів, медичний та санітарно–
епідеміологічний контроль, заборона в’їзду «небажаних»
осіб і т.п. До інформаційно–аналітичних слід віднести
реєстрацію закордоном фізичних та юридичних осіб,
простеження повідомлення від фізичних та юридичних
осіб про запрошення на в’їзд до країни, реєстраційно–
статистичний облік, відслідковування загальних тенден
цій розвитку міжнародних міграційних процесів [2,
с. 216].
Більшість цивілізованих країн нині заохочують в’їзд
інтелектуальної еліти – науковців, висококваліфікованих
менеджерів, митців, а також незначної кількості
некваліфікованої робочої сили, що виконує непрестижну
для корінного населення роботу; і в той же час вони
законодавчо обмежують потік іммігрантів, які вважаються
небажаними. Така модель імміграційної політики
називається селективною. І, на думку багатьох експертів,
за умов масової міжнародної міграції, вона є найбільш
ефективною. До того ж, після мегатерористичних актів
у вересні 2001 року у світі склалася загальна тенденція
посилення правоохоронних заходів у сфері міграційної
політики та реформування міграційних структур.
Власне, саме тоді змінились глобальні тенденції
регулювання міграційних процесів. Неконтрольовану
міграцію почали розглядати як пряму загрозу безпеці
країни на суспільства прийому. Передусім мова йде
про політичну загрозу. Зв’язок іммігрантів з їхньою
батьківщиною може впливати на двосторонні відносини
цих країн. Це може проявлятись у лобіюванні політики
сприяння возз’єднання сімей мігрантів, поширення
соціалістичних ідей у суспільстві. Втім, найбільше
вплив натуралізованих іммігрантів помітний у владних
структурах та під час виборів.
Масові міграційні процеси часто висвітлюються і
як економічна загроза, особливо за умов високого рівня
безробіття. Навіть якщо цей ризик не підтверджено
документально, на психологічному буденному рівні
іммігранти завжди сприйматимуться як тягар для
системи соціального забезпечення країни прийняття.
Основна причина такого стереотипного мислення –
це віра в те, що іммігранти не є частиною «нас», тож
вони не повинні користуватись перевагами системи
державного соціального забезпечення.
Сприйняття міграції як загрози національній та
суспільній безпеці у західній науковій думці дістало
назву «секюритизація» (від англ. – securitization).
Одним із її авторів прийнято вважати М. Вайнера,
який ще у 1993 р. стверджував, що недостатньо уваги
та систематичного аналізу надається вивченню впливу
міжнародного переміщення населення на конфлікти
всередині держави і між ними. Це важливо для
розуміння того, чому громадяни країни прийняття
відчувають антипатію щодо іммігрантів, навіть якщо
їхня присутність є економічно вигідною [11].
А. Буонфіно зауважив, що в основі секюритизації
міграції лежить страх втратити свою ідентичність.
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Причому джерелом небезпеки може бути як окремий
індивід, так і організації, які, живучи та функціонуючи
в Європі, насправді не інтегруються у європейське
суспільство [11].
У вітчизняній політологічній думці вперше
комплексно секюризацію міграції було розглянуто
Л. Червінською. За її словами, саме асоціація
тероризму з міграцією привела до кваліфікації міграції
як можливої загрози національній безпеці. Це стало
приводом для прихильників посилення урядової
політики перевести міграцію в статус проблеми, яка
створює екзистенціальну загрозу для суспільств країн
прийому. Серед науковців же існує думка про те, що
сек’юритизація міграції та прийняття міграційної
політики з протидії тероризму, не є виправданими.
Ці заходи можуть привести до негативних наслідків,
а дискримінація мігрантів в ході проведення
контртерористичних перевірок не сприяє їх співпраці
з владними структурами, лише породжує недовіру і
посилює радикалізацію.
При цьому Л. Червінська відзначає, що для політиків
та урядових структур питання «сек’юритизації» міграції
та контроль за нею став вигідним засобом залучення
суспільної уваги і бюджетних коштів. Явна політизація
та сек’юритизація міграційної теми сприяє тому, що
політичні лідери використовують колективні страхи
щодо міграційних загроз для маніпулювання масовою
свідомістю та підтримки своїх рейтингів. Роблячи
міграцію центральним питанням політичних дискусій,
вони розпалюють ксенофобію та радикалізують
політичну арену. Участь таких партій і політиків
в урядах і їхні заяви, спрямовані, перш за все, на
зміцнення антиміграційних настроїв, призводять до
«дефіциту» безпеки, а це, в свою чергу, визначає не
тільки діяльність виконавчої влади, а й поведінку
місцевого корінного населення.
З поняттям секюритизації у міграційній сфері
пов’язаний іще один термін – мігрантофобія, тобто
страх перед стихійним масовим в’їздом іммігрантів
та витісненням ними корінного населення. Феномен
мігрантофобії сприяє зростанню міжетнічної напру
женості, нетерпимості до іммігрантів і, як наслідок, –
загостренню конфліктів між місцевим населенням
та мігрантами. Мігрантофобія насправді має нега
тивні наслідки не лише для суспільства країни
прийняття, а й для самих іммігрантів, які за таких
умов (відчуття небезпеки і тривоги) не зможуть
нормально адаптуватись і стати соціально значимими
для країни перебування. В будь якому випадку, на
рівні державної міграційної політики має відбуватись
зниження факторів, що впливають на формування
та
поширення
мігрантофобії
серед
населення,
дестабілізації міжетнічних відносин та розпалювання
ксенофобських настроїв. Адже неззаперечним є той
факт, що мігрантофобія найбільше стосується категорії
іммігрантів, які помітно відрізняються від місцевого
населення етнічним походженням, віросповіданням,
культурою та цінностями.
Зважаючи на використання різних підходів до регу
лювання міждержавних міграційних процесів, можна
виокремити кілька типологій державної міграційної
політики, що віддзеркалюють рівень секюритизації і
мігрантофобії у країні. Наприклад, Т. Фаіст виділив
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дві моделі міграційної політики, що функціонують
в розвинених державах: етнокультурної закритості
(наприклад, Німеччина) і плюралістичної відкритості
(наприклад, Канада) [14, с. 9]. Ще однією поширеною
у західній науковій думці є поділ держав на ліберальні
(н–д, Швеція) та протекціоністські (н–д, Німеччина).
Втім, за останні кілька років країни, що традиційно
належати до ліберальної міграційної парадигми
(наприклад, Великобританія та Франція), під тиском
громадськості, зростання терактів та ксенофобських
настроїв переглянули свою державну політику у цій
сфері та впровадили більш жорсткий міграційний
контроль.
Висновок. У науковій думці існує чимало теорій
та концепцій так чи інакше пов’язаних із державним
регулюванням міграційних процесів. Зважаючи на
багатогранність міграції як об’єкта вивчення, більшість
вітчизняних наукових праць висвітлюють лише окремі
аспекти державної міграційної політики. Також варто
зазначити відсутність конгруентності між термінами,
що використовуються у цій сфері – зокрема «міграційна
політика», «управління міграцією», «регулювання
міграції», «міграційний менеджмент» та «міграційний
контроль».
Протягом останніх десятиліть у провідних країнах
світу відслідковується тенденція до формування
більш жорсткої міграційної політики та посилення
міграційного контролю, що відображено у так званій
концепції секюритизації міграції. Незважаючи на те,
що при висвітленні міграції у політичному контексті
здійснюється штучне акцентування уваги на її
негативних сторонах, в науковій літературі існує
розуміння того, що міграція за своєю природою і
об’єктивним значенням не є загрозою. Такою вона стає
крізь призму стереотипного сприйняття. Як би там не
було, інтенсифікація міжнародних міграційних потоків –
це невідворотній процес, зумовлений глобалізацією.
Тож завдання державної та міждержавної міграційної
політики полягає у якісному регулюванні цього процесу,
боротьбі із незаконними переміщеннями, сприянні
дотримання прав мігрантів, де б вони не були і т.п.
Для цього необхідний зважений аналіз як загроз,
так і переваг, які може нести (і несе) міграція на
міжнародному, національному, регіональному, і навіть на
місцевому рівнях.
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Формування національного інформаційного
простору України: сучасний стан
та подальші перспективи
Вивчено формування національного інформаційного простору, його
сучасний стан та подальші перспективи розвитку. Об’єктом дослідження
постає інформаційний простір України, який на сьогодні є головним елементом
інформаційної політики держави, що уособлює собою реалізацію владних
дій в процесі демократизації суспільства. Основними завданнями державної
інформаційної політики України є: дотримання свободи слова, удосконалення
нормативно–правової бази в інформаційній сфері, контроль стану інформаційної
безпеки країни.
Ключові слова: національний інформаційний простір, державна
інформаційна політика, глобалізація, інформаційні технології.

Стрімкий розвиток інформаційно–комунікативних
технологій в ХХ–ХХI ст. в умовах глобалізації
та спрощення доступу до інформації та каналів
комунікації, призвело до змін у свідомості суспільства,
в тому числі змін у політичній сфері. Впровадження
нових комунікаційних систем в значній мірі змінили
інформаційний простір країни. Новітні інформаційні
технології внесли зміни в характер інформаційно–
комунікаційних відносин між владою та суспільством.
Актуальність вивчення формування національного
інформаційного простору країни визначається тим, що в
умовах постійного розвитку інформаційних технологій,
та входження в сучасне інформаційне суспільство,
перед державною владою постає питання впровадження
демократичних методів побудови комунікаційних
відносин в політичній сфері.
При вивченні формування інформаційного простору
України необхідно враховувати, що політична система
нашої країни знаходиться в стані модернізації та пошуку
ефективної моделі інформаційно–комунікативних відн
осин між суспільством і владою.
Нині політична та економічна нестабільність в
державі потребує демократичних перетворень та
консолідації громадянського суспільства. В умовах
«розірваного» національного інформаційного простору
інтегрувати суспільство складно.
Також аналіз ситуації в інформаційному просторі
України свідчить про наявні проблеми в галузі захисту
інформаційної безпеки. Довготривалий, потужний
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вплив країн–сусідів на вітчизняну аудиторію був одним
із чинників, що привів до втрати частини української
території. Ці події стали викликом для української
влади, змусили її звернути увагу на важливість
формування державної інформаційної політики.
Отже, всебічне вивчення формування та розвитку
національного інформаційного простору дає змогу
сформувати державну інформаційну політику яка буде
ефективно працювати в умовах модернізації політичної
системи України.
Окремим проблемам державної інформаційної полі
тики, інформаційного простору присвячені дослідження
вітчизняних науковців О. Дубаса, В. Горбуліна, В. Гур
ковського, Е. Макаренко, В. Конах, Ю. Нестеряка,
Г. Почепцова, А. Чічановського, О. Старіша.
Дослідженням інформаційного простору та «інфор
маційного суспільства» займалися відомі закордоні
науковці такі як, Д. Белл, З. Бжезінський, М. Кастельс,
О. Тоффлер.
В Україні питання формування інформаційного
простору в останні роки привертає все більшу увагу
політологів, аналітиків, військових та урядовців.
Мета дослідження. Дослідити особливості форму
вання інформаційного простору України в умовах
модернізації політичної системи держави.
Нова інформаційна система держави формувалася
в умовах функціонування інформаційного суспільства.
Головними ресурсами інформаційного суспільства є
інформація та сучасні інформаційні технології, які
допомагають людині та суспільству розвиватися,
отримувати знання. Одним із основних завдань держави,
яка прагне долучитися до світового інформаційного
співтовариства є побудова національного інформацій
ного простору.
Аналізуючи інформаційний простір, слід уточнити
значення цього терміну. Варто зауважити, що на
сьогодні в політологічній науці не існує єдиного уста
леного визначення поняття «інформаційний простір»,
тому розглянемо декілька значень. Поняття інформа
ційний простір став активно вживатися в середині
ХХ ст. коли стався прорив в комплексному вивченні
інформаційного суспільства, цей термін використовували
для опису обміну інформацією між різними об’єктами
комунікації, в тому числі політичної.
Г. Почепцов, автор праць з інформаційної політики,
зазначає, що інформаційний простір використовується як
інструментарій для вирішення соціальних, політичних,
економічних чи військових завдань [12, с. 14].
Український вчений О. Дубас, визначає «інформа
ційний простір», як середовище, в якому циркулюють
інформаційні потоки і типологічні властивості якого
задаються інформаційною інфраструктурою [1, c. 1].
Тобто на сьогодні, коли інформація стала провідним
ресурсом, основним завданням влади, є використання
інформаційного простору для вирішення ряду питань
пов’язаних в тому числі з демократизацією суспільства.
Інформація стає провідним джерелом трансформації
політичної системи України.
В своїй праці А. Монойло, поняття інформаційного
простору виділяє як, сферу діяльності окремих людей,
професійних груп, суб’єктів державного управління,
економічних і політичних відносин, тобто фактично
будь–якого суб’єкта діяльності, що здійснює таку
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діяльність цілком або частково з використанням можли
востей сучасних інформаційних технологій [7, с. 76].
В Українському інформаційному просторі глобалі
заційні процеси супроводжується трансформацією всіх
сфер суспільного життя, в тому числі політичного.
Таким чином, розвиток ІТ та глобалізація зробили
інформаційний простір країни її політичної складовою.
Також треба усвідомлювати, що модернізація політичної
системи відбувається паралельно з розвитком інформа
ційного середовища.
Починаючи з 90–х рр. ХХ століття і донині процес
формування національного інформаційного простору ще
не завершений. Останні роки влада приділяє все більше
уваги інформаційному простору країни, відбувається
новий етап розвитку національного інформаційного
простору в складних умовах інформаційної агресії. В
умовах гібридної війни надзвичайного значення набуває
державне управління національними інформаційним
простором.
На жаль, протягом багатьох років український
інформаційний простір не контролювався владними
структурами, влада не приділяла відповідної уваги
питанням інформаційній безпеки держави. Україна
виявилася не готовою протистояти загрозам в інфор
маційній сфері. На законодавчому рівні не були
оформлені акти, які б захищали інформаційну сферу
держави від ведення проти неї «гібридної війни».
Як виявилося не тільки Україна але і Європейський
Союз були не готові до загроз в інформаційній сфері
з боку інших держав. У Мюнхені на «конференції
з безпеки» (19 лютого 2017 р.) Канцлер Німеччини
А. Меркель, заявила, що Міністерство оборони
Німеччини розвиває новий напрямок по боротьбі
з кіберзагрозами. Наприклад, ми знаємо, що Росія
відкрито заявляє про ведення гібридної війни як
однієї з форм оборони. Це нові можливості ураження
інфраструктури, нові інформаційні можливості, і це
серйозний виклик для демократичних держав.
В часи коли інформаційні технології мають
стрімкий розвиток, країнам складно реагувати на
інформаційні атаки та знаходити варіанти протидії
загрозам. Захист інформаційного простору держави
пов’язаний з інформаційною безпекою в політичній,
економічні, та суспільній галузях. За останні десятиліття
кількість загроз та викликів в інформаційному просторі
країни зросла, урядом сформовано ряд завдань щодо
ефективної
реалізації
державної
інформаційної
політики, в тому числі в сфері протистояння загрозам в
інформаційному просторі держави.
Існує об’єктивна залежність між якісними харак
теристиками інформаційної політики та сучасного
інформаційного простору.
Нині предметом державної інформаційної політики,
є: 1) створення та розповсюдження інформації. При
цьому, інформаційний простір охоплює як суспільно–
політичну і соціальну сферу, так і науково–теоретичне
знання, наукову, академічну і високотехнологічну інфор
мацію; 2) формування та забезпечення прав користу
вання інформаційною інфраструктурою; 3) законодавче
регулювання відносин з приводу інформації [13, с. 1].
Починаючи з 1991 року до 2014 р. питаннями
інформаційної політики займалися різні міністерства,
відомства та установи, іноді їх діяльність відбувалася
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паралельно та дублювалася. Такий стан речей, знижував
ефективність діяльності даних установ.
Тому, 2014 р. при кабінеті Міністрів було сфор
мовано Міністерство інформаційної політики України
(далі – МІП). МІП є головним органом у сфері забез
печення інформаційного суверенітету України, зокрема,
з питань поширення суспільно важливої інформації в
Україні та за її межами, а також забезпечення функціо
нування державних інформаційних ресурсів [8, с. 1].
У 2014 році МІП презентувало проект «розвиток
інформаційного простору в Україні». У своїй діяльності
Міністерство інформаційної політики України ґрун
тується виключно на принципах захисту свободи слова
і думки, захисту прав громадян на висловлення своєї
позиції.
Слід зазначити, що ключовими складовими основної
концепції діяльності Міністерства інформаційної
політики є:
– налагодження зав’язків з громадськістю через
надання ефективних інформаційних послуг;
– перемога в інформаційній війні на окупованих і
звільнених українських територіях;
– популяризація відкритою і прозорою влади від
імені громадськості;
– захист свободи слова і прав журналістів;
– переформатування органів влади, що регулюють
сферу медіа, згідно з європейськими стандартами,
вимогам і рекомендацій [9, с. 1].
Управління інформаційним простором не повинно
створювати загрози демократії. Права і свободи громад
ян мають бути дотримані.
За часів існування незалежної України в інфор
маційному просторі існували проблеми та влада не
завжди знаходила шляхи вирішення цих завдань. З
часом виклики та загрози трансформуються, набувають
нового змісту. На сьогодні можна виділити наступні
проблеми з якими зіткнулося українське суспільство.
Сучасний інформаційний простір держави стає
середовищем формування нових слів, які несуть
негативний сенс. Політики в боротьбі за владу вико
ристовують певну негативну (агресивну) риторику задля
збільшення рейтингів. Такий вид комунікації роз’єднує
суспільство, хоча основним завданням політиків та
ЗМІ які поширюють інформацію, має бути консолідація
суспільства.
Актуальною проблемою в українському інформ
аційному просторі є використання «мови ворожнечі».
Вітчизняний фахівець в області інформаційної полі
тики Т. Ісакова розкриває сутність та явища «мови
ворожнечі». Мова перетворюється на засіб агресивного
захисту, а її норми стають етичними, формують
масове несвідоме і пасивну свідомість, нездатну на
відсторонене критичне судження. Саме мова ворожнечі
призводить до функціонування мови насильства – дій.
Тому сучасний інформаційний простір все більше
нагадує поле боротьби між «своїми» та «чужими»
як у середовищі традиційних медіа, так і нових
інтерактивних ЗМК [3, с. 94]. На жаль, безпосередньо
українські ЗМІ самі того не бажаючи, вносять деструк
тивні зміни в національне інформаційне середовище,
розповсюджуючи інформацію, яка несе в собі загрозу
для українського суспільства. В умовах економічної та
політичної нестабільності коли суспільство розхитане,
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треба уникати посилення напруги, а навпаки намагатися
знайти спільну ідею, яка об’єднає громадськість.
Нажаль в складних для суспільства умовах, мас–медійне
співтовариство знаходить і впроваджує негативні
посили, які теж можуть об’єднати людей, на фоні
суспільних проблем.
Окремою проблемою, є інший метод мас–медійного
маніпулювання – міфологізація. Вітчизняний науковець
Н. Ротар, в своєму досліджені, чітко сформувала
вплив міфів на свідомість громадян. Вона зазначає,
що процес міфологізації, як процес спрямованої
активної інтеграції в масову політичну свідомість
сконструйованих політичних міфів, сприяє викривленню
політичної реальності та провокує до застосування тих
моделей політичної участі, що вкладені в парадигму
міфу [14, с. 100]. Міфологізація є також загрозою
руйнування єдиного інформаційного простору, тому
що в умовах «розірваного» інформаційного простору,
міфи є елементами маніпулювання свідомістю громадян
за умов існування альтернативних джерел інформації.
Наприклад, на сьогодні Донецька та Луганська область
частково відключена від національного телебачення. На
непідконтрольних районах транслюють російські ЗМІ,
громадськість не має змоги зіставити інформацію про
події, які відбуваються в Україні, іде однобока подача
даних.
В свою чергу, з розвитком цифрових технологій
з’являються нові політичні технології, які використо
вують інформацію для досягнення політичних інтересів
окремих осіб, груп. Часто відбуваються маніпуляції
свідомістю громадян та суспільства, що суперечить
демократичним нормам в сучасному суспільстві.
Як зауважує А. Сіленко, в інформаційний простір
вкидаються ідеї, які створюють відповідний настрій
і мотивацію; це може реально змінити ситуацію в
суспільстві, створивши психологічний вектор її розвитку
в заданому напрямі [15, с. 98].
Цифрові технології змінили стан інформаційного
простору та підсилили вплив мережі Інтернет, яка
на сьогодні є глобальною інформаційною системою.
Нові цифрові медіа змінили і збільшили можливості
комунікації, вони розширили коло користувачів. Для
ЗМІ Інтернет є джерелом інформації та майданчиком
для формування контенту. Різні соціальні групи мають
змогу створювати новини і поширювати інформацію
різного значення. Як зазначає Міністр МІП Ю. Стець,
«…ми проаналізували Інтернет простір, враховуючи
запити користувачів, звернулися до керівництва
соціальної мережі Facebook з проханням розробити
механізм боротьби з фейковий новинами для українців
за аналогією з іншими країнами» [10, с. 1]. На
сьогодні користувачі повинні не тільки вміти знайти,
але також вміти проаналізувати інформацію. Велика
кількість новин є фейковими і не мають відношення
до справжньої інформації. Завданням інформаційної
політики має бути впровадження програм для громадян
щодо навчання медіа грамотності.
На думку Л. Кочубей, «Медіа–грамотність ставить
перед собою завдання навчити людей відрізняти
достовірну інформацію від фейкових новин. Приклад
впровадження медіа–освіти на Донбасі – Лисичанський
НВК «Гарант», де з 1 вересня 2014 року директор
закладу С. Боровкова викладає медіакультуру. За
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нинішніх умов інформаційної агресії медіа–грамотність
є життєво необхідною» [6, с. 154]. Інформація допомагає
орієнтуватися в суспільно–політичних процесах які
відбуваються в країні. Достовірна інформація потрібна
суспільству для прийняття правильних рішень. Як
зазначає К. Г. Флах, «Надійна та всеосяжна інформація –
перша передумова ухвалення рішень для громадян»
[16, c. 28].
Варто зауважити, що в українському інформаційному
просторі існує певна не рівність у доступі до
інформації. Доступ до державної інформації мають
владні та наближені до влади приватні мас–медіа, які
ретранслюють новини та анонсують їх як отримані з
першоджерел. Всі ж інші ЗМІ, передруковують таку
інформацію, часто не маючи доступу до джерела
інформації для уточнення певних питань щодо
отриманої інформації. З часом такі медіа на підставі
своєї «унікальності» формують на підсвідомості у
громадян суспільну думку. В таких умовах пересічному
громадянину важко відшукати критичний матеріал, який
буде показувати іншу точку зору.
У даний час в Україні значна частина ЗМІ залежні
від промислово–фінансових груп, що контролюють
потужні медіа – холдинги. Засоби масової інформації
використовують інформацію, як ресурс для маніпу
лювання думками громадськості. На сьогодні засоби
масової інформації в Україні більше працюють над
створенням новин, ніж над висвітленням важливих
соціально–економічних подій для інформування суспіль
ства, як це відбувається в демократичних країнах.
Ю. Нестеряк так характеризує вплив великого
бізнесу на інформаційний простір – «…за відсутності
суспільного інтересу та, як наслідок, суспільного запиту
на інформаційну стратегію, суттєву роль у медіа–
полі відіграють виключно інтереси великого капіталу.
Увага корпоративних груп до мас–медіа зумовлена
пошуком ефективних інструментів політичного впливу»
[11, с. 194].
Отже, фінансова залежність ЗМІ від промислових
груп не дає можливості громадськості впливати на
редакційну політику мас – медіа.
Для повнішого забезпечення демократії, свободи
слова, вільної журналістики, ефективної діяльності
комунікаційної системи України та її інформаційного
простору В. Карпенко вважає, що «…мас–медіа
повинні існувати за рахунок власного прибутку, що
має забезпечити їм економічну свободу, а отже, –
незалежність від політичного тиску» [4, с. 17].
За цих умовах слід вважати, що вільний доступ
громадян до інформації, це ознака демократичних
перетворень в суспільстві. Громадяни в змозі робити
критичний аналіз, який сприяє формуванню об’єктивної
громадянської позиції та політичної культури. Якщо
доступ до інформації відсутній, це призведе до
негативних наслідків, які несуть загрозу для України,
роблять її вразливою для інформаційних впливів інших
країн, які направлені на дестабілізацію політичної
системи країни.
З метою захисту національного інформаційного
простору України та її входження у світовий інформа
ційний простір, на думку О. Дубаса, мова має йти про
забезпечення права громадян на доступ до інформації та
її захист від небажаної інформації, забезпечення захисту
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персональних даних громадян, забезпечення свободи
слова і свободи ЗМІ. В Україні є потреба прийняти в
інформаційному законодавстві, як пропонують учені–
спеціалісти і громадськість, Інформаційний кодекс
України і Кодекс журналіста [1, с. 19].
Влада долучає до політики відкритості громадсь
кість, тому що без довіри громадян плани нової інформ
аційної політики будуть не реалізованими [2, с. 278].
Громадськими організаціями реалізуються проекти
щодо: моніторингу відкритості влади; звітування
міської влади перед громадськістю; тощо, які дають
змогу оцінити ефективність роботи органів місцевого
самоврядування. В той же час, влада прагне зберегти за
собою статус легітимної через контроль інформаційного
простору, але суспільство робить спроби контролювати
діяльність органів влади усіх рівнів.
На сьогодні державна інформаційна політика
направлена на вирішення стратегічних завдань щодо
удосконалення роботи об’єктів інформаційної сфери та
налагодження комунікації між владою та суспільством.
В. Конах дає наступні рекомендації, які відповідають
наявним загрозам і викликам національного інфор
маційного простору України. Вона наголошує, що
потрібно: 1) розробити засадничий документ із регу
лювання інформаційного простору; 2) унормувати
діяльність в інформаційній сфері відповідно до між
народних правових норм і сучасних викликів і т.д.
[5, с. 102].
Аналіз формування національного інформаційного
простору в умовах сучасного стану і подальших
перспектив модернізації державної інформаційної полі
тики, дають змогу виділити основні завдання розвитку
інформаційного простору України, це:
1. Дотримання свободи слова (свобода вираження
думок, свобода інформації та свобода преси);
2. Удосконалення нормативно–правової бази в інфор
маційній сфері;
3. Контроль стану інформаційної безпеки країни;
4. Посилення інформаційної безпеки держави;
5. Формування єдиного інформаційного простору
згідно сучасним світовим вимогам;
6. Консолідація української суспільства;
7. Формування в суспільстві толерантності, терпи
мості до інших поглядів.
Українське суспільство потрібно консолідувати,
а для цього необхідно проводити дуже зважену і
продуману державну інформаційну політику, яка б
сприяла формуванню української політичної нації. На
сьогодні країна вже пройшла ту «точку неповернення»,
коли суспільство не помічало бездіяльність влади в усіх
сферах життя України, суттєвих недоліків в державному
управлінні.
Висновки.
Аналіз
формування
національного
інформаційного простору та становлення державної
інформаційної політики дає змогу визначити умови
формування концептуально нового інформаційного
простору, пріоритетні напрямки розвитку державної
інформаційної політики. В центрі уваги мають бути
питання інформаційної безпеки країни в умовах ведення
«гібридної війни» проти України. В українському інфор
маційному просторі не існує єдиного центру керування
інформаційними потоками. Можна спостерігати процес
поділення інформаційного простору на різні сегменти,
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до яких поступає інформація з різних джерел, які
контролюють ті чи інші політичні структури.
Наукову цінність для Української держави пред
ставляють дослідження формування інформаційного
простору в інших державах, перш за все розвинених
демократичних країн.
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Formation of the national informational space of Ukraine:
current state and further perspectives
The following article is dedicated to studying of the formation of the national
informational space, its actual state and its further perspectives. Object of the
investigation is the informational space of Ukraine which currently is a main element
of the governmental informational politics that plays an important role in realization
of the governmental actions in the process of the social democratization. The main
task of the governmental informational politics of Ukraine is: complying with freedom
of speech, enhancement of the normative base in the informational sphere and control
of the state of the informational security of the country.
Keywords: national informational space, governmental informational politics,
globalization, informational technologies.
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Громадянська освіта як чинник формування
громадянського патріотизму молоді
в контексті української політичної сучасності
Проаналізовано вплив громадянської освіти на процес формування
громадянського патріотизму молодого покоління українців у кризових умовах
політичної сучасності. Зокрема, розглянуто деякі тенденції національно–
патріотичного виховання молодого покоління українців; зазначено про зміну
ціннісних орієнтирів українського суспільства після «Революції гідності»;
проаналізовано цінності української молоді за результатами репрезентативного
соціологічного дослідження становища молоді у 2016 році щодо стану
громадянської та політичної активності, показників рівня патріотичної
свідомості, тощо; доведено, що громадянська освіта сприяла розвитку та
утвердженню демократичних цінностей у європейських країнах та здатна
здійснити значний вплив на формування громадянського патріотизму в Україні,
що в свою чергу забезпечить активізацію участі громадян у політичному
житті українського суспільства.
Ключові слова: громадянська освіта, громадянський патріотизм, демо
кратичні цінності, цінності української молоді, участь в політичному житті.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 119

Сьогодні громадянська освіта є не тільки загальною
метою освітніх реформ в Європі, а й визнаним
інструментом подолання суспільних конфліктів, все
швидше набираючи при цьому важливої політичної
значимості. Трансформаційні процеси в українській
державі мають низьку «результативність», оскільки
відбуваються
в
кризових
суспільно–політичних,
економічних та соціальних умовах. Зміна ціннісних
орієнтирів будь–якого суспільства – це складний
та водночас важливий процес розвитку будь–якої
держави. Саме в даному контексті, важливу роль
відіграє громадянська освіта, яка має сформувати
«новітній» громадянський патріотизм, сприяти акти
візації участі громадян у демократичних процесах,
імплементувати найкращі загальноєвропейські цінності
для утвердження здобутків української нації, і особливо,
молоді. Питання розвитку громадянської освіти та
громадянського патріотизму перебувають у центрі уваги
багатьох дослідників, зокрема таких як: В. Бакуменко,
Т. Бельська, Л. Гаєвська, С. Загороднюк, О. Калашніков,
Ю. Ковбасюк, А. Колодій, В. Скуратівський, В. Тро
щинський, та інші.
Мета статті. Визначити вплив громадянської
освіти в Україні на процес формування громадянського
патріотизму молодого покоління українців у кризових
умовах політичної сучасності.
Важливим завданням громадянської освіти є
усвідомлення себе як громадянина і патріота своєї
держави. За останні чотири роки змін в українському
суспільно–політичному житті, можна прослідкувати
за деякими тенденціями національно–патріотичного
виховання. За результатами дослідження Центра
незалежних соціологічних досліджень «ОМЕГА» на
замовлення Міністерства молоді та спорту України,
молодь віком від 14 до 35 років, відповідаючи на
питання: «Ким Ви себе вважаєте в першу чергу? В
другу чергу?». Вважають себе мешканцями України в
цілому (39,2%), мешканцями того населеного пункту,
в якому проживають (36,1%), мешканцями регіону
України, де вони проживають (12,1%), європейцем (3%),
мешканцями землі в цілому (8,8%), важко відповісти
(0,8%), а у другу чергу – мешканцями України в
цілому (26,3%). При цьому майже всі опитані молоді
люди вважають Україну своєю Батьківщиною (91,8%),
переважна більшість опитаних знає текст гімну
України (78,9%) та пишаються своїм громадянством
(78,5%), а також цікавляться історією України (75,3%).
Беззаперечним, є висновок, що рівень почуття
громадського патріотизму значно зріс після подій
«Революції гідності» 2013 року [3, с. 61–65].
Результати наведеного дослідження є свідченням
точки зору про те, що процес становлення та розвитку
громадянського суспільства, як правило відбувається
в революційний період «зростання» політичної
свідомості та громадської активності. Завдання влади
в цей період – використати енергію суспільства.
Кращий спосіб використовувати енергію суспільства –
«cogovernance» – спільне управління, яке сприяє
залученню, шляхом запрошення соціальних суб’єктів
для участі в основній діяльності держави [9, с. 447].
Як зазначає вітчизняний вчений О. І. Калашніков,
громадський патріотизм для кожного конкретного
громадянина – це наявність однозначно співвідносних
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складових у структурі особистості цього громадянина.
Відповідно, прояви цих складових у реальному житті
також є цілком однозначні. Науковець наводить власну
класифікацію дефініції «громадський патріотизм»,
виходячи з наявності його двох різновидів. На його
думку, існує так званий «малий громадянський
патріотизм», який може проявлятися у почутті
патріотичної приналежності до певного процесу, що
активізує почуття гордості за певні дії чи вчинки.
Згаданий громадянин може бути вболівальником,
«фанатом», готовим відстоювати честь (а отже – бути
патріотом) футбольного клубу держави, міста, району,
свого кварталу, підприємства на котрому працює, фаху,
тощо. Вказане, так би мовити є проявом локального
«малого» патріотизму, котрий надалі залишається
досить важливою складовою «великого» патріотизму.
В свою чергу, громадянський патріотизм, як «малий»,
так і «великий», безумовно має ще одну вельми
важливу ознаку. Він містить необхідну складову,
засадничу основу – це загальні гуманістичні цінності,
принаймні в межах історичного місця і часу [6, с. 20].
Як підтвердження дієвості вказаної точки зору науковця,
варто привести результати обізнаності респондентів
попередньо зазначеного дослідження щодо заходів з
національно–патріотичного виховання. Найбажанішими
заходами з національно–патріотичного виховання
для молоді є краєзнавчі та історичні проекти (42,7%),
вшанування героїв боротьби за незалежність України
(37,8%), відзначення державних та національних свят
(34,3%), навчання правовій культурі (31,8%), а також
проекти, спрямовані на формування національно–
патріотичного світогляду (30,1%). Також, вагоме зна
чення мають:
– формування оборонної свідомості і сприяння
обороні України;
– розвиток
військово–спортивних
клубів
та
організацій:
– залучення до волонтерської діяльності;
– відпрацювання навичок та знань з до лікарської
допомоги і тактичної медицини;
– проведення військово–патріотичної підготовки за
стандартами НАТО;
– сприяння розвитку скаутських (пластових) органі
зацій та їх проектів;
– тренінги для вихователів та організаторів,
військово–спортивні ігри та змагання, тощо [3, с. 69–70].
У даному контексті в українській державі прослід
ковується суспільна тенденція, яка була притаманна
низці країн Центральної та Східної Європи на початку
двохтисячних років [5]. Так, вже більш ніж десять років
по тому, громадяни європейських держав позбавилися
так би мовити, свідомого «тужіння» за комуністичними
принципами політики, які привносили декларативну
«змістовність» та «стабільність» у життя звичайних
громадян. Зовнішній тиск, який підштовхував до
змін в часи присмерку комуністичної доби позитивно
сприймався європейським співтовариством. Звичайно,
і за умов сьогодення, переважна більшість європейців
не має наміру та прагнення повернутися до класичної
комуністичної епохи «стабільності» у власному житті.
Але, певні політичні та економічні зміни в європейських
країнах, толерантне ставлення до гуманістичних
цінностей в час активізації прояву активності світового
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тероризму, можливо погіршують життя європейців,
але до кінця не змінюють ставлення суспільства щодо
участі громадськості у процесі формування політики
та створення нових суспільних цінностей, як одного із
інструментів реформування.
Для української держави європейський вибір шляху
її подальшого розвитку, на думку В. Д. Бакуменка,
сутність якого в орієнтації на західноєвропейські стан
дарти демократії та рівень життя населення, не мож
ливий без подолання певних регіональних ідеологічних
розбіжностей, відмови від конкуренції «східного» та
«західного» бачення патріотизму та формування злагоди
у розумінні національних інтересів та найвигіднішого
подальшого шляху розвитку країни, спричинив значні
проблеми в розбудові незалежності та збереженні
суверенності. Відповідно, як свідчить історичний досвід,
почуття масового патріотизму у багатьох випадках
допомагало багатьом націям та народам зберегти
власну ідентичність, а державам – незалежність та
суверенітет. Вказане ставало можливим лише за умов
визрівання та формування єдиного національного або
міжнаціонального розуміння патріотизму, що є одним з
завдань громадянської освіти [1, с. 31–34].
Діаметральною точкою зору, є позиція історика
А. Міллєра, щодо популяризації концепції «двох
Україн», за якою одній із них «східній», притаманна
автентичність і яка саме з цього приводу, має
залишатися частиною іншої держави, натомість інша
«сконструйована» може обирати своє майбутнє без
жодних зобов’язань перед культурною спільнотою
націй східних слов’ян [7, с. 85]. Відсутність єдності у
розумінні національної ідентичності населення України
на Сході та Заході, наявність різних ціннісних орієнтирів
щодо громадянського патріотизму та низький рівень
громадянської освіти посприяли глибокій суспільно–
політичній кризі, яка характеризує сучасне сьогодення.
Натомість інша українська вчена Н. Г. Протасова
вказує, що елементи підготовки молодих людей з
питань громадянської освіти та життя у демократичному
суспільстві існували у європейських країнах упродовж
багатьох років. Здебільшого вони отримували знання
щодо політичної системи своєї країни та конституційних
прав громадян через традиційні методи навчання.
Початок ХХ століття – це декада історичних змін, які
залишили свій слід у розумінні громадянської освіти,
а саме посткомуністичні зміни, криза економічного
розвитку держав, глобалізаційні процеси, поява нових
технологій та інше. І за сучасних умов, мова йде про
новий соціальний контракт, що ґрунтується на правах
і обов’язках громадянина, який зміг би відновити
соціальну злагоду та солідарність, яка заснована
на моральному законі та порядку. У зв’язку з цим
співвідношення «освіта – громадськість – демократія»
стають сферою, у якій концентруються очікування
дуже різної громадськості: відповідальних за прийняття
рішень на найвищому рівні, політиків, педагогів,
батьків, представників бізнесу, профспілок, соціальних
працівників, духовенства, громадських лідерів, засобів
масової інформації, представників молодіжних органі
зацій, активістів у галузі права людини тощо [8, c. 391].
Таким чином, усвідомлення себе як особистості,
здатної впливати на ситуацію в державі, критичне
сприйняття інформації про суспільно–політичні події,
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усвідомлення можливості та цінності самостійного
політичного вибору є не менш важливими складовими
прояву громадянської освіти в демократичному сус
пільстві. Висновки щодо результатів репрезентатив
ного соціологічного дослідження становища молоді
у 2016 році спонукають до подальшого системного
розвитку громадянської освіти. Так, найбільшу
зацікавленість політичним життям проявляють молоді
особи віком від 25 до 29 років та мешканці Центру
України, а люди у віці від 30 до 34 років постійно
слідкують за актуальними політичними подіями в країні.
Найбільша електоральна активність молоді характерна
для Західного макрорегіону країни, а найнижча – для
Східного. Молодь вважає, що протягом останніх двох
років значні позитивні зрушення відбулися у Збройних
Силах України та Національній поліції, а якість
життя громадян, стан економіки країни та управління
державою погіршилися. Громадянська активність молоді
є досить низькою, оскільки приблизно 80% осіб
відповіли, що вони не брали участі у діяльності громад
ських організацій. Менше третини молодих осіб знають
про діяльність молодіжних центрів і більшість з них
оцінює їх діяльність на 3 бали за 5–ти бальною шкалою.
Проте приблизно 20% молодих осіб вважають, що
громадські об’єднання можуть бути корисними при
вирішенні проблем молоді [3, с. 85–86].
Загалом, як зазначає Т. В. Бельська громадянське
суспільство в Україні може взяти на себе розробку й
реалізацію Стратегії громадянської освіти як запиту
суспільства в умовах воєнного конфлікту на нову
ефективну державну політику та створення системи
громадянської освіти яка повинна виконувати низку
важливих завдань, серед яких першочерговим має стати
зміна ціннісних інтересів громадян з пострадянсько–
патерналістичних на сучасні ціннісні переконання в
пріоритеті прав і свобод людини, знання і дотримання
законодавства, відчуття власної гідності, громадянського
патріотизму, орієнтацію на європейські стандарти життя
[2, с. 36–37]. Сучасна молодь надзвичайно прагматична,
тому повірити в громадянську освіту зможе тоді, коли
побачить, наскільки ці знання є необхідними. Знання
з громадянської освіти повинні стати потрібними при
участі в політичному житті, при прийомі на роботу та
вступу до вузу, при призові до лав армії та в багатьох
інших життєвих ситуаціях [4, с. 102].
Громадянська освіта за сучасних умов має не тільки
сприяти формуванню у українців розуміння суспільних
завдань, а сприяти утвердженню громадянської
свідомості та культури. На реалізацію вимоги (потреби)
бути почутим і потрібним державі, українське сус
пільство та кожний окремий громадянин «віддячить»
високим рівнем громадянського патріотизму.
Висновки. Аналізуючи вищенаведені точки зору
науковців, які досліджують проблематику формування
громадянського суспільства, сутнісні складові дефініції
«громадянська освіта» та стан її розвитку в українській
державі, варто зазначити наступне. Громадянська освіта
(як формальна, так і неформальна) сприяє формуванню
громадянського патріотизму, що забезпечує активізацію
участі громадян, зокрема молодих у політичному житті
суспільства, а також здатна здійснити неоціненний
вплив на розвиток демократичних цінностей, без яких
не можливе існування громадянського суспільства.
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Натомість вказане, сприятиме налагодженню соціальної
єдності в українському суспільстві, міжкультурному
розумінню та повазі українців до власного громадянсь
кого патріотизму, адаптації європейських громадянських
цінностей на терені української держави.
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Civic education as a factor of formation of civic patriotism
young people in the context of Ukrainian political modernity
The article analyzes the influence of civic education on the process of formation
of civic patriotism of the young generation of Ukrainians in the crisis conditions of
political modernity. In particular, have been considered some tendencies of national–
patriotic education of the younger generation of Ukrainians; indicated about a
variation of value orientations of Ukrainian society after the «Revolution of dignity»;
the values of Ukrainian youth are analyzed based on the results of a representative
sociological study of the situation of youth in 2016, as regards the state of civil and
political activity, the indicators of the level of patriotic consciousness and so on.;
it is proved that civic education contributed to the development and approval of
democratic values in European countries and is able to exercise a significant influence
on the formation of civil patriotism in Ukraine, which in turn will ensure the activation
of citizens’ participation in the political life of Ukrainian society.
Keywords: civic education, civic patriotism, democratic values, the values of
Ukrainian youth, participation in political life.
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Соціальна політика: до пошуку
ефективної національної моделі
Розглядаються проблеми визначення принципових засад соціальної
політики сучасної України; аналізується світова та зокрема європейська
практика вирішення соціальних проблем; визначається концепт соціальної
політики як системи заходів, практичних дій широкого спектру суб’єктів та як
активної складової модернізаційних перетворень; на шляху пошуку національної
моделі соціальної політики пропонується зосередитися на стимулюванні
приватної ініціативі, активної співпраці з недержавними інститутами
суспільства, захисті громадянських прав, наданні рівних шансів та стартових
можливостях кожному.
Ключові слова: соціальна політика, модель соціальної політики,
європейська соціальна модель, механізми соціальної політики, соціальна
держава, модернізація суспільних відносин, соціальна сфера.

В період глибоких системних трансформацій
зовнішньополітичної, політико–економічної, соціокуль
турної ситуації в сучасній Україні відбулися значні
зсуви життєвих стандартів всіх верств населення
країни. Проте, сьогодні це не є явище виключно
українське, оскільки структури суспільств та економік
переважної більшості розвинутих країн світу зазнали
радикальних змін. Тому звернення до світового досвіду
формування засадничих положень національних моделей
соціальної політики є важливим та корисним в контексті
становлення України як соціальної держави. Особливо
коли мова йде про черговий, модернізацій виток світової
історії у вирі якої опинилася і Україна. Фактично країна
зіткнулися з необхідністю вирішення важких проблем
«системного переходу», що потребують мобілізації
усіх ресурсів та активізації зусиль для подолання
традиційного світосприйняття і розробки політичної та
соціально–економічної стратегії стійкого розвитку.
Враховуючи реформаторські процеси, що охопили
певні сфери суспільства, соціальне самопочуття людей
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погіршується, катастрофічно падає життєвий рівень
населення, відбувається різка соціальна диференціація
суспільства. Країна стикається з необхідністю соціальної
оптимізації в поточному, середньостроковому і довго
строковому плані, адекватним сприйняттям імпульсів,
що прийнято визначати як зовнішні та внутрішні
виклики і загрози. Стійкість країни перед викликами
та успішність подолання загроз актуалізує питання
конкурентоспроможності України, що в стратегічній
перспективі визначається, серед інших, і таким
ресурсом, як якість населення країни (комплексне
поняття якості населення включає в себе демографічні
та соціальні характеристики). У зв’язку з цим стає
надзвичайно затребуваною модель соціальної політики,
яка б сприяла становленню політично активної і
самостійної особистості, здатної вирішувати проблеми
свого життєзабезпечення та економічного зростання без
постійної підтримки влади.
Соціальна політика на різних етапах свого
історичного буття завжди ставала віддзеркаленням тих
процесів, що відбувалися в суспільстві. У рівній мірі
це стосується питання ефективного структурування і
визначення її пріоритетів. Не випадково, що пріори
тети соціальної політики періодично зазнають змін,
змінюються її моделі, концепції. Але в кінцевому
рахунку, реалізація соціальної політики покликана
здійснювати позитивний вплив на створення, підтримку
і зміну умов ефективної взаємодії людей, груп і
суспільства в цілому на всю соціальну сферу та рівень
життя населення, а не перетворюватися в гальмівний
привід модернізаційного руху вперед.
Мета статі: осмислення засадничих принципів та
пріоритетів формування соціальної політики в Україні
в умовах системних перетворень як перспективного
компонента конструктивного розвитку суспільства.
Проблеми, що пов’язані із соціальною політикою
знаходяться в центрі уваги фахівців різних галузей
знань – економістів, політологів, соціологів, право
знавців, психологів, філософів. Це обумовлено широким
спектром дотичних питань, котрі відбивають саму суть
соціальної політики.
Цікавість до соціальної сфери, її структури та
значення, а також можливості її певного регулювання
виникає ще до появи самої соціальної політики як
визнаного феномену в роботах Конфуція, Аристотеля,
Дж. Локка, Г. В. Гегеля, Ш. Фур’є, Л. фон Штайна,
Д. Кейнса та ін. Пізніше коло питань, пов’язаних із
дослідженнями соціального захисту населення і управ
ління ним у різних суспільних системах, знайшли
відображення в роботах таких закордонних вчених як
М. Вебер, Т. Парсонс, а також в роботах Дж. Алек
сандер, М. Арчер, П. Бергер, П. Бурд’є, Т. Ганслі,
Е. Гідденса, Н. Лумана, Дж. Рітцера.
У нашій країні публікується чимало досліджень,
що стосуються різних аспектів соціальної політики
та соціальної держави. В основному це розвідки
економістів та фахівців з державного управління.
Тривалий час ця тематика розглядалися в Україні як
економічна й управлінська, в той час як в Західній
Європі, США і Канаді це є предметом інтересу,
насамперед, політичної та соціологічної наук.
Особливий інтерес для розкриття запропонованою
теми становлять роботи, що розглядають перспективи
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побудови соціально–орієнтованої держави в Україні з
урахуванням світового досвіду. Серед них слід виділити
дослідження Є. Головахи, О. Дороніна, В. Єлагіна,
В. Жмира, Г. Лібанової, О. Палія, Г. Поповича, Т. Се
мигіної В. Скуратівського, В. Сокуренка, В. Співака,
Г. Щедрової, Л. Четверікової та ін.
Досліджувались українськими вченими також
проблеми соціального захисту і державних соціальних
гарантій. Зокрема, цими питаннями займалися В. Була
винець, Л. Гончарук, Л. Момотюк, А. Цумаєва та ін.
Серед численних робіт зарубіжних авторів,
присвячених проблематиці соціальної політики та
перспектив її розвитку й адаптації до новітніх умов
інформаційної епохи та глобалізації Маттес Бубе, Піа
Бунґартен, Маріус Буземаєр, Даніел Воген–Вайтхед
Міхаель Даудерштедт, Зебастіан Дулліен, Ціліа Еберт–
Лібескінд, Гансйорґ Герр, Ернст Гіллебранд, Ульріх
Гьорнінґ, Юрґен Кокка, Крістін Лінке, Ґеро Маас, Уве
Оптенгьоґель, Альфред Пфаллер, Крістоф Польманн,
Карл–Гайнц Шпіґель та Лотар Вітте.
В цілому, слід зазначити, що у вітчизняній
суспільній науці досить глибоко опрацьовані окремі
напрями у сфері вивчення досвіду функціонування
соціальної держави, механізму реалізації соціальної
політики. Намітився рух, як на теоретичному, так і на
практичному рівні, в напрямку розуміння необхідності
адаптації наявного закордонного досвіду до сучасних
політичних реалій та визначення принципів побудови
вітчизняної моделі соціальної політики.
Незважаючи на відносну молодість соціальної
політики, і як соціальної теорії, і як соціального
інституту – галузі внутрішньої політики держави,
все ж таки концептуальні засади соціальної політики
закладалися впродовж багатьох сторіч. Цей процес
відбувався коли мислителі зосереджувалися на
розвідках, що зосереджувалися на питаннях соціального
устрою, держави і права, взаємин людини і суспільства,
громадянина і держави.
Тому, відповідаючи на питання про оптимальну
модель соціальної політики, фактично висловлюється
розуміння соціальної справедливості через по–перше,
ставлення до праці; по–друге, ставлення до власності;
по–третє, ставлення до людини як особистості.
Соціальна політика в самому широкому розумінні –
це насамперед система побудови і впорядкованості
суспільства. Можливі різні ракурси розгляду системної
організації суспільства і відповідних їм структурних
побудов, то соціальна політика охоплює і «покриває»
практично все поле можливих розглядів суспільства [9].
Виникнув, як стійкий соціальний феномен два
століття назад, соціальна політика серйозно еволю
ціонувала. Це одне з найважливіших напрямів
діяльності держави – державна соціальна доктрина,
визначальна стратегія і цілі розвитку суспільства;
а також напрямок діяльності різних недержавних
інститутів; нарешті – це система заходів, що забезпечує
рішення на ринку праці, в галузі охорони здоров’я,
освіти, пенсійне забезпечення та інших сферах, що
становлять соціальні потреби суспільства і його верств
[4; 8; 11].
За умов ринку розподіл доходів відбувається на
основі частки вкладення кожного власника ресурсу в
кінцевий продукт. Чим більшими ресурсами володіє
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індивід, тим більший дохід він може отримати. В
наслідок різних причин актори ринку мають різний
доступ до ресурсів, що в свою чергу призводить до
нерівності в одержанні доходу. Принципи ринкової
винагороди об’єктивно ґрунтуються на поглибленій
диференціації доходів, їх розмежуванні, що логічно
зумовлює появу соціального розшарування в суспіль
стві. Різний доступ до ресурсів та диференціація
у отримуваних доходах спричиняють виникнення
соціальної напруги у суспільстві, тому що ринковий
механізм не гарантує певного рівня добробуту для всіх
його членів. З іншого боку, посилення соціального
протистояння може загрожувати засадам ринкової
економіки. Саме тому ринок вимагає створення системи
соціального регулювання, центральним елементом якого
є соціальна політика захисту населення. На відміну від
ринкового механізму, який діє через диференціацію
доходів, поглиблення майнової нерівності, економічне
усунення неконкурентоспроможних суб’єктів госпо
дарювання, система соціальних заходів зорієнтована на
вирівнювання доходів, підтримку нужденних, захист
неконкурентоспроможних, вразливих верств населення
[11, с. 110]. Таким чином, ринок сам по собі не створює
та не здатен створювати засоби соціального захисту.
Впродовж тривалого часу існування в межах
ринкових відносин соціальна політика набувала різних
форм, напрямків, пріоритетів, структурних елементів.
В середині 90–х років американський соціолог
Майкл Елберт пропонує дві моделі економічної орга
нізації сучасного суспільства (як дві моделі підприєм
ництва): американська (США, Велика Британія) та
континентально–європейська (або «рейнська», бо має
місце серед країн, розташованих на берегах Рейну –
Німеччині, Швейцарії, Голландії). Перша модель харак
теризується саморегульованими ринками, низькими
соціальними виплатами та значною різницею еконо
мічного стану бідних та багатих верств населення,
перевагою індивідуальних інтересів над колективними.
Друга – створює егалітарні суспільства: відмінності між
багатими й бідними тут набагато менші, а колективні
інтереси переважають над індивідуальними. Саме
рейнська модель домоглася більших успіхів, аніж
американська, в глобальній економічній конкуренції,
стверджує Елберт, і саме значною мірою – завдяки
своєму егалітарному характерові. На підтримку цієї тези
можна навести аргументацію, побудовану на вивченні
практики таких успішних азійських країн, як Синґапур,
Тайвань та Південна Корея. Країни з незначною
економічною нерівністю між соціальними верствами
загалом процвітали більше, аніж ті, де різниця між
багатими і бідними є помітною. Залучення бідних
людей до широких соціальних відносин, в активне поле
господарської діяльності (а не ізоляція від них), наділяє
їх волею та вмотивовує поліпшувати свої статки.
Підхід М. Елберта можна враховувати як рамковий
для більш детального розгляду можливого розмаїття
існуючих моделей соціальної політики. Класичними на
сьогодні є класифікації, що пропонуються провідними
економістами С. Лейбфрідом, Б. Діаконом, Г. Еспінгом–
Андерсеном та ін.
Зокрема, шведський економіст Г. Еспінг–Андерсен
виходив з того, що в різних країнах соціальна політика
будується навколо внутрішньо пов’язаних між собою
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принципів: перший, природа державного втручання;
другий, розшарування соціальних груп; третій, межа, до
якого ринковий розподіл замінювалося бюрократичним
розподілом благ. У відповідності до них отримуємо такі
моделі: 1) ліберальна держава добробуту (США, Канада,
Австралія), що функціонує на основі ринкових меха
нізмів, при цьому вплив держави – слабкий; 2) держава
добробуту консервативно–корпоративістська – особлива
роль належить церкві та сім’ї, розповсюджується
принцип субсидіарності, тобто держава втручається в
соціальну підтримку, лише коли всі інші інститути не
справляються (Австрія, Німеччина, Франція, Італія);
3) держава добробуту соціал–демократична – принцип
універсалізму в соціальній політиці з високою роллю
держави і високими податками.
Індикатор суспільної нерівності, теж відіграє
важливу роль. Як зазначає Г. Еспінг–Андерсен державна
соціальна політика не тільки корегує структуру
суспільної нерівності, але створю власні варіанти
суспільної стратифікації та відтворює приклади соціаль
них відносин.
Зараз перед Україною постає питання – до якої
соціальної моделі вона крокує, у який спосіб буде
вирішувати проблеми усунення соціальних протиріч
та підтримки населення, нарешті, як пов’язуватиме цей
процес зі своїм наближенням до сучасних європейських
стандартів.
Протягом останніх трьох десятків років науковці, що
досліджують європейську соціальну політику, схильні
вважати, що єдиної європейської соціальної моделі не
існує. Натомість, можна казати про режими добробуту
(welfare regimes) – моделей, що різняться обсягом тих
чи інших соціальних пільг, обґрунтуванням права на їх
отримання, фінансуванням і організацією:
– англосаксонська, або ліберальна;
– північна, або універсалізуюча, соціалістична;
– континентально–європейська, або корпоративна;
– середземноморська корпоративна, заснована на
традиціях, церкві, родині (велике значення приділяється
сім’ї) [3, с. 5].
При цьому все більшою мірою враховується те,
що різні режими добробуту співвідносяться зі специ
фічними варіантами капіталізму (наприклад, «рейнський
капіталізм» проти ліберального капіталізму).
Інші дослідники зазначають, що поняття «євро
пейська соціальна модель» слід розглядати передусім, як
специфічну європейську манеру вирішення соціальних
проблем, як сукупність інститутів і практик на рівні
ЄС, як загальні цінності та норми, що спираються
на історичні й культурні традиції кожної країни,
національну психологію.
Але спільним в соціальному полі країн ЄС
залишається властиве європейцям почуття підвищеної
солідарності в суспільстві, що починалося з ідеалів
гуманізму і соціального католицизму, а також бажання
громадян бачити в особі держави головного арбітра, що
гарантує цю солідарність шляхом ухвалення необхідних
для цього правил, законів і створення відповідних
інститутів і механізмів реалізації соціальної політики.
«Таким чином, – зазначає Н. Б. Ларіна – концепція
ЄСМ (європейської соціальної моделі) є вираженням
європейської цивілізації, європейської ідентичності,
вона виражає загальну політичну культуру. Модель
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спирається на загальний фундамент норм і цінностей, на
інструменти та інститути соціальної політики: соціальне
законодавство, структурні фонди, соціальний діалог і
відкритий метод координації соціальної політики на
рівні національних держав–членів, національних систем
соціального захисту, схема з абстрактних міркувань,
результат соціальної історії, інтелектуальна конструкція,
синтез спільних рис національних оригінальних
моделей, соціальний ідеал, зразок, до якого варто
прагнути, спираючись на соціальну ідею» [7].
В цьому сенсі європейська соціальна модель не є
ані виключно європейською, ані повністю соціальною.
Якщо вона передбачає наявність ефективних державних
та недержавних соціальних інститутів, обмеження
нерівності, то виявляється, що окремі неєвропейські
постіндустріальні країни є більш європейськими, ніж
деякі держави в самій Європі. Так, Канада та Австралія
в цьому плані випереджають Грецію та Португалію, не
кажучи вже про більшість нових членів Європейського
Союзу зі Східної Європи.
Великі розбіжності соціального розшарування, спе
цифіки історичного шляху та традицій, розвинутості
національних економік, що існують між європейсь
кими країнами, пояснюють різні дефініції європейської
соціальної моделі. Проте усіх їх поєднує посилання
на соціальну державу. Крім того, «усі національні
соціально–економічні моделі країн – членів ЄС спи
раються на єдині принципи: соціальна справедливість,
соціальна безпека, соціальна єдність, конкурентоздатна
економіка» [7].
В своїй роботі «Майбутнє європейської соціальної
моделі» Е. Гідден зазначає: «В основі європейської
соціальної моделі лежить велика кількість постулатів:
ризики повинні розподілятися між усіма членами
суспільства; нерівність, яка загрожує соціальній
солідарності, необхідно подолати; найслабші мають
бути захищені шляхом активної соціальної інтервенції;
у промисловості повинна культивуватися культура
консультації (замість конфронтацій); нарешті, потрібно
забезпечити широкий обсяг соціальних та економічних
громадянських прав для всього населення» [3, с. 8].
Однак, будь яка соціальна модель – це завжди живий
організм, який реагує на зміну зовнішнього середовища,
обставин в яких опиняється. Умови виживання
примушують пристосовуватися та демонструвати
гнучкість, вносити поточні корективи тощо. Глобальна
фінансова криза, нова Велика рецесія, «ісламська
весна», «зсуви» світового політичного порядку
вразили підвалини ринкової економіки і змусила євро
пейські країни піти на певне обмеження ідей соціально
орієнтованої держави і почати скорочення або навіть
повне скасування багатьох соціальних програм і
гарантій. В умовах нинішнього високого рівня без
робіття та зростання «нестандартної зайнятості» така
соціальна політика спричинила зниження рівня життя
частини населення у всіх країнах Європейського союзу.
Все це активізувало політику перерозподілу, котра
нерідко викликає критику з боку опонентів соціальної
підтримки. Останні вказують на «залежність від
допомоги», тобто що люди стають залежні від тих
самих програм, які ставлять на меті допомогти їм
навчитися жити самостійним і значущим життям. Не
завжди витрачання коштів реципієнтів відбувається
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за призначенням «соціально бажаних шляхів». Вони
стають не лише матеріально, а й психологічно залеж
ними від виплат соціальної допомоги. Замість розвинути
в собі активне ставлення до життя, вони мають
тенденцію коритися долі й пасивно чекати дармових
грошей. Така критика залежності від соціальної допо
моги спонукала до реформування системи соціальної
допомоги. Найзначущішими з таких реформ є програми
активізації соціальної допомоги, покликані заохотити
реципієнта перейти від одержання допомоги на оплачу
вану роботу.
Всі європейські країни з рівнем зайнятості понад
70% проводять активну політику зайнятості. Така
стратегія передбачає цілеспрямоване перенавчання
безробітних, а також працівників, яким загрожує без
робіття. І в усіх цих країнах активно домагаються того,
щоб безробітні зайняли наявні вакансії. Найуспішніші
соціальні держави Європи поєднують принцип
соціального партнерства із загальним доступом до
соціальних послуг, які забезпечують перекваліфікацію,
її підвищення та допомогу при переїзді на нове місце.
Саме це і є реалізацією принципу «Flexicurity», тобто
поєднання гнучкості та захищеності [3, с. 23].
Політичний, фінансовий, економічний колапс
початку 2014 року в Україні не тільки актуалізував
загальні проблеми соціального забезпечення, але й
поставив їх в ранг безпекових. Український економіст
А. П. Колесніков на початок 2015 року виводить
«індикатори, що порушують соціальну безпеку: рівень
бідності за національною методикою перевищує
порогове значення на 8%, за методикою ООН складає
близько 80%; показник співвідношення середньої
зарплати до прожиткового мінімуму нижче порогового
в 17 областях; відношення мінімального розміру
пенсії до прожиткового мінімуму нижче порогового
значення вічі; рівень офіційного безробіття дещо вищий
порогового, однак в ньому не враховано близько 6,5 млн.
емігрантів та тіньове безробіття; витрати на охорону
здоров’я нижче порогового значення на 5,5 млрд. грн.,
або на 0,4% ВВП; витрати на освіту нижче порогового
значення на 26 млрд. грн., або 1,88% ВВП» [6]. Картину
доповнює значення Індексу людського розвитку (ІЛР)
України. Це сукупний показник рівня розвитку людини в
країні, тому іноді його використовують як синонім таких
понять як «якість життя» або «рівень життя». Індекс
вимірює досягнення країни з точки зору стану здоров’я,
отримання освіти і фактичного доходу її громадян, за
трьома основними напрямками: здоров’я і довголіття,
вимірювані показником очікуваної тривалості життя
при народженні; доступ до освіти, вимірюваний рівнем
грамотності дорослого населення і сукупним валовим
коефіцієнтом охоплення освітою;гідний рівень життя,
вимірюваний
величиною
валового
внутрішнього
продукту (ВВП) на душу населення в доларах США
за паритетом купівельної спроможності (ПКС). Індекс
людського розвитку України за 2015 дорівнює 0,747, що
відповідає лише 81 місцю із 188 [10].
Наслідки світової фінансово–економічної кризи
обумовлюють економічну невизначеність у сучасному
світовому просторі, що, своєю чергою, посилює вимоги
до якості рішень в сфері соціального управління,
поліпшення умов системи господарювання та суспіль
ного середовища. Сучасні економічні та політичні
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виклики, що стоять перед Україною, формують нові і
позитивні, і негативні тенденції поведінки економічних
агентів у післякризових умовах [1, с. 4].
Український досвіт вирішення соціальних проблем
з позиції патерналізму, до якого були раніше привчені
громадяни, за нинішніх умов вже не спрацює, поступово
приходить усвідомлення «соціальної держави, яка
підтримує активність громадян», у якій пріоритетним
є надання рівності можливостей та використанню
потенціалів [2, с. 35].
Будь–яка спроба запропонувати універсальну цілісну
модель соціальної політики в українських реаліях
завжди буде підпадати під критику та не стане
ідеальною для всіх акторів соціального процесу. Вона
завжди буде когось не влаштовувати, і не тому, що немає
«політичної волі», а тому що постійно спрацьовують
соціальні закони, дія яких має об’єктивний характер.
Свого часу економістами Т. Іверсеном та А. Вренем
було висунуто теорію «Трилеми економіки надання
послуг», основна ідея якої полягає в тому, що в
сучасній економіці неможливо одночасно досягти
виваженого державного бюджету, незначної різниці в
доходах населення і високого рівня зайнятості. Уряд
України, як уряд будь–якої іншої країни, може з успіхом
здійснювати одночасно дві з цих цілей, але аж ніяк не
всі три відразу. За таких обставин українська соціальна
політика буде обмеженою вибором комбінацій з
фактично двох показників та намаганням узгодити їх з
третім «залишковим».
Однією з найважливіших завдань соціальної
політики залишається проблема соціальної стабільності,
котра включає поряд з складової багатства суспільства
в цілому і складову багатства окремої людини, в тому
сенсі, що дана стабільність може існувати тільки у
випадку, якщо кожна людина зможе задовольняти свої
матеріальні й духовні потреби.
У державі, заснованій на принципі солідарності,
означеною метою стає не рівне забезпечення спожи
вання для всіх, а лише рівність шансів для кожного
реалізувати свої можливості задля задоволення
потреб. Тому логічним є те, що в центрі уваги
соціальної політики знаходяться категорії населення,
які потребують підтримки у забезпеченні рівності
шансів (хворі, інваліди, багатодітні та неповні сім’ї,
діти, люди похилого віку). Далеко не завжди це
можливо забезпечити в межах загальнодержавної
соціальної політики, звідси – необхідність послідовної
реалізації принципу субсидіарності. Функціональними
інститутами здійснення соціальної політики можуть
бути не лише державні структури Хоча провідна роль
повинна належати саме державі, оскільки інші приватні
суб’єкти соціальної політики виступають як інститути
досягнення поставлених державою цілей і функціонують
у рамках, заданих державою. Тобто, держава може
діяти через багатьох суб’єктів, які можуть вважатися
суб’єктами соціальної політики лише в тій мірі, у якій
вони забезпечують поставлені державою соціальні цілі.
Вітчизняні та закордонні дослідження щодо новітніх
тенденцій розвитку соціальних держав, зазначають що
важливою умовою успішності соціальної політики є
активізація громадянського суспільства у вирішенні
соціальних проблем, що пов’язана з розповсюдженням
ідеї соціально–активного суспільства.
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Якісно новим явищем глобального розвитку остан
нім часом стає посилення ролі некомерційного сектора,
який включає в себе суспільні неурядові організації
й інші інститути громадянського суспільства. Світова
криза ХХІ сторіччя показала, що в переважній більшості
країн світу створилася принципово нова ситуація, коли
не тільки держава не може вирішити виниклі проблеми,
але й комерційний інститути не готові брати участь в
ефективному вирішенні економічних, соціальних та
інших проблем суспільства. За таких обставин сама
криза об’єктивно сприяє швидкому формуванню та
посиленню впливу некомерційного сектора, котрий
відіграє абсолютно самостійну роль та виступає
партнером держави і комерційного сектора в подоланні
кризових явищ. У громадян сучасних демократичних
суспільств потреби різноманітні та диференційовані,
а як засвідчує практика, ресурсів і засобів навіть
економічно розвиненої держави недостатньо для
задоволення інтересів та потреб своїх громадян. Тому
частину цих функцій перебрало на себе громадянське
суспільство, зокрема некомерційні громадські органі
зації та приватний сектор. Наприклад, Р. Ебелін
наводить цікаві данні проте, що в 2013 році американці
пожертвували майже 42 млрд. дол. на доброчинність,
що перевищило рівень добровільних пожертв майже на
13 відсотків з попереднім 2012 роком [12].
Поступово соціальна держава змінюється, у порів
нянні з тим, якою була на початку свого виникнення.
Вона відходить від етатистської парадигми та набли
жається до державно–приватної форми, а втручання
приватних осіб та організацій лише посилює її можли
вості в наданні соціальних послуг та підвищує
ефективність соціальної політики.
В масовій свідомості українців існує уявлення про
соціальну політику як виключно про сферу діяльності
державної влади. Це фактично, є перешкодою на шляху
модернізації та підвищення ефективності соціальних
заходів, ускладнює залучення до її вироблення та
реалізації недержавних акторів та ресурсів. Дуже
повільно відбувається усвідомлення ролі бізнесу,
некомерційних організацій, фізичних осіб в соціальній
політиці та вочевидь цей процес далекий від завер
шення.
Враховуючи сучасний стан та історичний час в
якому опинилася Україна продемонстрували, що
вироблення концептуальних положень власної моделі
соціальної політики є складним, болісним (відбувається
шляхом «спроб» та «помилок») та вимагає «опрацю
вання новітніх концепцій справедливості, теорії само
організації соціальних систем, що разом із теоріями
солідаризму та інституціоналізму створює передумови
для пошуку форм інноваційних перетворень, коли дер
жава модифікує свої функції та вступає в паритетні
відносини з самокерованими суспільними суб’єктами
під об’єднуючим впливом національної ідеї державо
творення» [5, с. 4].
Висновки та перспективи подальших розвідок.
Таким чином, сьогодні соціальну політику варто розгля
дати не лише як галузь діяльності держави, а як систему
заходів (комплекс нормативних основ), практичних
дій різних суб’єктів політики, що створює умови для
досягнення стратегічної мети – вирішення соціальних
проблем та підвищення суспільного добробуту.
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Подолання глибокої соціально–політичної кризи в
Україні та вихід на траєкторію економічного зростання
вимагає перебудови соціальної сфери і, насамперед,
істотного підвищення добробуту людей, зупинення
падіння їхнього життєвого рівня. Для цього слід
стимулювати приватну ініціативі, перемістити акценти
з громадянських прав на громадянські свободи,
зосередитися не на вирівнюванні доходів населення,
а на рівних шансах та стартових можливостях
кожного.
Соціальну політику не слід розглядати як неминучу
надбудову над комплексом економічних реформ,
вона є їх активною складовою, котра визначає успіх
модернізаційних перетворень в суспільстві. Показником
цього успіху виступає життєвий рівень населення.
У цьому контексті «шлях до Європи» є соціальним
викликом. Набутий європейський та світовий досвід
свідчить про те, що довготривалий успіх у суспільствах
можливий лише тоді, коли економічний і соціальний
розвиток підсилюють один одного. Україна потребує
нової соціальної моделі, яка передбачає відмову
від старої патерналістської системи забезпечення і
набуття більшої економічної свободи. Ця соціальна
модель повинна зміцнювати соціальну справедливість
і згуртованість в українському суспільстві та не стояти
на заваді економічному успіху. Це важке політичне
завдання, яке приховує великі ризики, але надає великі
шанси.
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Social policy: in search of an effective national model
The problems of determining the fundamental principles of modern social policy
of Ukraine; analyzes the global and particularly European practice solving social
problems; concept defined as a system of social policy measures, practical actions and
a wide range of subjects as the active component of modernization transformation; in
the search for a national model of social policy is proposed to focus on stimulating
private initiative, active cooperation with non-governmental institutions of society,
protection of civil rights, equal opportunities and providing opportunities each
start.
Keywords: social policy, social policy model, the European social model,
mechanisms of social policy, welfare state, modernization of public relations, social
sphere.
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Характеристика рівня націоналізації
партійної системи України за результатами
парламентських виборів 2014 року
Досліджується рівень націоналізації партійної системи України за
результатами парламентських виборів 2014 року. Охарактеризовані фактори,
які сприяють/заважають націоналізації партійних систем. Виокремленні
критерії регіональних партій.
Аналіз рівня націоналізації партійної системи України зроблено на основі
емпіричних показників: індексу націоналізації Джонса – Майнварінга, індексу
фрагментації, індексів ефективної кількості партій, індексу волатильності
Педерсена.
Охарактеризовано регіональні особливості парламентських виборів
2014 року, результати голосування за основні суб’єкти виборчого процесу у
загальнодержавному виборчому окрузі. Розрахований індекс націоналізації за
результатами виборів 2014 року становить 0,76. Зроблено відповідні висновки
щодо особливостей націоналізації партійної системи України.
Ключові слова: партійна система України, індекс націоналізації партійної
системи, індекс волатильності Педерсена, парламентські вибори 2014 р.,
політичні партії, регіональні партії.

Одна з важливих функцій партій і партійних
систем – інтеграція суспільства не тільки в політичному,
а й у територіальному значенні цього слова. З цієї точки
зору особливий інтерес у політологів викликає процес
націоналізації партійних систем, під яким розуміють
уніфікацію електоральної підтримки політичних пар
тій в різних адміністративно–територіальних частинах
держави.
Сутність процесу націоналізації полягає в терито
ріальній гомогенізації електоральної поведінки з точки
зору як електоральної участі, так і підтримки партій і
партійних кластерів.
Партійну систему можна вважати націоналізованою,
коли частина голосів, отриманих кожною окремою
партією в різних адміністративно–територіальних
частинах держави приблизно однакова. І навпаки, якщо
електоральна підтримка партій є не однорідною, то
йдеться про ненаціоналізовану партійну систему.
Мета наукової статті – охарактеризувати рівень
націоналізації партійної системи України за резуль
татами парламентських виборів 2014 р.
Для досягнення мети необхідно вирішити такі
дослідницькі завдання:
– дослідити сутність процесу націоналізації та
описати емпіричні методи дослідження даного явища;
– охарактеризувати регіональний вимір парламент
ських виборів 2014 р. в Україні;
– визначити рівень націоналізації партійної системи
України за результатами виборів 2014 р.
В зарубіжній політичній науці високий рівень
націоналізації партійної системи трактується як
ознака її зрілості та консолідованості. При досягненні
певного рівня націоналізації електоральний простір
стає гомогенним, що свідчить про формування
загальнонаціональної партійної системи, яка здатна
інтегрувати у свій склад периферію. Тобто партії не
тільки розмежовують суспільство, а й інтегрують
його, оскільки вони зацікавлені в отриманні загально
національного статусу і повсюдної підтримки. Вони
таким чином стають інструментами територіальної
інтеграції.
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В зарубіжній літературі націоналізація розглядається
як результат історичного процесу, який пов’язаний з
націотворенням, стадіальним формуванням державності.
Прийнято вважати, що на першому етапі, який
пов’язують з ХІХ ст., партійна підтримка мала локаль
ний, фрагментарний характер і різнилася від регіону
до регіону. В подальшому процесі формування
національних держав такий хаос змінювався більш–
менш рівномірним розподілом. Іншими словами, націо
налізація як процес являє собою тривалу історичну
еволюцію в напрямку утворення національних електо
ратів і партійних систем. В результаті партії стають
більш централізованими структурами, їх діяльність
починає охоплювати всю країну, а регіональна специфіка
голосування стає не такою помітною [10, с. 162].
В дослідженні націоналізації можна виокремити
американський і європейський напрями. Американський
напрям пов’язаний з вивченням особливостей станов
лення американської державності. Утворення загально
національних партій у США відбувалося в кінці ХІХ ст.,
особливо в 1880–1896 рр. Ця тенденція була викликана
укріпленням інституту президенства і підвищенням
ролі партій у висуненні і підтримці кандидатів на цей
пост, що в свою чергу потребувало зміцнення партійних
комітетів, і, відповідно, подолання попередньої
фрагментації, коли партійні структури захищали
локальні і регіональні інтереси. Кінцевий результат
націоналізації – утворення стійкої двопартійної системи
конкурентних партій: Демократичної і Республіканської.
Активно в політичних дослідженнях використо
вується досвід націоналізації партійних систем і країн
Європейського Союзу. В даному випадку дослідники
апелюють до праць С. Роккана і його колег, які вивчали
вплив соціально–політичних розмежувань на еволюцію
партійних систем.
Дослідників у галузі націоналізації партійних систем
перш за все цікавлять фактори, які сприяють/заважають
націоналізації партійних систем. На думку російського
дослідника Г. Голосова до факторів, які мають суттєвий
вплив на рівень націоналізації партійної системи слід
віднести [2, с. 131–135]:
1. Особливості пострадянського транзиту. Комуніс
тичний режим не сприяв становленню структур грома
дянського суспільства, що сприяло високому рівню
електоральної волатильності. Відсутність партійної
ідентифікації змушувала виборців звертатися до
інших чинників електорального вибору, насамперед,
особистісних та загальнонаціонального масштабу. До
особистісних чинників відносять: патронажні зв’язки,
матеріальні ресурси, харизму тощо. До загально
національних – ті проблеми, обговорюючи які, політичні
партії мобілізують електорат (економічні питання,
зовнішня політика тощо). Головним механізмом
мобілізації стають ЗМК (насамперед, телебачення).
Особливість переходу до демократії на пост
радянському просторі характеризується непартійним
характером установчих виборів, які в свою чергу
обумовили організаційну нерозвинутість партій і
домінування особистісного компонента у політиці.
2. Федералізм. Децентралізація. Регіоналізм. Досить
часто у політологічному дискурсі антитезою націона
лізації виступає регіоналізація. Аналіз регіоналізації
партійних систем включає: феномен регіональних

368

Гілея

партій, їх стратегії, участь у регіональних виборах,
участь у загальнонаціональних виборах (самостійно чи у
коаліціях з загальнонаціональними партіями).
В даному контексті інтерес викликають дослід
ження субнаціональних партійних систем, які фор
муються, насамперед, в децентралізованих державах,
де регіональні вибори мають велике значення і відбу
ваються в умовах конкурентної боротьби зі специфічною
акторською констеляцією (взаємне розташування
політичних партій в певний проміжок часу).
В дослідженні націоналізації регіональними вва
жаються партії, які приймають участь у виборах лише
на окремих територіях, і, відповідно, мають порівняно
невелике територіальне покриття.
Другим важливим критерієм належності партій до
категорії регіональних – наявність партикуляристської
ідеології. У широкому значенні партикуляризм являє
собою відстоювання окремими соціальними, етнічними,
релігійними групами в державі своїх особистих
інтересів, на противагу інтересам всього співтовариства
або держави в цілому. У більш вузькому значенні, цей
термін використовується для позначення політичної
тенденції окремих регіонів держави до самостійного
політичного життя. Партії з такою ідеологією є суто
регіональними.
Партії, які просто базуються в тих чи інших регіонах
внаслідок свого походження (не маючи при цьому
партикуляристської ідеології), або з огляду на їхню
недостатню і фрагментовану підтримку, називають
регіоналізованими [10, с. 175].
Дослідження націоналізації/регіоналізації партійної
системи обов’язково повинно включати виокремлення
найбільш типових і девіантних регіонів. Типові
регіони голосують як країна в цілому, являючи собою
її зменшену копію, і, скоріш за все, дають точну копію
характерних для країни розмежувань.
Виокремлення девіантних регіонів дозволяє виявити
території, які демонструють найбільші відхилення. Деякі
з таких територій можуть бути слабо інтегрованими
в політичний простір країни і бути джерелом сепара
тистських настроїв. Крім того при авторитарних режи
мах девіантність може бути результатом некоректного
підрахунку результатів волевиявлення [9, с. 110–111].
3. Президенціалізм. Президентські вибори мають
суттєвий вплив на електорат, оскільки завжди апелюють
до загальнонаціональних проблем. Відтак він позитивно
впливає на націоналізацію партійної системи, особливо
коли президентські і парламентські вибори проводяться
на протязі нетривалого терміну.
4. Електоральні правила та нормативно–правова
основа функціонування політичних партій. Йдеться
про одну із догм електоральної компаративістики, яка
перевірена на масиві емпіричних даних, і сутність якої в
тому, що місцева політична активність більш розвинута
в виборчих системах з округами малої величини, тобто в
плюральних виборчих системах [2, с. 135].
Що ж стосується нормативно–правової основи
функціонування партійних систем, то слід відмітити,
що жорстка централізація політичних партій завжди
приводить до утворення/посилення регіональних полі
тичних партій.
5. Етнічна фрагментація. Суттєвий вплив на фраг
ментацію партійних систем має етнічна гетерогенність
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суспільств, оскільки етнічність відносять до тих
характеристик індивіда і групи, які найлегше піддаються
політизації.
6. Особливості політичного режиму. Слід зазна
чити, що в умовах електорального авторитаризму з
обмеженою конкуренцією політичних партій націона
лізація партійної системи має нав’язаний характер. Вона
є наслідком відсутності реального вибору, і, як правило,
є поверхневою. Відтак вона може перестати бути
такою внаслідок перегляду правлячою елітою партійної
стратегії, або наростанням у суспільстві протестних
настроїв [9, с. 103]. Дещо схожі процеси відбуваються і
в умовах режиму електоральної демократії.
Якщо застосувати поняття «націоналізація» для
української політичної практики, то воно буде означати
формування загальнонаціональних характеристик пар
тійної системи, які повторюються від регіону до регіону.
Разом з тим націоналізацію не слід ототожнювати з
абсолютною однорідністю електоральної поведінки, яка
характеризується підтримкою якоїсь однієї політичної
сили.
Для аналізу націоналізації партійної системи
України використаємо такі емпіричні показники: індекс
націоналізації Джонса – Майнварінга (PSNS), індекс
фрагментації (F), індекси ефективної кількості партій
(ENPV, ENPS), індекс Педерсена (Ір) [2; 5; 9; 10].
Дострокові парламентські вибори в Україні було
призначено на 26 жовтня 2014 р. Вибори відбулися за
змішаною виборчою системою. 21 листопада 2013 р.
ВР України більшістю у 365 голосів проголосувала
за необхідний для асоціації з Європейським Союзом
законопроект «Про вибори народних депутатів України»,
внесений Партією регіонів. Але цей закон суттєвих
змін до виборчої системи не вніс, оскільки він не
змінив виборчу формулу, встановлену попереднім
законом. Відтак усі основні його положення залишилися
практично без змін. Закон передбачав створення
закордонного виборчого округу, зміну процедури
формування окружних виборчих комісій, зменшення
розміру грошової застави при реєстрації, введення
обмеження на розмір виборчого фонду, врахування при
створенні виборчих округів компактного проживання
національних меншин, а також посилення вимог до
інформаційних агентств щодо висвітлення виборчого
процесу [3].
У зв’язку з тимчасовою окупацією АР Крим та
військовими діями на Сході України вибори не відбулися
у 27 мажоритарних округах: АРК (10 округів), Донецька
область (9), Луганська область (6), м. Севастополь (2).
ЦВК зареєструвала 52 партії – суб’єкти виборчого
процесу. Йдеться про партії, які висунули кандидатів
у мажоритарних округах і в загальнонаціональному
виборчому окрузі. До виборчого бюлетеня, для голо
сування за партійні списки, було внесено 29 політичних
партій [8].
Революційні події в Києві змінили позиціонування
партійно–політичних сил напередодні виборів. По–
перше, Партія регіонів скомпрометувала себе відмовою
від європейської інтеграції і участі у виборах не
приймала. Рейтинг її найближчого сателіта КПУ також
суттєво понизився. Ті сили, які колись представляли
Партію регіонів переформатувались у ПП «Опозиційний
блок». Її утворили шість політичних партій: Партія
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розвитку України, ПП «Центр», Партії «Україна –
Вперед!», ПП «Трудова Україна», Партія державного
нейтралітету України, ПП «Нова політика». Окремо
вирішив брати участь у виборах зі своєю партійною
структурою ПП «Сильна Україна», С. Тігіпко.
По–друге, одним із наслідків Революції Гідності
було утворення нових партійних структур: ПП «Блок
Петра Порошенка» (з нею підписав угоду про спільну
участь у виборах лідер ПП «УДАР» В. Кличко), ПП
«Народний фронт» (А. Яценюк), ПП «Правий сектор»
(Д. Ярош), ПП «Об’єднання «Самопоміч» (А. Садовий).
По–третє, у виборах брали участь відомі виборцю
партійні бренди ВО «Батьківщина», ВО «Свобода»,
Партія зелених України, ПП «Громадянська позиція» та
інші [7, с. 160–161].
По–четверте, як завжди, у виборах брали участь
маловідомі партійні структури, завдання яких були різні,
але перш за все вони мали набрати хоч якусь кількість
голосів, щоб стати відомими для виборців [фейк].
Результати голосування за політичні партії, які
пройшли до ВР України, та за ті, які набрали не менше
1% голосів виборців, представлені у таблиці 1 [8].
Таблиця 1
Результати виборів до Верховної Ради України
26 жовтня 2014 року
(за партійними списками)
№

Політична партія

1

Політична партія
«Народний фронт»

22,14

64

18

2

Партія «Блок Петра
Порошенка»

21,81

63

69

3

Політична партія
«Об’єднання
«Самопоміч»

10,97

32

1

4

Політична партія
«Опозиційний блок»

9,43

27

2

5

Радикальна партія
Олега Ляшка

7,44

22

0

6

ВО «Батьківщина»

5,68

17

2

7

ВО «Свобода»

4,71%

–

6

8

КПУ

3,88%

–

0

9

Партія Сергія Тігіпка
«Сильна Україна»

3,11%

–

1

10 ПП «Всеукраїнське
аграрне об’єднання
«Заступ»

2,65%

–

1

11

1,8%

–

1

ПП «Правий сектор»

%

К–ть місць
К–ть
за пропор місць у
ційною
мажорит.
системою
округах

У мажоритарних округах одержали депутатські
мандати наступні партії, які не подолали виборчий
бар’єр: ВО «Свобода» – 6 мандатів, Партія Сергія
Тігіпка «Сильна Україна» (далі ПП «Сильна Україна) –
1, ПП «Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ» – 1,
ПП «Правий сектор» – 1, ПП «Воля» – 1, а 96 депутатів
позиціонували себе як самовисуванці [8].
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Таким чином, найбільшу підтримку під час виборчої
кампанії 2014 р. у всіх регіонах України мала ПП
«Народний фронт», яка одержала 22,14% голосів і
перемогла на виборах. Максимальний рівень підтримки
був в Івано–Франківській (37,48%), Тернопільській
(36,5%), Волинській (33,22%), Львівській (33,03%), Чер
нівецькій областях (32,39%). Рейтинги партій за резуль
татами голосування у регіональному розрізі подано у
таблиці 2.
Таблиця 2
Рейтинги політичних партій,
які пройшли до Верховної Ради у 2014 році
в макрорегіонах України
Політична
сила

Політична
партія
«Народний
фронт»
Партія
«Блок Петра
Порошенка»
Політична
партія
«Об’єднання
«Самопоміч»
Політична
партія
«Опозиційний
блок»
Радикальна
партія Олега
Ляшка
Всеукраїнське
об’єднання
«Батьківщина»

Схід
Центр Південь
Захід
Донбас
України України України України
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

22,4

27,1

24,5

17,8

13,8

31,7

22,4

12,5

12,5

8,7

16,3

14,1

9,9

12,2

6,5

0,7

2,4

11,6

21,3

27,2

5,7

7,7

4,8

5,6

6,4

4,5

6,1

5,1

6,2

2,3

Партія «Блок Петра Порошенка» посіла друге місце
за результатами виборів, набравши 21,81% голосів. Хоча
в цілому за кількістю мандатів партія зайняла перше
місце в парламенті. Найбільшу підтримку вона отримала
у Вінницькій області (37,45%).
Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» вибо
рола третє місце в українському парламенті (10,97%).
Найбільшу кількість голосів партія отримала у м. Києві
(21,39%), Львівській (18,78%), Київській (13,09%), Івано–
Франківській (14,69%), Рівненській (11,08%) областях.
Політична партія «Опозиційний блок» посіла
четверте місце з результатом 9,43%. Максимальну під
тримку партії надано в Донецькій (38,69%), Луганській
(36,59%), Харківській областях (32,16%).
Радикальна партія Олега Ляшка зайняла п’яте місце
(7,44%). Найбільшу кількість голосів виборців одержала
в Центральній Україні: Полтавській (10,85%), Сумській
(10,61%), Черкаській (10,06%), Кіровоградській (11,67%)
областях.
ВО «Батьківщина» у порівнянні з 2012 р. суттєво
втратило свої позиції в українському суспільстві і посіло
шосте місце (5,68%). Цьому є ряд як об’єктивних так і
суб’єктивних причин (ув’язнення Ю. Тимошенко, вихід
з партії відомих лідерів тощо) [7, с. 162–163].
Лідерство політичних партій у регіональному вимірі
подано в таблиці 3 [8].
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Таблиця 3

Лідерство політичних партій на парламентських
виборах 26 жовтня 2014 року за результатами
голосування в регіонах України
Назва партії

Партія
«Блок Петра
Порошенка»
Політична партія
«Народний
фронт»
Політична партія
«Опозиційний
блок»

Лідерство за результатами голосування
в загальнодержавному виборчому окрузі

Вінницька, Закарпатська, Миколаївська,
Одеська, Сумська, Херсонська,
Чернігівська, м. Київ (7 областей)
Волинська, Житомирська, Івано–
Франківська, Київська, Кіровоградська,
Львівська, Полтавська, Рівненська,
Тернопільська, Хмельницька, Черкаська,
Чернівецька (12 областей).
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька,
Луганська, Харківська (5 областей)

Не одержали місць у парламенті дві ідеологічні
партії (ліворадикальна КПУ та праворадикальна
ВО «Свобода»), які на попередніх виборах у 2012 р.
набрали більше 10% голосів виборців. Такий резуль
тат є природним для КПУ, яка останнім часом
скомпрометувала себе в українському суспільстві.
ВО «Свобода» втратила підтримку виборців,
оскільки з нею на електоральному полі боролись за
голоси виборців декілька партій народно–демокра
тичного спрямування: Партія «Блок Петра Порошенка»,
ПП «Народний фронт», але в більшості своїй голоси
партії відійшли до нового потужного проекту ПП
«Об’єднання «Самопоміч».
Таким чином, за підсумками парламентських
виборів України 26 жовтня 2014 р. 77,66% виборців
проголосували за «проукраїнські» партії, а 16,42% – за
«проросійські партії». Лише в Донецькій та Луганській
областях (на територіях, які перебувають під контро
лем України) більшість виборців проголосували за
«проросійські» партії, в Харківській області – відносна
більшість виборців підтримала «проукраїнські» партії, а
в решті областей України абсолютна більшість виборців
підтримала «проукраїнські» партії [7, с. 165].
Отже, до парламенту, за результатами виборів,
потрапили чотири нові політичні партії. Таким чином,
формат партійної системи за результатами знову
кардинально змінився, що було наслідком революційних
подій в українському суспільстві.
Для визначення рівня націоналізації партійної
системи України та політичних партій, які отримали
депутатські мандати, використаємо індекс націоналізації
Джонса – Майнварінга. В основу розрахунку індексу
покладений коефіцієнт Джинні (G). Індекс націоналізації
(PNS) для окремої партії розраховується за формулою:
1 – G. Кумулятивний індекс націоналізації партійної
системи (PSNS) є сумою добутків індексів націоналізації
партій і часткою голосів, отриманих цими партіями [5].
В нашому випадку кумулятивний індекс націона
лізації ми розрахуємо по спрощеній формулі, оскільки
ми не розраховували індекс націоналізації для всіх
партій, які приймали участь у виборчому процесі,
а тільки для тих, хто подолав виборчий поріг (за
виключенням ВО «Свобода»). Це можливо зробити
наступним чином: PSNS = PNS 1 + PNS 2 + PNS n / n
(де n – кількість партій, які подолали виборчий бар’єр).
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Індекси PSNS і PNS варіюються від 0 до 1:
чим вони ближчі до 1, тим рівніше розподіляються
голоси виборців, тобто це свідчить про вищий рівень
націоналізації партійної системи (партії). І, навпаки, чим
показник ближче до 0, тим менш націоналізованою є
партійна система (партія).
Розрахунки індексу націоналізації партій, які отрима
ли депутатські мандати (за виключенням ВО «Свобода»)
є такими: ПП «Народний Фронт» – 0,77, ПП «Блок
Петра Порошенка» – 0,9, ПП «Об’єднання «Само
поміч» – 0,8, ПП «Опозиційний блок» – 0,42,
Радикальна партія Олега Ляшка – 0,81, ВО «Батьків
щина» – 0,92, ВО «Свобода» – 0,75. Кумулятивний
індекс PSNS дорівнює 0,76.
Наші розрахунки індексу націоналізації партійної
системи за результатами парламентських виборів 2012 р.
дають наступний результат: індекс націоналізації Партії
регіонів – 0,71, ВО «Батьківщина» – 0,76, ПП «Удар» –
0,84, КПУ – 0,67, ВО «Свобода» – 0,54, ПП «Україна –
Вперед!» – 0,77, ПП «Наша Україна» – 0,58, Радикальна
партія Олега Ляшка – 0,6. Кумулятивний індекс PSNS
дорівнює 0,68.
Вітчизняним дослідником Ю. Морозюком індекс
націоналізації партійної системи був розрахований за
результатами виборів до ВР України 1998–2007 рр. і
його величина була такою: 1998 р. – 0,72, 2002 р. –
0,68, 2006 р. – 0,7, 2007 р. – 0,73 [5]. Якщо взяти до
уваги розрахунки Ю. Морозюка і наші розрахунки
за результатами парламентських виборів 2012 та
2014 рр., то можна зробити висновок про середній
рівень націоналізації партійної системи України, який
коливається у ме;ах 0,68 – 0,73.
Для більш глибокого розуміння процесів, які
відбуваються у партійному середовищі, слід розрахувати
індекси ефективної кількості політичних партій (ENPV,
ENPS), індекс фрагментації (F) та індекс волатильності
Педерсена (Ір), які зможуть дати відповідь про рівень
консолідованості партійної системи та її конфігурацію.
Розрахунок індексів подано в таблиці 4.
Таблиця 4
Індекси, які характеризують розвиток
партійної системи України за результатами
парламентських виборів 2014 року
2014

PSNS

F

ENPV

ENPS

Іp

0,76

0,88

8

5

43

Аналіз результатів виборів та розрахунки індексів
дають змогу зробити наступні висновки.
Рівень націоналізації партійної системи залежить від
таких чинників: особливостей демократичного транзиту,
рівня децентралізації, електоральної формули, форми
правління, етнічної фрагментації, актуальних соціально–
політичних поділів тощо.
Особливості переходу до демократії, які характе
ризувалися непартійним характером установчих виборів,
обумовили організаційну нерозвинутість політичних
партій та домінування особистісного компонента під
час голосування у ході всієї посткомуністичної електо
ральної практики в Україні.
За результатами виборів регіональний вимір пар
тійної підтримки виглядав наступним чином: ПП «Блок
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Петра Порошенка» отримала перемогу у 7 областях і
м. Києві, ПП «Народний фронт» у 12 областях України.
Причому їх перемога була регіонально розрізненою,
тобто вони перемагали і в Центрі, і на Заході, і на Півдні
України. На Сході України перемогу отримала ПП
«Опозиційний блок» (переформатована Партія регіонів).
Індекс націоналізації партійної системи України за
результатами парламентських виборів 2012 і 2014 рр.
був достатньо високим 0,68 і 0,76 відповідно. Високий
індекс націоналізації разом з відповідними значеннями
індексів волатильності і ефективної кількості партій
може свідчити про консолідацію партійної системи. У
нашому випадку висновок буде іншим: незважаючи на
високий показник індексу націоналізації ми не можемо
говорити про консолідацію партійної системи у зв’язку з
дуже високим рівнем індексу Педерсена, який констатує
неусталеність партійних уподобань.
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Characteristics of nationalization rate of Ukraine’s party system
according to the results of parliament elections of year 2014
In the article is being researched the rate of nationalization of the party system
of Ukraine according to the results of parliament elections of year 2014. There were
characterized factors, which promote/impede nationalization of party systems. The
traits of regional parties were emphasized.
The analysis of the nationalization rate of Ukraine was made based on the
empirical parameters: index of nationalization of Jones–Mainwaring, index of
fragmentation, indexes of effective number of parties, index of volatility of Pedersen.
There were characterized local special aspects of parliament elections of year
2014, results of voting for the main subjects of elective process in general state
electoral district. The calculated index of nationalization according to the results of
elections of year 2014 is 0, 76. There were made corresponding conclusions about
specification of nationalization of Ukraine’s party system.
Keywords: party system of Ukraine, index of party system nationalization, index
of volatility of Pedersen, parliament elections of year 2014, political parties, regional
parties.
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Політична стабільність в Україні:
внутрішні та зовнішні виклики
Визначається зміст викликів політичної стабільності в Україні після подій
Євромайдану 2013 року. Окреслено чинники діагностики перетворення викликів
на реальні ризики та загрози для інституційної інфраструктури політики нових
демократій. Розкрито сутність розбіжностей між зовнішніми й внутрішніми
викликами політичної стабільності. Визначено специфіку внутрішніх викликів
політичної системи, що зумовлена станом зовнішнього середовища політичної
системи. Зазначається, що відповідність функціонування політичних
інститутів очікуванням населення формує виклик легітимності, що виникає на
основі особливостей політичної ідентичності трансформаційного суспільства.
Розглядаються можливості й рекомендації для поведінки інститутів
політичного управління в умовах зростання кількості викликів політичній
стабільності та їх комбінованого впливу.
Ключові слова: внутрішні виклики, зовнішні виклики, політична
стабільність, політична криза, політичні ризики й загрози, гілки влади.

Політичні перетворення останніх років в Україні
засвідчили, що процес демократизації потребує
постійної стимуляції, забезпечення сталого характеру,
захисту від загроз та ризиків, які раніше здавалися
малоймовірними.
У сучасній політичній науці явище політичної
стабільності розглядається у динамічному й статичному
аспектах. У першому вимірі стабільність є ознакою
функціонування політичного режиму. Вона має вираз у
незмінності макрополітичних параметрів, політичних
еліт, параметрів політичної участі. У другому значенні
політична стабільність розуміється як здатність полі
тичних інститутів динамічно адаптуватися до зовнішніх
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змін, набувати нової конфігурації, яка відповідає запитам
суспільства. В сучасній Україні політична стабільність
напередодні Євромайдану 2013 р. набула стагнаційного
характеру. За умови поступової авторитаризації
політичного режиму В. Януковича у 2010 – 2013 рр.
на сучасному етапі вітчизняна політична система
перебувала перед низкою викликів, які потребують
ідентифікації та вироблення механізмів протидії або
адаптації. У внутрішньополітичній площині – це
консервація пострадянських нормативів політичної
діяльності й поведінки, які унеможливлюють подальші
демократичні перетворення та процеси євроінтеграції. До
зовнішніх загроз належать спроби поставити під сумнів
існування незалежної України та її політичної системи
з боку іноземних держав. Обидва напрямки потребують
аналізу на основі комплексної методології. Встановлення
першорядних та другорядних чинників на основі
значення й впливу викликів політичної стабільності є
важливою передумовою прогнозування та визначення дій
і заходів, які є оптимальними у існуючій ситуації.
Проблему чинників забезпечення політичної стабіль
ності вивчали такі вітчизняні науковці, як В. Ребкало та
В. Шахов [7], І. Мисик [2], С. Ростецька [8], О. Руденко
[9], В. Стоцький [10]. Серед зарубіжних вчених увагу
зазначеній темі надавали M. Кеннінг [11], Б. Шеперд
[12]. У центрі наукових розробок перебувають визна
чення поняття суспільної стабільності, показник
динаміки політичних конфліктів, співвідношення полі
тичної стабільності і політичної безпеки, взаємозв’язок
економічного зростання й політичної стабільності.
Поряд з цим, потребує окремого дослідження іденти
фікація викликів, загроз і ризиків як чинників політич
ної рівноваги.
Метою статті є розкриття внутрішніх та зовнішніх
викликів політичній стабільності сучасної України.
Завданням дослідження є встановлення інституційних
засобів протидії поширенню політичної невизначеності
та позасистемних акторів, які порушують політичну
рівновагу.
Перетворення гіпотетичних викликів та загроз
стабільності на реально діючі чинники політичного
процесу пов’язане з конкретними діями політичних сил,
спрямованих на зміну статус–кво. В сучасній Україні
у 2014 році в чергове змінилася форма правління.
Зміни, внесені до Основного закону, були спрямовані
на збільшення прозорості владних рішень (передусім, з
боку інституту президента). Однак, попри сподівання,
парламентаризм не став чинником стабілізації через
зростання суперництва між фракціями. Таким чином,
був втілений вплив виклику ідеологізації політичного
процесу, оскільки на сучасному етапі оптимальним для
збереження стабільності було зосередження владних
повноважень у консолідованому демократичному інсти
туті президента. Як стверджують фахівці ІПЕНД імені
І. Кураса, «перехід до парламентсько–президентської
системи відповідно до конституційної реформи 2004 р.
не розв’яже цю проблему сам по собі. Ця модель за
відсутності процесуальних законів і зміни ціннісних
підходів до формування і функціонування органів
державної влади та їх політичної відповідальності хоча
й знижує рівень суб’єктивізму у політичному процесі,
проте містить значно більше ризиків для підтримки
динамічної політичної стабільності, ніж конституційна
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

модель 1996 р., а її ефективність зумовлена тим,
наскільки дієвою буде інституційна підсистема» [1, c. 4].
Внутрішні виклики політичної системи розкри
ваються на основі оцінки бажаного й дійсного стану
політичних відносин. Екстраполяція негативного впливу
імовірних подій чи збігу обставин на розвиток ситуації у
середньо чи довгостроковій перспективі. Оцінка певного
збігу подій як виклику означає її усвідомлення як загрози
з боку учасників політичного процесу, представників
політичних інститутів, політичного класу в цілому.
Зміна інституційного дизайну внаслідок револю
ційних подій в Україні є логічним продовженням
врегулювання ситуацій на основі консенсусу револю
ційних сил. Водночас неспроможність нової системи
запобігти внутрішнім викликам спричиняє втрату
легітимності та зростання напруги у суспільстві.
Шляхом запобігання розбалансуванню інституційної
системи є консолідація демократичних парламентських
сил напередодні нових парламентських і президентських
виборів 2019 року. Стабілізація законодавчої гілки
влади в Україні могла б сприяти її реформа у вигляді
запровадження бікамералізму з метою зниження ваги
нижньої палати й значення її рішень. Як вважають
вітчизняні дослідники, «засади політичних процесів,
глибинні і поточні суспільні конфлікти, і особливості
суспільного договору, і функціонування базових
політичних інститутів, і багато іншого відображають
себе через парламентаризм. Ця властивість особливо
помітна в суспільствах, де відсутня політична стабіль
ність, коли інституціоналізація парламентаризму не
може бути сталою і фіксованою» [1, с. 25].
Специфіка внутрішніх викликів політичної системи
в сучасній Україні зумовлена станом зовнішнього
середовища політичної системи. Саме відповідність
функціонування політичних інститутів очікуванням
населення формує виклик легітимності, який, своєю
чергою, виникає на основі особливостей політичної
ідентичності трансформаційного суспільства. Можли
вість повного ототожнення громадян України з вітчиз
няною політичною системою була поставлена під сумнів
конфліктом на Сході. Явище політичного абсентеїзму
має місце протягом останніх виборчих кампаній в
Україні та спричиняє зменшення кількості виборців, які
брали участь у голосуванні. Обидва виклики на цьому
етапі (1 квартал 2017 р.) не спричиняють істотного
впливу на функціонування політичної системи. Однак,
на наступних парламентських і президентських виборах
2019 року, за умови відсутності протидії, вказані
виклики мають тенденцію до перетворення викликів
на загрози. Перш за все, йдеться про критичний рівень
абсентеїзму, який не дозволить визнати чергові вибори
легітимними. Також за відсутності цілеспрямованих
програм щодо реінтеграції населення, яке мешкає в
зоні АТО та у прифронтових областях України, виникає
ризик протестного або позасистемного голосування.
На думку українських фахівців, «значну роль у
деформаційному впливі на офіційні парламентські
функції відіграють неформальні інститути українського
парламентаризму – лобізм, неформальні коаліції,
«коаліціади», міжфракційні переходи, суміщення депу
татського мандата і багато інших» [1, с. 52].
Виклик політичній стабільності не є загрозою,
оскільки має гіпотетичний (ймовірнісний) характер.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Однак його специфіка полягає у перевірці наявного
стану політичної системи, її здатності до адаптації.
Якщо виклики тривалий час не ідентифікуються, їх
вплив може зростати, перетворюючись на прямі чи
опосередковані загрози.
Політичний розвиток України напередодні прези
дентських виборів 2010 року став свідченням зростання
виклику соціального популізму, який відстоювали
політичні сили тогочасної легальної опозиції: Партії
регіонів та КПУ. Попри поразку у 2006 році (дострокові
вибори до Верховної Ради), ці сили вдало використали
протестні настрої та розпочали діяльність із згортання
демократичних реформ після перемоги В. Януковича на
президентських виборах 2010 року.
Протестні настрої (у т.ч. політичний ескапізм) були
і є внутрішнім викликом з початку економічної кризи
2008 року та погіршенням соціальних стандартів в
Україні. Однак, правляча коаліція, президент і прем’єр–
міністр не здійснили випереджувальних заходів для
збереження динамічної політичної стабільності. Отже,
внутрішні виклики політичній стабільності є екзоген
ними, вони спричиняють вплив, який змінює стан
політичних інститутів та їх поведінку. На думку
авторів ІПЕНД ім. І. Кураса, «система полягає саме
у комплексному підході – реорганізації виконавчої
влади, створенні умов для становлення нового класу
державних управлінців, які зможуть бути генератором
та реалізатором соціально–економічних реформ в умовах
створених ними ж чітких, прозорих та стабільних
правил управління» [6, с. 155].
Віднесення викликів політичній стабільності до
числа внутрішніх виступає проявом реакції експертної
й дослідної спільноти на появу чинників, які мають
значення для системотворчих засад та особливостей
політичної системи. Стабільність при цьому виступає
сукупністю відносин й інституційних засад, які визна
чають незмінність політичних можливостей певної
групи політичних акторів та відсутність істотних
перспектив зміни їх становища у негативному сенсі.
Як вважають вітчизняні науковці, «системи цінностей
і моделей політичної поведінки почали істотно видо
змінюватися у нестабільному соціальному середовищі,
розмиваючи систему ідентичності. Зі змінами політич
них інститутів і соціальної реальності, в попередні
десятиріччя сконструйована у добровільно–примусовій
формі, ідентичність помітно деформувалася, але не
зникла» [6, с. 15].
Внутрішні виклики політичній стабільності в сучас
ній Україні, пов’язані із станом інституційної струк
тури політичної системи. Функціонування політичних
інститутів в умовах трансформацій є викликом, який
пов’язаний з невідповідністю їх діяльності новим
реаліям. Звідси, масштабний ризик, який може
виникнути на підставі даного виклику – це незавер
шеність комплексних демократичних трансформацій.
Владні інститути сучасної України (парламент, уряд,
президент) не повною мірою відповідають орієнтирам
демократичної
модернізації.
Протидія
подібним
викликам – подальші реформи парламенту у напрямку
бікамералізму, звітність урядів у контексті коаліційних
угод, набуття формального характеру арбітральними
повноваженнями президенства. На думку авторів
ІПЕНД ім. І. Кураса, «можливість використання
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образів минулого у самоствердженні держави в системі
міжнародних відносин та у процесах формування
громадянської ідентичності як фактора внутрішньої
стабільності є незаперечним фактом» [6, с. 78].
Ключове значення для оцінки внутрішніх викликів
політичній системі України має стан позадержавних
інститутів політики. Зокрема, політичні партії в Україні
визначаються формальністю членства та дифузією
ідеологічних засад. Після 2013 року парламентськими
політичними силами є переважно партії правового і
правоцентричного спрямування.
Неурядові організації сучасної України характе
ризуються невизначеністю політичних позицій, нере
гулярністю
діяльності,
відсутністю
політичного
структурування. Масові громадські рухи також відзна
чаються епізодичністю діяльності, яка фокусується
навколо електоральних циклів. Групи інтересів характе
ризуються непублічністю діяльності та егоїстичністю
цілей. Зазначене вказує на неузгодженість існуючої
інституційної системи із масштабними цілями полі
тичної модернізації. Стан інститутів за умови масштаб
ної кризи, унеможливлює ефективну протидію зовнішнім
викликам. «Відмінності у сприйнятті політики, держави
та Батьківщини, історії та культури суспільства, в якому
змогли виникнути сепаратизм та громадянська ворожнеча
в умовах політичної нестабільності та воєнних операцій,
були спричинені невизначеністю державної політики
ідентичності та надто тривалому пошуку узагальненого
«Іншого», «Чужого», на основі якого ці відмінності
могли би бути пом’якшені», стверджують представники
ІПЕНД ім. І. Кураса [6, с. 89].
Послідовність перетворень, які переживає управ
лінське рішення у результаті агрегування, артикуляції
та розв’язання (задоволення потреби) в сучасній Україні
відзначається непослідовністю, слабкістю нормативної
регламентації. Особливо наочно це демонструється на
прикладі просування законопроектів у роботі Верховної
Ради. Попри істотну базову потребу реформування
євроінтеграційних проектів, їх висування і розгляд
уповільнюються. Потребує удосконалення первинний
етап демократичного формування порядку денного –
масштабна дискусія у суспільстві. Українські науковці
вважають, що збереження ідентифікаційних і ціннісних
відмінностей донбаського соціуму не блокує потенціалу
його національно–громадянського солідаризму. Понад
те, сучасні катаклізми й породжені ними нові виклики
державній незалежності та суспільній безпеці країни,
як в Україні в цілому, так і серед мешканців Донбасу, з
новою силою актуалізували зростання цього потенціалу
[5, с. 39].
Співвідношення зовнішніх і внутрішніх викликів
політичній стабільності в Україні набуває ключового
значення у контексті формування картини пріоритетів
викликів та черговості відповіді на них. Критерієм
визначення зовнішнього статусу виклику політичній
стабільності є його позасистемна ґенеза або масштаб
ність впливу, який перетворює не лише українську
політичну систему, але і низку інших (або глобальний
порядок денний). До значущих зовнішніх викликів
належать економічна криза у світі, пряма військова
загроза з боку інших держав, дезінтеграція сприятливого
середовища підтримки України на зовнішньополітичній
арені, зменшення зовнішньої кредитної допомоги,
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згортання інвестиційної співпраці, уповільнення темпів
євроінтеграційних процесів. Вказані виклики можуть
спричинити політичну нестабільність через пряме
руйнування територіальної цілісності та державного
механізму, уповільнення соціально–економічного роз
витку й зниження соціальних стандартів, усунути
підтримку демократичної політичної модернізації та
формування консолідованої демократії. Як вважають
вітчизняні експерти, «українська влада наразі не реагує
на потенційні виклики, що містить у собі ідеологія
провідників «Азову» [5, с. 75].
Політичні перетворення в Україні після лютого
2014 року засвідчили глибокий взаємозв’язок між
зовнішніми і внутрішніми викликами політичної
системи. Всі риси вітчизняної політичної системи,
які формують підґрунтя для політичної дестабілізації,
спрацювали як підсилювач зовнішніх викликів. Загроза
національній політичній системі з боку агресивних дій
РФ набула реальних рис через дисфункцію інститутів
управління, неспроможність забезпечити дієву реакцію
на територіальну дезінтеграцію. Поряд з цим, зміни
у владних інститутах спричинили появу нової якості
політичного процесу – адаптивність, здатність до
надзвичайних дій. Висока легітимність новообраних
у 2014 році парламенту й президента дозволила
призупинити повну дисфункцію управління. На думку
науковців НАН України, «планомірні стратегічні
розрахунки російських центрів підготовки і прийняття
рішень були порушенні Майданом 2013 р., який
щонайменше на півтора року випереджав прогнозовану
нестабільність в Україні, що пов’язувалася зі спробою
виборчої пролонгації президентства В. Януковича:
орієнтовані на осінь–зиму 2015 р. плани довелося
адаптувати і втілювати наприкінці 2013 – на початку
2014 р.» [5, с. 173].
Приклади країн сучасного ЄС дають змогу вважати,
що тривале розгортання соціального популізму є
чинником зростання популярності маргінальних полі
тичних сил, які можуть здобути політичну владу
(Рух 5 зірок в сучасній Італії). «Популізм – явище
антисистемне. З одного боку, він стає можливим і
помітним, коли функціонуюча система інститутів не
справляється із запитами, що надходять від соціуму. З
іншого, популізм сам активно атакує цю інституційну
систему, посилюючи її кризу, а часом приводячи й до
колапсу», вважають українські політологи [3, с. 199].
Динамічна політична стабільність, як ознака
оптимального стану політико–інституційної системи
забезпечується балансом внутрішніх і зовнішніх викликів,
якщо інститути управління здатні оперативно оцінювати
сутність та значення потенційних загроз та прогнозувати
негативні сценарії. Прикладом може слугувати розпуск
Верховної Ради V скликання після виборів 2006 року,
коли була порушена коаліційна угода. Однак, даний
випадок свідчить швидше про реактивний стиль
реагування на кризи. «Відповіді на сучасні виклики, які
постали перед владою, – це збереження стабільності і
міжнаціональної згоди, протистояння спробам розколоти
країну за ідеологічними ознаками, відмежування від
націоналістичних процесів, безвідкладне вирішення
питань внутрішньої і зовнішньої політики як необхідних
передумов утвердження України як єдиної суверенної
держави», стверджують вітчизняні фахівці [4, с. 13].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Комплексна дестабілізація політичної системи
можлива за умови зовнішнього стабільного стану та
відсутності однозначних проявів зовнішніх і внутрішніх
викликів. Накопичення внутрішньосистемної напруги
відбувається через неможливість забезпечити широкий
спектр соціальних запитів в умовах обмежених можли
востей економіки. Навіть такі країни як сучасна
Німеччина перебувають у фокусі впливу викликів
дестабілізації. Як вважають фахівці НАН України, «в
умовах глобалізації ФРН відчуває серйозні економічні
виклики, пов’язані з низькими темпами зростання
ВВП і великим тягарем здійснення щедрих соціальних
програм. Зокрема, кожний іммігрант щомісячно отримує
близько 400 євро, забезпечується місцем проживання,
освіти, медичного обслуговування, поки не отримає
роботи» [4, с. 411].
Особливим виміром співвідношення зовнішніх і
внутрішніх викликів політичній стабільності є сфера
міжетнічних відносин. Поліетнічні держави перебу
вають під впливом імовірності зростання внутрішньої
конфліктності на ціннісній, або конфесійній основі.
Досвід України свідчить, що потенційні протиріччя
у відносинах між етнічними групами можуть ціле
спрямовано стимулюватися з боку зовнішніх акторів.
Прикладом є спроби активізувати рух політичного
русинизму у Закарпатській області. Федеративний
державний устрій, як демонструє світовий досвід,
не гарантує від масштабної кризи. Згідно з оцінками
ІПЕНД ім. І. Кураса, «головний виклик швейцарському
федералізмові полягає в мультикультуралізмі нації, який
склався не внаслідок імміграції громадян, як, наприклад,
у в США, Канаді або Австралії, а навпаки, сягає своїм
корінням у вікову історію спільнот, які споконвічно
жили в Швейцарії» [4, с. 460–461].
Комплекс зовнішніх і внутрішніх викликів політич
ній стабільності є специфічним для кожної країни.
Що більш розвиненими є інститути демократії та
більш прозорим процес урядування й політичного
представництва, то більш імовірними є своєчасна
реакція на різні типи викликів політичної стабільності.
Сучасна Україна потребує укладання пакту внут
рішньополітичної стабільності з метою припинення
радикалізації вимог політичних акторів до моменту
завершення конфлікту на Сході.
Політична трансформація України як європейської
демократичної держави є можливою за умови вироб
лення національної моделі забезпечення стабільності
політичної системи. Вона може враховувати як внут
рішні, так і зовнішні виклики, своєчасно виробляти
засоби протидії, прогнозувати розвиток обстановки.
Особливістю таких дій має бути уникнення адміністра
тивних та директивних сценаріїв. Кінцевим результатом
є політико–інституційна конфігурація, здатна не лише
гнучко реагувати на появу загроз, але й запобігати їх
появі на основі компенсаторних механізмів.
Ключовими
внутрішньосистемними
викликами
політичній стабільності сучасної України є брак
консолідації політичного класу, відсутність механізмів
публічного відстоювання політичних інтересів, криза
пострадянської політичної ідентичності громадян,
дисфункційність інститутів громадського контролю
та участі. Вказані виклики знищують стійкість демо
кратичних перетворень, створюють умови для консер
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вування стану електоральної (формальної) демократії,
перешкоджають їх переходу до фази консолідації.
Перспективними напрямками подальшої розробки
теми, порушеної у даній статті є встановлення чинників
стабілізації політичної ситуації на основі методик
антикризового менеджменту.
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Political stability in Ukraine:
internal and external challenges
In the article the content of the challenges of political stability in Ukraine
after the events of Euromaidan in 2013 is revealed. Factors of the conversion of
calls to real risks and threats to the institutional infrastructure of new democracies
have been identified. The content of disagreements between external and internal
challenges of political stability is revealed. The specifics of the internal challenges
of the political system is determined. It is noted that the correspondence between
functioning of political institutions and expectations of citizens forms a legitimacy
challenge that based on the specific features of the political identity of society in
transition. Development possibilities and practical recommendations for political
institutions according to the growing number of challenges to political stability are
examined.
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crisis, political risks and threats, branches of power.
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Становлення законодавства
в духовно–культурній сфері
як важлива передумова формування
громадянського суспільства України
Розглядається
формування
нормативно–правового
забезпечення
духовно–культурної сфери, як соціальної основи громадянського суспільства,
визначаються етапи його становлення на теренах незалежної України у
1990–2010 роках. Доводиться значимість законодавчих засад для подальшого
суспільного й державного розвитку країни.
Ключові слова: громадянське суспільство, інститути громадянського
суспільства, засоби масової інформації, закон, держава.

376

Гілея

Одним з провідних напрямів сучасного процесу
державотворення в Україні є становлення демократичної
держави і громадянського суспільства. Зміни, які
відбулись з проголошенням незалежності, в усіх сферах
життєдіяльності (політичній, економічній, соціальній,
культурній, духовній тощо), стали чинниками для
утворення нової соціальної структури, утвердженням
засад захисту прав і свобод громадян, появою багато
партійності та засобів масової інформації. Ці процеси
не могли проходити без нової законодавчої бази, яка б
забезпечила формування нових соціальних інститутів
і сприяла розвитку України як демократичної, правової
держави.
Проблема формування українського законодавства
та його вплив на розвиток громадянського суспільства,
цікавить науковців різних суспільно–політичних дисцип
лін. Цій проблемі присвячені дослідження С. Телешун
[16], М. Росенко [14], Д. Проценко [13], О. Михай
лівська [10], О. Стороженко [15] та ін. Недостатньо
вивченими залишаються питання щодо правового регу
лювання духовно–культурної сфери суспільства України.
Метою даної статті є аналіз розвитку українського
законодавства духовно–культурної сфери, як складової
частини громадянського суспільства в історичній ретро
спективі.
З усією упевненістю можна констатувати, що
духовна складова в житті українського суспільства,
з проголошенням незалежності, була пріоритетною.
Особливостями її розвитку на початку 90–х років
ХХ століття стали правовий статус мови, релігійне
життя, діяльність ЗМІ в руслі демократизації, інформа
тизації й поширення новин в середовищі українського
суспільства.
У цей час вирізняється специфікою мовна політика
держави. Першим кроком у цьому напрямку стала
розробка проекту Закону «Про мови в Українській
РСР», в обговоренні якого взяли участь десятки тисяч
громадян, в тому числі активісти Товариства української
мови імені Т. Шевченка, створеного на початку 1989 р.
В новітній історії України Закон «Про мови в УРСР»
було прийнято 28 жовтня 1989 р.
Відповідно до ст. 2 цього документу українська
мова проголошувалася державною. Йшлося не про
декларативні заяви, що мали місце в Конституції УРСР.
Законодавець зобов’язував запровадити її в усіх сферах
суспільства: дошкільному вихованні, в навчальному
процесі у середніх та вищих закладах освіти, на
підприємствах, в органах державного управління тощо
[5]. На виконання закону Рада Міністрів розробила і
прийняла спеціальну «Державну програму розвитку
української мови та інших національних мов в
Українській РСР на період до 2000 року».
Деякі дослідники скептично ставляться до цього
документу, аргументуючи свою позицію його менш
радикальним змістом, аніж того вимагала громадськість,
тривалим терміном уведення в дію окремих статей (до
10 років) [3]. Вкажемо, що дієвість закону засвідчив
термін його чинності, оскільки новий «мовний закон»
був прийнятий лише в 2012 р. До сьогодні в нашій
державі діє Закон України «Про засади державної
мовної політики» від 3 липня 2012 р.
Важливим для розбудови громадянського суспіль
ства було формування нормативно–правового поля
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в релігійній сфері. Україна взяла курс на побудову
політики віротерпимості, релігійної толерантності,
нейтралітет у питаннях світогляду й віросповідання.
Унормувати діяльність такого інституту громадянського
суспільства було необхідно, тому в 1993 р. парламент
прийняв Закон України «Про внесення змін до Закону
УРСР «Про свободу совісті та релігійні організації»
від 23 квітня 1993 р. Закон врегульовував взаємні
обов’язки держави й релігійних організацій. Одним із
пріоритетних завдань, наголошувалося в документі,
стало «подолання наслідків попередньої конфесійної
політики радянської влади» [7].
Релігійним організаціям як юридичним особам та
віруючим одноосібно було надано право брати участь у
громадському житті, за винятком політичних процесів,
спрямованих на формування органів влади.
Змінами та доповненнями до цього закону були
частково вирішені питання про почергове користування
храмами й культовими спорудами. Відповідно до цього
«культова будівля й майно, що є державною власністю,
могли передаватися в почергове користування двом або
більше релігійним громадам за їхньою взаємною згодою.
За її відсутності державний орган визначав порядок
користування культовою будівлею й майном шляхом
укладення з кожною громадою окремого договору» [14].
Правові основи релігійної політики держави
одержали подальший розвиток в Конституції України
[8], де закріплено право кожної людини на свободу
світогляду й віросповідання. Це право включає волю
сповідати будь–яку релігію або не сповідати жодної,
безперешкодно відправляти одноосібно або колективно
релігійні, культові й ритуальні обряди.
На державному рівні було вирішено й питання про
виконання військового обов’язку особами, чия релігія не
допускає несення служби зі зброєю. Так, згідно зі ст. 35
Конституції України: «Ніхто не може бути увільнений
від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від
виконання законів за мотивами релігійних переконань. У
разі якщо виконання військового обов’язку суперечить
релігійним переконанням громадянина, виконання
цього обов’язку має бути замінене альтернативною
(невійськовою) службою» [8]. Порядок її проходження
деталізовано в Законі України «Про альтернативну
(невійськову) службу» [14].
Роль засобів масової інформації в питаннях станов
лення громадянського суспільства важко переоцінити,
зважаючи на їхню оперативність, динамічність та
масовість в українському суспільстві новітнього часу.
Поширення об’єктивної інформації та її інтерпретація
в контексті загальнолюдських цінностей, реалізації
механізму прав і свобод людини й громадянина є
важливими в розвинених країнах.
Відмітимо, що визнання ЗМІ як суспільного
інституту, правове регулювання його діяльності може
мати лише в демократичному суспільстві. Це пояснює
той факт, що до початку 90–х років ХХ ст. законодавчих
актів щодо ЗМІ не існувало. Натомість існувало
«цензурне право» і партійні норми [17, с. 28].
Лише напередодні припинення існування СРСР
12 червня 1990 р. було прийнято Закон СРСР «Про
пресу та інші засоби масової інформації», що містив
прогресивні положення про ЗМІ та гарантії їхньої
діяльності. Зокрема, під засобами масової інформації
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розумілися «газети, журнали, теле – і радіопрограми,
кінодокументалістика, інші періодичні форми публіч
ного розповсюдження масової інформації». Слід заува
жити, що уже на рівні законодавства для означення ЗМІ
фігурував термін «форми розповсюдження інформації»
[13, с. 88].
Після розпаду Радянського Союзу новоутворені
незалежні держави незначною мірою трансформували
своє законодавство про ЗМІ. Зокрема, у 1992 р. прий
нято і Закон України «Про інформацію», де визначено
поняття «масова інформація» та види ЗМІ. Д. Проценко
вважає, що документ мав чимало недоліків, зокрема не
визначав, що таке ЗМІ, а «обмежився лише переліком
конкретних аудіовізуальних та друкованих ЗМІ» [13, c. 89].
Між тим, з нашої точки зору, це був початок відліку
існування нового суспільного інституту, який був
визнаний на державному рівні в країні з недалеким
тоталітарним минулим.
У перші роки незалежності чимало ЗМІ припинило
існування, окремі газети проголосили себе незалежними
і їхніми засновниками стали трудові колективи.
Розпочався процес створення нових видань, зокрема
й суто державні: газети «Урядовий кур’єр» (орган
державної виконавчої влади – 1990 р.), «Голос України»
(орган Верховної Ради України – 1991 р.) [18, c. 321].
Актуальною в той час постала проблема роздер
жавлення ЗМІ, адже нормальним станом в демокра
тичних країнах є незалежність мас–медіа від держави.
Проте на початку 90–х років держава була неготова
визнати свою неспроможність забезпечити їхнє належне
фінансування. Лише в лютому 1999 р. Верховна Рада
України погодилася з неналежним рівнем реалізації
державної інформаційної політики, спрямованої на
утвердження свободи слова. Тому була ухвалена
постанова «Про діяльність Кабінету Міністрів України,
інших органів влади щодо забезпечення свободи
слова, задоволення інформаційних потреб суспільства
та розвитку інформаційної сфери в Україні». В ній
підкреслювалася необхідність прискорити розробку
проектів концепцій роздержавлення засобів масової
інформації [18, c. 322].
Вимогу роздержавлення ЗМІ поставила і євро
пейська спільнота в рамках євроінтеграції України. В
резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від
5 жовтня 2005 р. знаходимо: «…необхідно розпочати
роздержавлення друкованих засобів масової інформації,
заснованих органами державної влади та місцевого
самоврядування; гарантувати прозорість власності на
засоби масової інформації; створити рівні умови діяль
ності для всіх засобів масової інформації, переглянувши
закон 1997 р. про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів».
В ситуації невідворотного роздержавлення мали
місце спроби жорсткого втручання органів влади
в діяльність редакцій, змінювали редакторів газет
та пробували відбирати приміщення, що належали
виданням. Реагуючи на таку ситуацію, 14 грудня 2006 р.
у Верховній Раді було зареєстровано два законопроекти:
«Про мораторій на відчуження від редакцій державних
і комунальних ЗМІ приміщень і майна» та «Про
редакційну свободу державної і комунальної преси в
процесі роздержавлення» [18, c. 323]. Відмітимо, що
після 2006 р. було чимало законопроектів як від окремих
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депутатів, так і від парламентських груп, але це питання
залишилось невирішеним і по сьогодні.
Видається необхідним здійснити періодизацію
нормативного регулювання становлення інститутів
громадянського суспільства та наголосити на основних
віхах цього процесу.
Насамперед виділимо період з 1991 по 1996 рр. Він
був досить складним та неоднозначним у суспільно–
політичному житті країни, однак лише з липня 1990 р.
по серпень 1991 р. в Україні прийняли понад 200
законодавчих актів, норми яких були спрямовані на
розвиток:
1) інститутів конституційного ладу («Про грома
дянство» від 8 жовтня 1991 р., «Про всеукраїнський
та місцевий референдуми» від 3 липня 1991 р., «Про
формування місцевих органів влади і самоврядування»
від 3 лютого 1994 р.);
2) плюралізму різних форм власності («Про еко
номічну самостійність Української РСР» від 3 серпня
1990 р., «Про підприємництво» (лютий 1991 р.), «Про
власність» від 7 лютого 1991 р.);
3) соціального захисту та духовного розвитку
громадян України («Про внесення змін і доповнень до
кодексу законів про працю Української РСР при переході
республіки до ринкової економіки» від 20 березня 1991 р.,
«Про освіту» від 23 травня 1991 р., «Про свободу совісті
та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р.
Наступний період – 1996–2004 рр. – від прийняття
Конституції до подій «Помаранчевої революції».
Прийняття Основного Закону ознаменувало закінчення
процесу становлення України як самостійної держави.
В Конституції Україна проголошується як суверенна
і незалежна, демократична, соціальна й правова
держава (ст. 1). Основний Закон надав широкі гарантії
прав і свобод людини і громадянина незалежно від
походження, майнового стану, статі, раси, мови, релігії,
політичних та інших переконань, а також закріпив
непорушність прав і свобод людини (ст. 24). Конституція
гарантувала право громадян право на свободу думки і
слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань
(ст. 34), а також на свободу світогляду і віросповідання
(ст. 35), що є конституційною основою формування
плюралістичного суспільства. На законодавчому рівні
громадяни отримали право на свободу об’єднання у
політичні партії та громадські організації (ст. 36).
Остаточно був закріплений інститут приватної влас
ності (ст. 41). Подальша демократизація та різнома
нітність форм власності стали важливими передумовами
розвитку підприємництва (ст. 42).
Затвердження Конституції України дало поштовх для
прийняття цілого ряду законів, покликаних деталізувати
проголошені Основним Законом принципи розбудови
громадянського суспільства. Серед них варто назвати
«Про звернення громадян» від 21 жовтня 1996 р.,
«Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 р.,
«Про благодійництво та благодійні організації» від
16 вересня 1997 р., «Про молодіжні та дитячі громадські
організації» від 1 грудня 1998 р., «Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня
1999 р., «Про творчі спілки» від 2 березня 2000 р., «Про
органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 р.,
«Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р.
[10, c. 120].
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У 1997 р., згідно з положеннями п.2, ст. 106 Кон
ституції Президент України вперше виступив перед
Верховною Радою України зі щорічним посланням «Про
внутрішнє і зовнішнє становище України у 1996 році».
У ньому розвиток громадянського суспільства було
названо одним з найважливіших пріоритетів державної
політики. Також було зазначено, що за невеликий період
незалежності відбулося становлення важливих елементів
громадянського суспільства [2, c. 211].
На цьому етапі зросла роль політичних партій, що
відбулось внаслідок отримання ними конституційного
статусу та запровадження мажоритарно–пропорційної
системи [11, с. 5]. На межі століть багатопартійність
досягла певної зрілості й стала основою для формування
партійної системи. Спостерігається зменшення значення
ідеологій при формуванні партій. Водночас, швидкими
темпами розвиваються засоби масової інформації.
Набувають популярності електронні ЗМІ. Все більше
зростає частка приватних телерадіокомпаній.
Таким чином, на даному етапі відбулось консти
туційне закріплення створення та діяльності основних
інститутів громадянського суспільства. Створена законо
давча база ввела громадянське життя в правові межі.
Прийняття Конституції України забезпечило право
вий фундамент для розвитку громадянського суспіль
ства. Варто відзначити, що її положення запропонували
конкретні механізми для участі громад у вирішенні
політико–правових проблем – наголосимо на виборах,
референдумах, можливості участі у політичних партіях
та громадських організаціях.
Сучасний законодавчий процес за швидкістю і
якістю, на жаль, сильно поступається тогочасному.
Адже було прийнято важливі конституційні закони
для врегулювання відносин політичній, соціально–
економічній та духовній сферах.
Важливі здобутки були в цей час і в сфері
покращення забезпечення прав і свобод людини і
громадянина. Від самого проголошення незалежності
Україна взяла курс на забезпечення прав людини
кожному громадянину незалежно від національної
належності. 17 липня 1997 р. було ратифіковано
«Європейську конвенцію з прав людини». Відтепер
громадяни отримали право звертатись за захистом
своїх прав до міжнародних організацій, зокрема до
Європейського суду з прав людини у м. Страсбурзі [9].
Власне, з 17 липня 1997 р. можна починати новий
відлік часу – початок перенесення європейських
правничих цінностей на український ґрунт. Як зазначав
з цього приводу С. Головатий, «Ратифікація Україною
Європейської конвенції з прав людини створила нову
правову ситуацію в системі захисту прав людини в
Україні. ... перед правниками постає вимога, з одного
боку, не відступати від положень Європейської конвенції
з прав людини, а з іншого – спиратися у своїх рішеннях
на практику Суду щодо розгляду справ про порушення
цих прав» [2, с. 232].
Практично в цей же час були ратифіковані такі
важливі документи «Міжнародний пакт про політичні
та громадянські права та Факультативний протокол до
нього», Міжнародний пакт про економічні, соціальні
й культурні права» та ряд інших документів. Україні
приєдналася до «Конвенції про захист прав і основних
свобод людини» й зобов’язалася імплементувати її
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положення в національне законодавство [4, c. 545]. Та
більшість міжнародних документів у сфері захисту
прав людини так і залишилися наприкінці 90–х років
не підписаними (із 173 документів Україна підписала
близько 40). Ще більше проблем було із втіленням у
життя вже підписаних.
Застаріле нормативно–правове поле конкурувало
з модерним європейським. Тому в цей час виникла
практика приймати підзаконні правові акти в обхід
міжнародним документам, так наприклад було
залишено в силі архаїчний інститут прописки. Лише
20 листопада 2001 р. Конституційний Суд України
прийняв рішення про визнання дозвільного характеру
прописки, за яким Міністерство внутрішніх справ
надавало дозвіл на проживання громадян у певній
місцевості, неконституційним. «З сьогоднішнього дня
кожний громадян має право сам визначати, де він буде
проживати, і де буде зареєстрований» – сказав після
засідання суду О. Лавринович, тодішній державний
секретар Міністерства юстиції [1].
Переломним
моментом
цього
етапу
стало
прийняття Закону України «Про основи національної
безпеки України» (19.06.2003 р.). В ньому йшлося,
що пріоритетним завданням суспільно–політичного
розвитку стає формування громадянського суспільства,
його демократичних інститутів, заохочення громадської
активності, створення конкурентоспроможної, соціально
орієнтованої ринкової економіки та забезпечення
постійного рівня життя і добробуту населення [6].
Історичне значення цього документу полягало в тому,
що вперше за 12 річний термін існування незалежної
держави на законодавчому рівні було згадано про
громадянське суспільство не як про щось аморфне та
незрозуміле, а як про конкретний суспільний інститут та
проголошене завдання його побудови.
Після подій 2004 р. нормативне регулювання
розбудови громадянського суспільства покращилося.
У 2004–2005 рр. Інститут місцевої демократії розробив
Національну концепцію розвитку громадянського
суспільства в Україні. У 2005 р. Центр політико–
правових реформ розробив Концепцію взаємодії дер
жави та громадянського суспільства. Врешті решт
протягом 2005–2006 років за участю Мережі громад
ських організацій Опора, Центру політико–правових
реформ, Інституту громадянського суспільства та
інших була розроблена Доктрина громадянського
суспільства. Це був стратегічний документ, покликаний
покращити державне регулювання інституціоналізації
громадянського суспільства [4, c. 548].
У листопаді 2007 р. на Всеукраїнській конференції
«Державна політика сприяння розвитку громадянського
суспільства. Нові пріоритети» виробили резолюцію, в
якій сформулювали головні вимоги до органів державної
влади та місцевого самоврядування щодо вироблення
конкретних кроків для побудови сприятливого середо
вища для формування громадянського суспільства.
Чим не вперше за всю історію незалежної України,
пропозиції громадськості були розглянуті й урядом
визначено кілька напрямів роботи в цьому руслі:
вдосконалення нормативно–правової бази; покращення
комунікації між органами державної влади ті інсти
тутами громадянського суспільства; формування грома
дянської культури суспільства [10, c. 121].
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Упродовж 2008 р. силами співробітників Депар
таменту конституційного та адміністративного права,
інших департаментів Міністерства юстиції України,
представників центральних органів виконавчої влади,
науковців, представників громадських організацій і
інших інститутів громадянського суспільства з метою
створення належних умов для участі громадськості у
формуванні та реалізації державної правової політики
було розроблено «Порядок сприяння проведенню
громадської експертизи діяльності органів виконавчої
влади», затверджений Постановою Кабінету Міністрів
України від 5 листопада 2008 р. №976. Важливим
здобутком цього нормативно–правового акта, окрім
реалізації вище зазначеної мети, стало унормування
інститутів громадянського суспільства.
Відповідно до абзацу другого пункту 2 цього
документу до інститутів громадянського суспільства
віднесено: громадські організації, професійні та
творчі спілки, організації роботодавців, благодійні і
релігійні організації, органи самоорганізації населення,
недержавні засоби масової інформації та інші непід
приємницькі товариства і установи, легалізовані відпо
відно до законодавства [12].
Отже, духовна сфера життя українського суспільства
в період 1991–2010 рр. характеризувалася унормуванням
мовної політики держави й релігійного життя населення.
Утвердженню громадянського суспільства сприяло
забезпечення права громадян на свободу світогляду
та віросповідання, створення рівних умов для функ
ціонування всіх релігійних організацій, що діють в
межах чинного законодавства.
Вперше у вітчизняній історії громадянське суспіль
ство стало категорією, визначеною в законі, а не на рівні
філософських чи політологічних диспутів. Інститути
громадянського суспільства були визнані як система
суб’єктів, наділених правами і обов’язками щодо
відстоювання своїх легітимних інтересів у процесі
подальшої розбудови громадянського суспільства в
Україні та участі в управлінні державними справами,
зокрема, у формуванні та реалізації державної правової
політики [17].
Після помаранчевої революції склалися унікальні
можливості для побудови громадянського суспільства.
Але з 2004 по 2008 рр. українська політична еліта так
і не змогла запропонувати суспільству правила гри,
правові норми для регулювання діяльності інститутів
громадянського суспільства на якісно новому рівні.
Український істеблішмент не зміг запропонувати
прозорий та дієвий механізм реалізації актуальних
завдань [16, c. 3]. Громадяни не зрозуміли своєї
визначальної ролі у прийнятті та реалізації важливих
для українського суспільства рішень.
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The establishment of legislation in the spiritual
and cultural spheres as an important ground
for the formation of civil society in Ukraine
The article deals with the formation of regulatory support for spiritual and
cultural areas as social basis of civil society, it defines the stages of its establishment
on the territory of independent Ukraine in 1990–2010 respectively. The article also
proves the importance of legislative basis for further social and state development.
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«Мюнхенські підсумки» для європейської
та міжнародної безпеки
Метою даної статті – є дослідження підсумків Мюнхенської конференції
з безпеки 2017 р. та їх значення для європейської та міжнародної безпеки. Під
час написання статті, автором були використані наступні методи: аналіз,
синтез, порівняння, індукція, дедукція. Основні одержані висновки полягають
в наступному: Мюнхенська конференція з безпеки засвідчила високий рівень
уваги до європейських та міжнародних проблем, які напряму впливають на
стан безпеки на регіональному і глобальному рівнях; остаточна невизначеність
адміністрації президента США відносно ролі і місця країни в Європі змушує
європейський політикум виробляти нові підходи щодо подальшої розбудови
та зміцнення системи європейської безпеки; Україні очікуваної підтримки
надано не було: натомість, спостерігався дуже низький рівень уваги з боку
європейських та світових політиків до «українського питання», яке, в підсумку,
так і не було детально розглянуто; відносно міжнародної безпеки, то потрібно
зауважити на тому, що наявність таких викликів як тероризм, кібертероризм,
інформаційні війни та інші, заважають комплексному впровадженню нових
підходів щодо забезпечення глобальної безпеки.
Ключові слова: європейська безпека, міжнародна безпека, НАТО,
Європейський Союз, виклики, загрози, співробітництво.
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Основною проблемою, яку досліджує автор в
даній статті, – є аналіз підсумкових рішень в рамках
Мюнхенської конференції з безпеки 2017 р. ї їх
значення для розвитку європейської та міжнародної
безпеки. Такими, які раніше не були достатнім чином
обґрунтовані, видаються наступні аспекти: майбутнє
трансатлантичних відносин і НАТО після обрання
Д. Трампа президентом США, стан співробітництва в
рамках Європейського Союзу в галузі безпеки і оборони,
криза в Україні та відносини з Російською Федерацією,
війна в Сирії та ряд інших.
В статті автором були використані, переважним
чином, матеріали зарубіжних ЗМІ, а також матеріали
офіційного веб–сайту Мюнхенської конференції з
безпеки. Це дозволило автору глибше проаналізувати
досліджувану проблему, а також визначити ті проблеми,
виклики та загрози, які заважають ефективному
забезпеченню європейської та міжнародної безпеки.
Метою даної статті – є дослідження підсумків
Мюнхенської конференції з безпеки 2017 р. та їх
значення для європейської та міжнародної безпеки.
Мюнхенська конференція з безпеки 2017 року
розпочала свою роботу 17 лютого. Це вже 53 щорічна
зустріч, на якій присутні лідери країн, політики та
експерти. Головою конференції було обрано німець
кого дипломата В. Ішингера. На порядок денний
конференції були винесені такі питання як: майбутнє
трансатлантичних відносин і НАТО після обрання
Д. Трампа президентом США, стан співробітництва в
рамках Європейського Союзу в галузі безпеки і оборони,
криза в Україні та відносини з Російською Федерацією,
війна в Сирії та ряд інших [1].
Однією з найбільш актуальних тем стало майбутнє
трансатлантичних відносин і НАТО, особливо те, що
стосується відносин Північноатлантичного альянсу та
ЄС. Європейські політики (канцлер Німеччини А. Мер
кель, міністр оборони Німеччини У. фон дер Ляйнен,
міністр закордонних справ Німеччини З. Габріель) в
своїх виступах намагались довести до американських
колег свою стурбованість відносно майбутньої політики
США, в тому числі недопущенні пріоритетності дво
сторонніх відносин у порівнянні з єдиним блоковим
підходом: в основному це стосувалось Росії, яка, з
одного боку, піддана критиці з боку США, а з іншого –
розглядається в якості партнера [2].
На підставі цього склалась наступна ситуація: з
одного боку підтверджується готовність європейських
країн до підвищення воєнних видатків до 2% від ВВП,
а з іншого – не були конкретизовані перспективи
європейської оборонної політики та її співвідношення
зі стратегією НАТО. Така ситуація ставить у глухий
кут майбутню кореляцію міжнародної та європейської
безпеки, а отже – і забезпечення комплексної глобальної
безпеки. Для об’єктивного розуміння нового формату
взаємодії між НАТО та ЄС потрібно розробити
Комплексну стратегію забезпечення міжнародної
та європейської безпеки з боку НАТО та ЄС, яка б
враховувала всі реалії сьогодення на міжнародній
арені, а також включала в себе сучасні, адаптовані
до нових викликів, ризиків і загроз інструменти,
механізми, засоби ефективної практичної протидії та
боротьби. Але потрібно зауважити на тому, що доти,
доки не буде чітко визначено позицію США щодо
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НАТО, дана Стратегія залишатиметься декларативним
документом.
Що стосується стану співробітництва в рамках ЄС
в галузі безпеки і оборони, то Верховний представник
Європейського Союзу з питань закордонних справ і
політики безпеки Ф. Могеріні у своєму виступі під
час конференції заявила, що Європейський Союз
залишається стабільним, надійним та передбачува
ним партнером для багатьох, в тому числі і в питаннях
безпеки, колективної безпеки, заснованої на співробіт
ництві [3]. Вона також підтвердила, що ЄС збереже
тісні та вкрай важливі відносини зі США, а також тісне
співробітництво з НАТО. Міністр оборони Німеччини
У. фон дер Ляйнен заявила, що після довгих років
скорочення бюджету Німеччині вдалось зробити
поворот: тільки в 2017 р. у порівнянні із 2016 р.
вдалось збільшити бюджет на оборону на 8% і він буде
поступово зростати [4].
Потрібно розуміти, що не всі країни–члени ЄС
зможуть так само як Німеччина збільшувати свої
видатки на оборону з огляду на те, якою непростою
є на сьогоднішній день ситуація в рамках Євросоюзу.
Поштовхом до активізації співробітництва в галузі
безпеки і оборони, стала «нова європейська політика»
Д. Трампа, яка досі ще не має чітких меж та формату.
Єдине що вже можна констатувати – це зміна ролі
США у європейських безпекових справах. Згідно
з позицією нового американського керівництва
«європейська безпека повинна бути європейською», а не
«американсько–атлантичною». Європа на собі повинна
відчути всю відповідальність за свою безпеку і не
покладати великі сподівання на Америку. Враховуючи
дані обставини, ЄС повинен починати розбудовувати
нові підходи та стратегії забезпечення європейської
безпеки суто на ресурсах та можливостях країн–членів.
Враховуючи різні ресурсні можливості та фінансовий
потенціал країн–членів, а також різне ставлення і
розуміння того, якою повинна бути європейська безпека
в ХХІ ст., не варто очікувати на швидкі результати.
Багато розмов і дискусій точилось навколо
«українського питання». В цьогорічній доповіді
Мюнхенської конференції з безпеки «Пост–правда, пост–
Захід, пост–порядок?» було приділено увагу і Україні.
В ній зазначається, що «хоча до повного виконання
Мінських угод, схоже, ще далеко, все більше політиків
починають розмірковувати про перегляд санкцій ЄС, які
безпосередньо пов’язані з цими угодами… Для українців
и решти Європи 2017 рік – з наступаючими виборами у
великих європейських країнах і новою адміністрацією
США – буде критичним» [5]. І це дійсно так, адже
саме від того, які політичні сили прийдуть до влади
в Німеччині та Франції після президентських виборів
(проєвропейські чи проросійські) залежатиме не тільки
стан, перебіг та результативність Нормандського формату
переговорів відносно ситуації на сході, а і те, наскільки
зміниться чи не зміниться ставлення ЄС до України: чи
продовжуватиметься стратегічний діалог, чи європейські
політики залишать нашу державу сам на сам зі своїми
проблемами. З огляду на таку ситуацію, вже зараз
потрібно інтенсифіковувати двосторонній європейський
діалог із кандидатами на посаду президента і вживати
всіх можливих зусиль для вироблення нової стратегії
поведінки та відносин.

381

Випуск 119

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Доводиться констатувати і той факт, що під
час Конференції не було здійснено спроб почати
експертну дискусію відносно реальних практичних
механізмів виходу з кризи на Донбасі, здатності /
готовності учасників Мінського процесу прийти до
спільного знаменника, на засадах якого можна було
б започаткувати поступовий прогрес у просуванні
мирного діалогу. Натомість, було зроблено дуже
багато прорахунків. Так, наприклад, цього року
П. Порошенка запросили до виступу в день відкриття
конференції, в п’ятницю ввечері, в той час як головним
днем на конференції вважають суботу, коли виступає
переважна більшість ключових спікерів. Саме в суботу
призначали панель П. Порошенка у попередні роки.
Другим прорахунком можна вважати те, що президента
запросили до панелі з назвою: «Майбутнє Заходу:
занепад чи повернення?», в якій, також, приймали
участь американський сенатор Дж. Маккейн, польський
президент А. Дуда, глави МЗС Нідерландів та Британії,
Б. Кундерс та Б. Джонсон, але жоден з них у своїх
виступах та відповідях не перейшов до «українського
питання» (за винятком Дж. Маккейна) [6].
Ця ситуація стала свідченням того, що Україна не
виступає більше як європоцентрична країна: є набагато
більш важливі та серйозні питання для Європейського
Союзу, аніж «українське» (агресивна політика РФ щодо
заходу в цілому, російське втручання у вибори, гібридні
та кіберзагрози, міграційна криза в Європі, зміна
адміністрації США та пов’язана із цим невизначеність,
зміни в Європі через вихід Британії з ЄС та ряд інших).
Зменшення зацікавленості до України у порівнянні з
попередніми роками під час конференції було помітним:
В перший день нашу державу згадали лише 2–3 рази.
Все це є свідченням того, що Європейський Союз
поступово втрачає інтерес до України і не хоче брати
на себе додатковий тягар проблем та відповідальності.
Єдине в чому він зацікавлений – це те, щоб існуюча
ситуація на сході нашої держави не поширилась
на територію ЄС, тобто він опікується виключно
європейською безпекою, а не національною безпекою
України. Це потрібно усвідомити і не ідеалізовувати
європейську підтримку та допомогу як таке, що
європейська спільнота повинна обов’язково робити.
В контексті міжнародної безпеки центральним
питанням на конференції стало «сирійське питання».
Спеціальний
посланник
генерального
секретаря
ООН по Сирії С. де Містура заявив у своїй доповіді
про те, що у Вашингтона в Сирії є три пріоритети:
боротьба з «Ісламською державою», обмеження впливу
ряду регіональних гравців і те, як не завдати шкоди
одному з ключових партнерів (Росії – прим. авт.) [7].
Спеціальний представник президента США з питань
взаємодії з іншими країнами в боротьбі з терористичним
угрупованням «Ісламська держава» Б. Макгрук
заявив, що США вважають Російську Федерацію
та Туреччину підходящими гарантами перемир’я в
Сирії та шукають можливості підтримати цю роботу.
Актуальним питанням в контексті сирійської проблеми
залишається чітка позиція США, яка досі ще остаточно
не сформована. Чи будуть вони дотримуватись існуючої
стратегії, чи будуть запроваджені нові підходи? Це
питання залишається на порядку денному американської
адміністрації і з метою недопущення розвитку конфлікту
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та в контексті підтримки міжнародної безпеки повинно
бути розглянуто якомога швидше.
Висновки. Цьогорічна Мюнхенська конференція з
безпеки засвідчила високий рівень уваги до європейських
та міжнародних проблем, які напряму впливають на
стан безпеки на регіональному і глобальному рівнях.
Актуальним став «західний вектор», який було розкрито
в двох площинах: міжнародній та європейській. Наявність
ряду гострих проблем безпекового характеру, привернула
увагу провідних європейських та світових політиків і
експертів. В їх доповідях лунали як заклики до посилення
стратегічного співробітництва та конструктивного діалогу,
так і пропозиції відносно розв’язання проблем, які були
винесені на порядок денний.
Остаточна невизначеність адміністрації президента
США відносно ролі і місця країни в Європі змушує
європейський політикум виробляти нові підходи щодо
подальшої розбудови та зміцнення системи європейської
безпеки. Враховуючи наявність ряду невирішених
проблем (агресивна політика Росії щодо ЄС, російське
втручання у вибори, гібридні та кіберзагрози, міграційна
криза в Європі, зміни в Європі через вихід Британії з
ЄС та ряд інших) Європейському Союзу сьогодні важко
ефективно проводити безпекову політику, особливо, якщо
врахувати те, що існує реальна необхідність збільшення
витрат на оборону. З огляду на зміст підсумкового
документу («Munich Security Report 2017. Post–Truth,
Post–West, Post–Order?») не було запропоновано
конкретних планів дій та стратегій вирішення актуальних
проблем європейської безпеки: було констатовано
поточну ситуацію в сфері безпеки в рамках ЄС та
наведено статистичні дані, які це підтверджують. Тому
подальше розв’язання вищезазначених питань потребує
вироблення чітких практичних підходів, механізмів та
засобів, за допомогою яких запропоновані ініціативи
можуть бути реалізовані в повному обсязі.
Відносно України доводиться констатувати, що
очікуваної підтримки надано не було. Натомість,
спостерігався дуже низький рівень уваги з боку
європейських та світових політиків до «українського
питання», яке, в підсумку, так і не було детально
розглянуто. Це стало свідченням того, що поступово
зацікавленість з боку Європейського Союзу знижується
і спостерігається відмежування від прямої участі у
вирішенні українських проблем. Однакова риторика
П. Порошенка більше не справляє на європейських
політиків вражаючого ефекту, а тому в рамках
Конференції вони своєю поведінкою засвідчили те, що
Україна сама повинна вирішувати свої проблеми.
Що стосується міжнародної безпеки, то потрібно
зауважити на тому, що наявність таких викликів
як тероризм, кібертероризм, інформаційні війни та
інші, заважають комплексному впровадженню нових
підходів щодо забезпечення глобальної безпеки. Як і у
випадку з європейською безпекою, не було прийнято
конкретних документів, в яких би мова йшла про
практичну реалізацію задекларованих під час виступів
намірів відносно зміцнення міжнародної безпеки.
Головним лейтмотивом стало те, що було підтверджено
продовження боротьби з тероризмом в цілому та
діяльністю «Ісламської держави» зокрема.
Отже, цьогорічна Мюнхенська конференція з безпеки
не відкрила Європейському Союзу та світу щось нове.
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Констатація існуючих викликів та загроз європейській
та міжнародній безпеці не сприяє боротьбі з ними.
Головним завданням такого роду заходів повинно бути
підписання підсумкових документів, в яких передбачені
конкретні кроки та дії щодо боротьби із сучасними
регіональними і глобальними ризиками в галузі безпеки.
Подальше дослідження даної проблематики сприя
тиме дослідженню інших питань, які виносились на
порядок денний Конференції (безпека в Азіатсько–Тихо
океанському регіоні, включаючи Корейський півострів;
питання тероризму, інформаційної війни та безпеки
клімату). Це дозволить більш комплексно проаналізувати
підсумкові рішення даного заходу.
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The aim of this paper is to study the results of the Munich Security Conference in
2017 and their significance for European and international security. During writing,
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deduction. The main obtained conclusions are as follows: Munich security conference
has witnessed a high level of attention to the European and international issues,
which directly affect the state of security at the regional and global levels; the final
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of Ukraine was not provided: instead, there was a very low level of attention on the
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not been discussed in detail; concerning international security, it should be noted that
the presence of calls like terrorism, cyber–terrorism, information warfare and others,
hampering the complex introduction of new approaches of providing global security.
Keywords: European security, international security, NATO, European Union,
challenges, threats, cooperation.
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Досвід впровадження бюджету участі
як інструменту партисипаторної демократії
у Франції
Розглянуто передумови розширення участі громадян у прийнятті рішень у
Франції, зумовлені дистанціюванням держави від громадянського суспільства,
домінуванням ідей республіканізму та централізованої держави. Протягом
майже чотирьох десятиліть (1960–1980–ті роки) участь громадян набула
радше форми місцевих ініціатив або ж була винятково політичним принципом
без жодних правових механізмів його реалізації. Визначено роль, яку відіграли
децентралізаційна реформа та політичні партії у поширенні ідей демократії
участі та підведено основні підсумки використання найбільш популярних
інструментів залучення мешканців до вирішення місцевих проблем. На прикладі
діяльності рад сусідства визначено особливості французького підходу залучення
громадян до прийняття рішень.
Ключові слова: бюджет участі, демократія, місцеве самоврядування,
децентралізація, регіон.

Ідея залучення максимальної кількості громадян
до політики і процесу прийняття рішень набуває
дедалі більшої популярності як у старих, так і молодих
демократіях. Вона може набувати форми бюджету
участі – практики залучення мешканців до дискусії
щодо фінансування певних ініціатив з бюджету
органу місцевого самоврядування, яка вперше була
реалізована у бразильському місті Порту–Алегрі у 1989
році. В Європі протягом 2005–2012 років кількість
експериментів із впровадженням бюджету участі (БУ)
зросла з 55 до більше 1300, в яких беруть участь більше
8 млн. громадян ЄС.
Однак кожна країна з огляду на політичні традиції
та інституційні рамки пройшла власний шлях до
впровадження подібних ініціатив, які не завжди дали
бажаний результат, прикладом чого є Франція.
Характерними для політичної культури Франції є
ідея про дистанціювання держави від громадянського
суспільства, при цьому саме держава займає домінуючу
позицію, та уявлення про неподільність державного
суверенітету. Ще з часів феодалізму держава почала
поширювати свій вплив на громадянське суспільство та
ринок. Результатом стало створення однієї з найбільш
централізованих державних систем у Європі, яка
окремими дослідниками навіть розглядалася в якості
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ідеального типу. На чолі держави стоїть обраний на
прямих і загальних виборах президент, який уособлює
основну рушійну силу політичної системи. Виходячи
з положень ідеології республіканізму, централізована
держава у Франції є виразником спільних інтересів, так
званого l’intérêt générale, завдяки чому вона стоїть над
суспільством: лише обрані представники, а не пересічні
громадяни, можуть виступати від імені держави та
представляти цей спільний інтерес.
У рамках цієї державницької парадигми не тільки
громадяни мають дуже обмежені можливості для
висування легітимних вимог, а й органи регіонального і
місцевого самоврядування також перебувають під сильним
контролем з боку держави. Тим не менше, ситуація із
місцевим самоврядуванням у Франції значно покращилася
протягом останніх десятиліть, починаючи з прийняття
першого пакету децентралізаційних законів у 1982 році.
Зазначимо, що ще з часів Французької революції
завжди існувала певна «напруга між, з одного боку,
«єдиною і неподільною республікою», яка не могла
толерувати будь–яких конкурентів на субрегіональному
рівні, та вимогами субнаціональної та децентралізованої
автономії, з іншого» [6, р. 40].
З прийняттям законів про децентралізацію органи
управління на всіх рівнях адміністративно–терито
ріального устрою отримали більше ресурсів та
повноважень. Так, муніципалітетам було передано право
приймати рішення у таких сферах як міське планування,
культура та початкова освіта [1, р. 14–15]. Починаючи з
1990–х років збільшилася кількість муніципалітетів, які
взаємодіяли між собою у рамках міжмуніципального
співробітництва, яких на сьогодні налічується близько
40 тисяч.
Незважаючи на те, що регіони Франції були
створені ще у 1972 році як публічні інститути,
статус територіальної громади вони отримали лише
з прийняттям першого закону про децентралізацію у
1982 році. Цей закон набув чинності у 1986 році, коли
вперше були сформовані ради регіонів за результатами
прямих і загальних виборів. У результаті регіони є
територіальними одиницями з повноваженнями щодо
вирішення питань економічного розвиту, використання
земель, середньої освіти, професійного навчання,
культури та охорони здоров’я.
Ідея регіонів походить ще з часів «старого режиму»,
коли провінції відображали сильну культурну та
історичну однорідність країни. Після революції при
хильники монархії переважно підтримували її, однак
з кінця ХІХ ст. її вплив зменшувався на тлі зростання
популярності республіканізму. Відродження ідеї регіонів
у ХХ ст. відбулося переважно у зв’язку з наростанням
управлінським проблем та усвідомленням того, що
адміністративні органи департаментів не можуть з ними
впоратися.
Децентралізаційна політика також сприяла зростан
ню ролі політичних партій на рівні департаментів та
регіонів. Однак загалом їх роль та впливовість у рамках
політичної системи залишалася дуже обмеженою і
значно меншою, ніж, наприклад, у Німеччині. Лише
після створення П’ятої республіки політичні партії
отримали конституційний статус у Франції, однак
ст. 4 Конституції зводить їх роль до сприяння
висловленню думок у ході виборів. Загалом партії
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мають обмежений вплив на формування уряду, вибір
політичної та управлінської еліти, на формулювання та
реалізацію державної політики. Більше того, політична
система традиційно характеризується фрагментацією
політичних партій.
Слід зазначити, що децентралізаційні реформи
призвели до певних змін в ідеологічних засадах
діяльності П’ятої республіки. Однією з найбільш видимих
ознак стало те, що тепер відносини між державою і
суспільством характеризуються не так ідеєю відстані,
скільки близькості і дедалі більшого акцентування уваги
на участі громадян у політичних справах.
Зростання популярності ідей участі громадян у
процесі прийняття рішень слід розглядати у контексті
серйозної
легітимаційної
кризи
представницької
демократії. Як і в більшості розвинених країн Заходу її
ознаками є: зростання виборчого абсентеїзму, за винятком
виборів президента, в яких явка склала більше 80% у
2007 та 2012 роках; ріст популярності крайніх правих
партій, насамперед Національного фронту; низький
рівень довіри виборців до політиків. Більше того,
протягом 1977–2002 років кожні загальнонаціональні
вибори, чи то президентські, чи парламентські, фіксували
поразку партії, що перебувала при владі, хоча два
президенти цього періоду – Ф. Міттеран та Ж. Ширак
були переобрані на другий термін. Показовою ознакою
зростаючого відсудження між вибраними представниками
та електоратом став провал референдуму щодо прийняття
Європейської конституції, проти якої виступило
55% виборців, у той час як 92% членів парламенту
проголосували за її ратифікацію.
Крім того, було кілька досить масових акцій
протесту проти ініціатив уряду, що впроваджувалися
без жодних попередніх консультацій з населенням чи
зацікавленими акторами: про перше місце роботи у
2006 р., проект реформи університетів 2008–09 рр.,
проект пенсійної реформи в 2010 р.
Перші ознаки появи «деліберативного імперативу»
у публічній політиці фіксуються в 1980–1990–х роках.
Своє відображення він знайшов в удосконаленні
правових механізмів участі громадян у прийнятті рішень.
Єдиними інструментами, за допомогою яких громадяни
могли легально впливати на політичний процес в перші
десятиліття існування П’ятої республіки, були вибори
(парламентські та президентські) і загальнонаціональний
референдум.
Однак
батько–засновник
республіки
Ш. де Голль використовував референдум та прямі
вибори президента радше як інструмент для посилення
легітимності глави держави, а не мав за мету активізацію
участі громадян у вирішенні політичних питань.
Протягом майже чотирьох десятиліть – з 1960–х до
1980–х років – участь громадян набула радше форми
місцевих ініціатив (1960–1970–ті) або ж була винятково
політичним принципом без жодних правових механізмів
його реалізації (1970–1980–ті), зокрема у рамках
політики відновлення сусідства. Вона стала «реальною
експериментальною лабораторією» з огляду на практику
участі, зокрема у сфері міського планування [3, р. 16].
Лише у 1991 році принцип участі був законодавчо
закріплений. Перші закони про участь, що визнали
потребу більшої участі громадян у прийнятті рішень,
були радше на рівні принципу і майже не містили
чітких формулювань правових зобов’язань з боку
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органів публічної влади. Закон про орієнтири для міста
(Loi d’Orientation sur la Ville) від 13 липня 1991 року,
спрямований на боротьбу з просторовою сегрегацією і
соціальною ізоляцією міських територій, став першим
правовим документом, в якому згадується питання
участі, підкреслюється потреба підготовчої діяльності,
що має організовуватися мером при розгляді рішень, що
можуть суттєво вплинути на умови життя мешканців.
Орієнтаційний закон від 6 лютого 1992 року у
другому розділі «Про місцеву демократію» містить
більш прямі норми, стверджуючи про «право членів
комуни бути інформованими про зміни та брати
участь у консультаціях з питань, що стосуються їх
безпосередньо».
Так званий закон Барнієра від 2 лютого 1995 року
містив положення про інститут публічних дебатів
та передбачав створення Національного комітету з
публічних дискусій (НКПД). Цей орган повинен був
організовувати громадські обговорення, якщо рішення
стосувалися важливих проектів, що стосувалися
навколишнього середовища (тобто швидкісних потягів
чи використання генетично модифікованих організмів).
При цьому громадяни мало право отримувати усю
інформацію та висловлювати свої думки і пропозиції
до прийняття остаточного рішення. У 2002 році він
став незалежним управлінським орган з розширеними
повноваженнями. НКПД складається з 21 члена, які
представляють парламент, органи місцевого самовря
дування, судову гілку влади, захисників прав споживачів
та навколишнього середовища, державних службовців.
Комітет може на власний розсуд організовувати
громадські обговорення або ж на прохання зацікавленої
сторони. Більш зобов’язуючі частини законодавства були
прийняті в кінці 1990–х років.
Участь громадян у міських громадах була перед
бачена програмою Міської політики (Politique de
la ville), що призвела до значної різноманітності
учасницьких практики, програм та законодавства,
таких як публічний запит та місцевий референдум [2,
р. 101–106]. Низький рівень явки на виборах, особливо
на початку 2000–х років, стимулював нові зусилля до
посилення участі громадян, що призвело до прийняття
закону про наближення демократії в 2002 році. Він
впровадив сусідські ради у всіх містах, де проживає
більше 80 тис. мешканців (приблизно 50 міст) і є одним
з основних інструментів стимулювання участі громадян
у прийнятті рішень на різних рівнях адміністративно–
територіального устрою.
Ради сусідства, які належать до найбільш поши
рених учасницьких процедур у країні, досить добре
характеризують французький підхід до залучення
громадян у політику. Його особливостями є:
– використання
консультативних
інструментів,
спрямованих на ініціювання діалогу між державними
чиновниками, місцевими політиками та членами відпо
відної громади;
– штучність: вони створюються чиновниками і/
або політиками, у результаті чого громадяни мають
незначний вплив на розробку процедур або повністю
його позбавлені;
– відсутність чітких процедурних правил, що
сприяють домінуванню інституціональних акторів
(насамперед мерів), які головують на таких зустрічах;
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– «вибіркове заслуховування»: державні чиновники
чи політики підсумовують дискусії і фіксують лише ті
аспекти, які важливі для них.
Фонди сусідства дещо відрізняються від цього
підходу, оскільки громадяни визначають власні
пріоритети та розпоряджаються відносно незначними
сумами – кількома сотнями чи тисячами євро. Тим
не менше, вплив учасників на правила гри зазвичай
незначний, а їх масштаб не виходить за рамки суб
локального рівня [5, р. 525–527]. Основним результатом
діяльності таких зібрань та фондів є ефективніша робота
місцевої адміністрації та встановлення діалогу між
громадянами та особами, що приймають рішення.
Отже, бюджет участі у Франції був запроваджений
для виходу за рамки уявлення про домінування держави
над громадянським суспільством та переходу до більш
учасницької політики. Вирішальну роль у поширенні
цієї практики відіграло стажування і запозичення
зарубіжного досвіду. Так на початку 2000–х років
багато членів Соціалістичної партії відвідували світові
соціальні форуми у бразильському Порту–Алегрі, щоб
отримати детальнішу інформацію про такий механізм
участі та поспілкуватися з фахівцями, які реалізували
його у своїх країнах.
Однак не зважаючи на те, що досить велика
кількість акторів була залучена до поширення практики
БУ, мережа з експертів та практиків для систематичної
оцінки існуючих процедур, удосконалення та поширення
найкращого досвіду так і не була сформована. Спершу
члени Комуністичної партії Франції реалізували перший
пілотний проект у Парижі, а соціалісти виявили
інтерес до такої ініціативи дещо пізніше: станом на
2005 рік у Франції було лише 12 спроб реалізації
бюджету участі. Члени обох партій сподівалися, що такі
інноваційні механізми залучення громадян до політики
та популяризація ідей демократії участі сприятиме
зміцненню їх політичної ідентичності та оновленню
політичного іміджу.
Загалом процедури БУ у Франції значною мірою
є результатом поєднання існуючих механізмів участі
громадян у прийнятті рішень (переважно ради та фонди
сусідства) з ідеями, що сформувалися у Порту–Алегрі.
Останнє сприяло виходу за межі сублокального рівня
для залучення у процес обговорень на рівні міста.
Незважаючи на той факт, що впровадження
інститутів бюджету участі спряло поширенню ідей
демократії участі, однак кількість прикладів, в яких
ця концепція безпосередньо впливала на реалізацію
процесу БУ, надзвичайно мала. Якщо місцеві актори
вдавалися до реалізації механізмів демократії участі,
то найчастіше це характеризувалося двома особли
востями. По–перше, вони хоча і використовували
концепцію демократії участі, однак пов’язували її
радше з загальноприйнятими ідеями про участь
громадян, такими як доступ до публічної інформації,
консультування тощо. По–друге, хоча ініціатори і
обговорювали можливості посилення такого виду
демократії, однак не переходили до реалізації своїх ідей
на практиці. У результаті процеси, ініційовані мерами–
комуністами, які найчастіше послуговувалися ідеями
демократії участі, майже не відрізнялися від тих, що
були ініційовані представниками інших політичних
партій [4, р. 213].
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Крім того, конкретні випадки впровадження бюджету
участі є радше проявом триваючих процесів громадської
участі (ради і/або фонди сусідства), особливо з огляду
на обмежений вплив громадян та домінуючу позицію
політиків, ніж інноваційним проривом у відносинах
між владою і громадянами. У більшості випадків саме
політики управляли ходом дискусій та формулювали
потрібні рішення. Результати зустрічей з питань
бюджету участі часто майже не відрізнялися від
рішень ради муніципалітету, тому у багатьох випадках
громадяни та місцеві асоціації з часом вийшли з цього
процесу. Таким чином, після певного періоду ентузіазму
щодо запозичення ініціатив, впроваджених у Порту–
Алегрі, та реалізації принципів демократії участі,
сьогодні ситуація у Франції характеризується стагнацією
чи навіть регресією, принаймні щодо впровадження
бюджетів участі на рівні муніципалітетів.
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Судьбы малых государств,
находящихся в конфликтогенной зоне
На примерах событий в Корее, Украине и Сирии описывается возникновение
столкновений в конфликтогенных зонах, в результате столкновений интересов
великих держав. Также описываются возможные варианты возникновения
столкновений интересов Китай – США на Корейском полуострове и методы
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решения защиты своих территорий малыми странами. Кроме того, в
статье описывается перераспределение сил в мировом порядке и отсутствие
четкого стабильного тренда развития мирового порядка, беспомощность
международных организаций.
Ключевые слова: конфликтогенная зона, стратегически важная и
буферная зона, мировой порядок, столкновение интересов великих держав,
гибридная война, внутренняя война, косвенное участие в войне.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В эпоху реорганизации мирового порядка особенно
острой становится проблема возникновения и решения
региональных, локальных конфликтов. Пока что отсут
ствуют эффективные методы урегулирования конфлик
тов, которые все чаще и чаще возникают в различных
точках мира.
Совершенно очевидно, что чтобы успешно бороться
с региональными и локальными конфликтами, необхо
димо иметь разработанный механизм урегулирования,
основанный на международно–правовой основе. Однако
сегодня неясно, какая организация будет заниматься
разработкой и внедрением подобных механизмов
и правил. Исторический опыт периода биполярной
системы (США–СССР) четко показал, что конфликты во
многих случаях были разрешены только лишь благодаря
согласованности лидирующих великих держав. Слож
ность нынешней обстановки в мировой системе состоит
в том, что США уже по разным причинам не может
быть единоличным лидером миропорядка, а Китай,
претендующий на лидирующие позиции, пока еще не
проявляет особой активности. Современные тенденции
в международной системе показывают, что в ближайшем
будущем региональные и локальные конфликты будут
все чаще возникать и пока что наиболее вероятным
способом решения различного рода конфликтов будет
силовое решение. Естественно в такой ситуации может
снова разгореться очаг холодной войны и гонки воору
жений. Зачастую конфликты порождают, либо их умело
используют сильные державы в своих эгоистических
целях, игнорируя интересы небольших незащищенных
государств. Яркими примерами подобных конфликтов
являются события в Корее, Украине и Сирии. Великие
державы провоцируют возникновение конфликтов в
геополитически и стратегически важных регионах, так
называемых конфликтогенных зонах.
Так нерешительность, несогласованность и безответ
ственность лидеров мирового порядка, беспомощность
международных организаций породили конфликты в
Украине и Сирии.
Достаточно поучительной является история Корей
ского полуострова, который тоже стал жертвой
столкновения интересов великих держав. В связи с чем
есть необходимость провести некоторые параллели
между историческими событиями в Корее и событиями,
проходящими в Украине и Сирии.
Вторжение России на Украину, аннексия Крыма,
события, происходящие в Сирии, снова возродили эпоху
холодной войны и гонки вооружений. Кто и каким
образом может остановить войну, затеянную великими
державами, обладающими ядерным оружием? Причем
принимают участие в войне либо непосредственно,
либо косвенно, либо гибридными методами. Формально
за мир на земле несет ответственность ООН, а точнее
Совет Безопасности при ООН. Парадоксом является
тот факт, что две страны, входящие в состав Совета
Безопасности, Россия и США, противостоят друг другу.
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Характерными примерами тому являются события,
происходящие в Украине и в Сирии. ООН, к сожалению,
беспомощна в решении конфликтных ситуаций, а новый
лидер Китай тоже бездействует.
Сегодня не видно роли международного поли
цейского США и Китая, который претендует на роль
лидера и ограничивается только лишь риторикой.
Возникает ряд вопросов; почему Украина, имеющая
огромную территорию, не смогла противостоять
Российской агрессии? Почему ООН и другие между
народные организации не смогли защитить Украину?
Почему лидер миропорядка США просто выполнял
роль наблюдателя? Почему военный блок западных
стран НАТО не вмешался? И на конец, почему
Пекин, претендующий на роль лидера миропорядка,
ограничился лишь формальным заявлением? В
сирийском конфликте также почему ООН и другие
страны не помешали двум великим державам, ведущим
косвенную войну, которая наносит огромный ущерб
и приносит многочисленное бедствие среди мирного
населения? Почему никакая страна, никакая организация
не может остановить порождение беженцев? События
в Украине и Сирии преподнесли хороший урок всему
миру, что слабые в военном отношении страны и
страны, не имеющие союзнических договоров с
сильными державами, не защищены от агрессии со
стороны сильных государств. Кроме того, исторические
события показывают, что в регионе, где сталкиваются
геополитические интересы великих держав, никто не
может гарантировать мир и безопасность. Такие страны
как Корея, Украина, Сирия, пострадали из–за того, что
в этих регионах столкнулись интересы великих держав.
В связи с такими событиями в мире, не может не
беспокоить и Республику Корея, что снова Корейский
полуостров может, как уже было, превратиться в арену
столкновения интересов США и Китая. Естественно
анализируя ход событий в Украине, Сирии, РК, можно
сделать выводы и предпринять возможные меры.
Понятно, почему Россия практически оккупировала
Крым и совершила агрессию на восточные регионы
Украины. Во–первых, потому что Крым стратегически
и геополитически важный регион. Да и сама Украина
занимает важное геополитическое расположение,
потому и превратилась в арену столкновений интересов
Западных стран, США и России. Схожая ситуация
вполне может развернуться и на Корейском полуострове,
где могут столкнуться интересы морских государств
США, Японии и континентальных Китая и России.
Что касается событий в Украине, вполне понятно,
что Россия против того, чтобы бывшие республики
СССР приобретали западную ориентацию и были
против продвижения НАТО на восток. В этом Россия
видит угрозу своей безопасности. Кроме того, для
России военно–морская база в Севастополе имеет
стратегическое значение. Таким образом, вооруженное
вторжение в Украину продиктовано стратегическими
интересами России. Украина геополитически находится
на очень важном месте и играла роль буферной зоны
для России. Аналогичная ситуация и с Корейским
полуостровом, тут Китай и Россия считают Северную
Корею буферной зоной, а США и Япония используют
Южную Корею как таковую. Конечно, имеются и
различия в ситуациях Украины и Кореи. Во–первых,
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Корея мононациональная страна, которая не имеет
языковых противоречий, как в Украине. Кроме того,
как в военном, так и экономическом положении
имеются существенные различия. Но есть одна
общая черта – геополитическая важность. Именно
поэтому обе страны неоднократно находились в центре
столкновения великих стран. Украина потенциально
мощная страна с достаточным количеством людских и
природных ресурсов, но защитить свою безопасность
не смогла. С момента приобретения независимости
не было сильного политического лидера, способного
сплотить и объединить народ Украины, устранить
все противоречия, которые исторически сложились в
стране, не была разработана стратегия безопасности,
не было четкой внешнеполитической стратегии. Не
было и политической силы, способной объединить
Запад и Восток, Крым и другие регионы. В силу
внешнеполитических причин народ Украины не смог
самостоятельно решить свои внутренние проблемы,
и часть населения попросила помощи извне.
Исторические факты показывают, что такой способ
решений внутренних проблем губительный.
История Гапшинской войны в Корее в 1894,
Имджинская война 1592 года, Корейская война 1950–
53 гг. являются типичными примерами губительности
для стран, когда с помощью внешних сил пытаются
решить внутренние проблемы.
Таким образом, Корея и Украина имеют много
общих черт исторических событий, поэтому есть
необходимость более подробно рассмотреть истори
ческие события нынешней Украины и Кореи.
Известно, что в Украине существовал регионализм,
запад, восток, Крым. Так западные регионы больше
тяготели к Западной Европе, восточные южные и
Крым – больше к России. Антиправительственные
выступления, которые начались в 2013 году, в феврале
2014 года привели к бегству президента Януковича в
Россию. Образовалось временное правительство во
главе с Порошенко. Обстановка внутри страны была
довольно сложной и в этот момент Россия вторглась в
Крым и путем проведения референдума присоединила
Крым к России, а часть Донецкой и Луганской области
образовала республики ДНР и ЛНР. Как стало известно,
президент Янукович официально запросил военной
помощи у России.
27 февраля 2014 года российские войска вошли
в Крым и захватили стратегически важные объекты,
а парламент России дал на это согласие и затем после
референдума, который проводился под наблюдением
России, Крым был включен в состав Российской
Федерации. Практически началась война между
Украиной и Россией. Все эти факты свидетельствуют
о том, что в Украине кроме агрессии России, было
довольно много внутренних противоречий. В чем же
причина существования внутриполитической неста
бильности в Украине? Причина кроется в том, что
украинские политические лидеры оказались неспо
собными уладить противоречия, которые существовали
в Украине между прозападными и пророссийскими
группировками. Ну и самой главной причиной является
все же столкновение интересов великих держав из–за
геополитически важного расположения Украины в целом
и Крыма в частности. Как известно Украина находится
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между Азией и Европой и является важными воротами к
Черному и Средиземному морям. Украина имеет общую
границу с Россией, Беларусью, Молдовой, Польшей,
Словенией, Венгрией и Румынией.
Корея, Украина, Сирия – страны, которые не
имели возможность защищать свои земли и не имели
союзнические договора с сильными странами. Ко
всем тем факторам США не принимала никаких
практических мер по защите Украины кроме нескольких
санкций и отказались предоставлять Украине оружие.
Европа также превратилась в скрытого наблюдателя.
НАТО также не предприняло никаких шагов. Таким
образом, Украина, которая отказалась от ядерного
оружия, оказалась беззащитной перед агрессией
России. Международные организации, такие как
ООН, кроме риторического осуждения никаких шагов
не предприняли. К этой теме вернулись по одной
причине – это говорит о том, что стратегически ни
одна страна в мире не защищена от агрессии сильных
ядерных держав. Возникает в связи с этим масса
вопросов: способны ли США в таких случаях защищать
слабые государства, и если США не имеют сил и
желания, то какая страна способна на такие действия?
Естественно, что многие исследователи думают, что
такой страной может быть Китай, но до сих пор еще
пока не было случая, чтобы Китай выступил в роли
защитника. И, как известно, ни ООН, ни ЕС тоже не
являются таковыми. Тогда напрашивается вопрос, в
чем заключается роль лидеров мирового порядка, и
как они собираются гарантировать мир и процветание
на Земном шаре? Такая ситуация, в которой сегодня
находится Украина, во многом, к сожалению, не
зависит от Украины, а от ситуации в России. Случай
аналогичен с Кореей. После русско–японской войны
судьба Кореи зависела не от короля Кореи, а от Японии.
Причина одна и в случае Украины, и в случае Кореи –
слабость в военном и экономическом отношении. Отказ
предоставить летальное вооружение Украине со стороны
стран ЕС и США, поддержка жителей восточных
регионов боевиков и России, продолжающая помощь
России боевикам.
Как известно, 26 августа 2014 года состоялась
встреча президентов Путина и Порошенко, где догово
рились о создании федеративного государства, при
знание русского языка одним из государственных,
децентрализация, проведение выборов на оккупиро
ванных территориях, амнистия боевиков и т.д.
Понятно, что федерализация по российскому
варианту – предназначена для того, чтобы больше
власти делегировать местным органам и тем самым
оградить Украину от вступления в ЕС и НАТО. Все
эти факторы говорят о том, что, как и раньше, сегодня
методы и способы решения судеб малых и слабых
государств не изменились. Независимо от исторических
эпох слабые государства, окруженные великими
державами, находятся на геополитически важном месте,
не могут решить свою судьбу самостоятельно. Это к
великому сожалению классический вариант практики
международной политики. Типичным таким примером
является судьба Корейского полуострова и Филиппин,
которые были захвачены после Кастра–Тафтского
соглашения 1905 года между США и Японией. Как
известно, согласно сговору США и СРСР, Корейский
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полуостров был разделен по 38 параллели между этими
государствами. Предполагается, что существует также
сговор США и Китая относительно Северной Кореи в
случае возникновения чрезвычайных обстоятельств.
Как известно, экономически пока Украина больше
сотрудничала с Россией, чем с ЕС. Так около 70%
поставки газа зависит от РФ. Около 20–25% экспорта
приходится на Россию [1]. Энергетическая зависимость
Украины от России напоминает ситуацию Северной
Кореи – Китая.
Но относительно безопасности, то тут они отли
чаются, так как Северная Корея, в отличии от Украины
обладает ракетно–ядерным вооружением. Да и Южная
Корея благодаря военному Союзу с США, имеет доста
точную защиту.
То есть Украина, Северная и Южная Кореи нахо
дятся на геополитически важном месте и окружены
великими державами. Но РК и КНДР имеют защи
щенность в отличие от Украины. Украина после развала
СССР в 1991 году имела больше 2000 единиц ядерного
оружия, но в 1994 году согласно Будапештскому
меморандуму со стороны США и России получили
якобы гарантию по безопасности и отказались от
ядерного оружия. Как известно, Путин нарушил условия
меморандума и совершил агрессию на Украину. В связи
с этим возникает несколько вопросов:
1. Почему международное сообщество не смогло
защитить Украину?
2. Почему Россия, одна из участниц – гарантов
Будапештского меморандума нарушила условия?
3. Если бы Украина не отказалась от ядерного
оружия, смогла ли бы Россия так легко напасть на
Украину?
4. Глядя на ситуацию с Украиной, которая отказалась
от ядерного оружия, откажется ли Северная Корея от
ядерного оружия?
Таким образом, отказ от ядерного оружия, гаран
тия территориальной целостности со стороны США и
России, превратилась в кусочек бесполезной бумажки.
Следовательно, Украина сторонница денуклеаризации
в мире, стала слабой, незащищенной и преданной
дружественной страной. Все это жестокая действи
тельность мирового порядка. Украина типичный пример
холодного и жестокого порядка в мировом социуме.
Естественно не только Северная Корея, но и другие
малые и слабые государства не откажутся от ядерного
оружия. Иными словами, кто уже имеет, не откажется, а
кто разрабатывает, будет и дальше разрабатывать, и мало
того, многие страны, которые обладают достаточным
потенциалом, задумываются над созданием ядерного
оружия. По утверждению многих исследователей, и
Южная Корея, и Япония довольно близки к созданию
ядерного оружия. Пример Украины, на которую напал
один из гарантов, Россия, практическое безразличие,
которое показали западные страны, безучастие США,
Китая – все это яркий пример того, что насколько
сегодня эгоистичны лидеры мирового порядка и
безответственны в отношении защиты малых и слабых
государств. Недавно одна из профессиональных
средств массовой информации ЕС Евроактив (EurActiv)
опубликовала письменное заявление комитета по
безопасности Верховной Рады Украины от 23 февраля
2016 года, в котором говорится, что США и Западные
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страны потребовали, чтобы Украина не оказывала
сопротивление России при захвате Крыма [2]. Согласно
Евроактиву, это зафиксировано в протоколе Совета
Национальной безопасности и обороны (NSDS), в самый
разгар Крымского кризиса 28 февраля 2014 года. Этот
факт еще раз подтверждает насколько международное
сообщество и великие державы придерживались
безразличной и безответственной позиции. Согласно
протоколу заседания СНБО, исполняющий обязанности
главы государства, Турчинов собирался оказать
сопротивление, но другие члены СНБО отговорили
его, мотивируя это тем, что Украина самостоятельно
не сможет противостоять России, а Запад и не
собирается оказать помощь! Все эти факторы четко
говорят о том, что слабая в военном отношении и не
входящая в состав НАТО Украина не имела поддержки
со стороны Западных стран. Тогдашний министр
обороны Игорь Тенюк сказал: «Мы не готовы к войне»,
так как Янукович и его команда целенаправленно
уничтожила армию Украины и поэтому нужно время
и помощь извне. Он доложил, что против 5000 плохо
вооруженной армии Украины противостоит 38000
хорошо вооруженных, в том числе и бронетехникой,
русских солдат. Эти факты красноречиво подчеркивают,
что страна существовала, но армии, которая могла бы
защитить страну, не было. Кроме того, назначенный
глава кабинета министров Яценюк, заявил, что 2 корабля
морфлота ВМС США, срочно покинули акваторию
Черного моря, которые там до того находились. И это, к
великому сожалению, сигнал того, как относится Запад к
событиям в Украине.
На вопрос Турчинова: «А что НАТО боится
оказать помощь Украине?» Яценюк ответил: «На
сегодняшний день, это так», и добавил, что даже
страны, которые поставили подписи в Будапештском
меморандуме, не думают оказать помощь Украине.
Экс–премьер–министр Украины Ю. Тимошенко, которая
неофициально присутствовала на этом заседании,
напомнила о событиях в Грузии и Южной Осетии 2008
года. Тогда ни США, ни НАТО, ни Западные страны не
помогли Грузии. Глава СБУ В. Наливайченко заявил,
что американцы и немцы в один голос сказали не
предпринимать никаких действий, потому что Путин
тогда начнет крупномасштабную войну. Не лишним
будет вспомнить и высказывание президента Путина
президенту США Дж. Бушу об агрессии 2008 г. в
комитете НАТО – Россия (NATO – Russia Council), что
Украина даже не страна. Путин заявил, что большая
часть территории Украины – это подарок России в
1950 году. Западная Украина – это Восточная Европа,
а Восточная часть – «это наша территория». «И если
Украина вступит в НАТО, то мы тотчас же заберем
Юго–Восточную часть Украины и Крым. И тогда
Украина прекратит существование как страна». Такова
была угроза со стороны Путина еще в 2008 году [3].
Все эти факты еще раз подтверждают то, что при
таком хаосе в международной политике слабые страны
используются великими державами, как пешки на
шахматной доске. Интересны высказывания Барака
Обамы через 2 года после начала украино–российского
конфликта: «регион Украины для Москвы играет
большую роль, для США Украина не является таковой.
Украина не является членом НАТО и поэтому находится
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под влиянием России, поэтому мы должны определиться
с тем, для чего мы должны воевать? Какова наша цель,
каковы наши интересы?» [4].
Подводя итоги, можно сказать, что окруженная
великими державами, находясь в центре столкновений
интересов, Украина так же, как и Корея, подверглась
нападению сильной державы. Какие же уроки должны
извлечь, какие выводы можно сделать?
1. Сегодняшний мировой порядок не может защи
тить слабые страны от мощных ядерных держав.
2. Если слабая страна не может себя защитить,
то обязательно должна заключать военный союз с
мощными державами. Так если бы Украина была в
составе НАТО, либо имела бы союзнический договор с
США, то вряд ли Россия решилась бы на такой шаг.
3. Глядя на то, как Украина, которая добровольно
отказалась от 2000 единиц ядерного оружия и
подверглась нападению от России, которая является
одной из стран гарантов, вряд ли Северная Корея и
другие страны откажутся от ядерного оружия.
Ну и наконец, если сопоставить аннексию
Крымского полуострова и вооруженного нападения
России на Украину и сравнить Корейский полуостров,
то возникнет масса сравнений и вопросов, относительно
возможных изменений Китайской стратегии на
Корейском полуострове.
Известно, что Украина, как и Россия, была в составе
СССР, и долгие годы находилась в сфере влияния
России и была дружественной страной. Северная Корея
и Китай тоже были странами, связанными кровно–
братскими отношениями, да и к тому же, сейчас обе
страны пока являются социалистическими.
И точно также, как Россия считала Украину
страной–сателлитом, Китай считает страной–сател
литом Северную Корею. Точно также можно сравнить
Крымский полуостров и Корейский, которые находятся
в геополитически важном регионе, где происходит
столкновение интересов великих держав. Естественно
отсюда и возникает вопрос, а может случиться
аналогичное столкновение Китая и Северной Кореи?
Конечно, на сегодня вероятность вооруженного
вторжения Китая в Северную Корею невелика, но,
по мнению многих исследователей, исключить такой
вариант нельзя. Потому, что как Россия считает Украину,
и особенно Крым, важным стратегическим регионом,
так и Китай Северную Корею тоже считает важной
буферной зоной. Естественно, как Россия, так и Китай
вряд ли откажутся от своих мнений. Отношения между
Северной Кореей и Китаем, как и отношения между
Украиной и Россией, очень сложны и имеют свои
географические и политические особенности.
Конечно, ситуация похожа, но не совсем идентична,
так как Северная Корея является самостоятельным
государством и еще обладает ядерным оружием.
Однако, все же нельзя полностью исключить, что
в будущем может возникнуть и в Северной Кореи
аналогичная ситуация, как в Украине. К примеру, каким
тоталитарным бы не был режим в Северной Корее,
с каждым днем число недовольных граждан будет
возрастать, но для этого как минимум необходимо
несколько условий:
1) во–первых, необходим рост доли рыночной
экономики и увеличения экономической свободы;
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2) во–вторых, экономическая свобода должна
повлиять на политическую и социальную свободу;
3) в–третьих, как можно больше товаров произ
водства Южной Кореи необходимо поставить на
рынок Северной Кореи для того, чтобы поменять
представление северокорейцев о Южной Корее и
внешнем мире. Это позволит гражданам Северной
Кореи сравнить демократическую систему Южной
Кореи с диктаторским режимом Ким Чен Уна, что, в
свою очередь, вызовет недовольство режимом. Если
недовольство граждан Северной Кореи дойдет до
критической точки, и дойдет до краха режима, то куда
эмигрирует Ким Чен Ун? Если восстановятся отношения
Китая – Северной Кореи, то естественно вероятность
нахождения убежища в Китае весьма велика, но если
былые отношения не восстановятся, то куда? Тогда
остается вероятнее всего Россия, на которую нет
влияния США. Таким образом, если в Северной Корее
возникнет чрезвычайная ситуация, то не исключено,
что Ким Чен Ун, как Янукович, не попросит военной
помощи у одной из окружающих великих держав. Если
такая ситуация возникнет, то прежде чем объединенная
группировка США–РК, согласно плану 5029, войдет
в Северную Корею, раньше там могут оказаться или
российские, или китайские войска. Но если Ким Чен Ун
не попросит военной помощи у России или Китая, то
вероятность вторжения невелика, так как Северная
Корея обладает ядерным оружием. Ну и еще из–за
того, что Россия и Китай хорошо знают о планах РК–
США в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
в Северной Корее. Как бы ни было, Южная Корея не
должна исключать вариант возникновения подобной
ситуации с Украиной и тщательно обдумать возможные
варианты и подготовиться соответственно. Пример
агрессии ядерной державы на незащищенную Украину
красноречиво говорит о том, что сегодня в мире нет
международной силы, которая бы смогла защитить
слабую страну. А вдруг Китай, так же как и Россия, под
предлогом защиты китайцев, вторгнется в Северную
Корею, то как противостоять ядерной державе? Если
для Запада Украина является исключительно важной
стратегической зоной от вторжения России, то для
Китая стратегически важной зоной для защиты от
морских держав является Северная Корея. В силу таких
причин, сможет ли и захочет ли Китай отказаться от
Северной Кореи? В последнее время в Китае появилось
много сторонников изменения отношений с Северной
Кореей и поддержания объединения Кореи под эгидой
Южной Кореи. Причем аргументы очень серьезные. Но
все же многие исследователи и политики, как в Китае,
так и в Южной Корее, считают, что вряд ли Китай
полностью откажется от Северной Кореи. Ведь многие
годы Северная Корея была зоной исключительного
влияния Китая. В свете происходящих событий в
Украине, какие изменения в стратегии Китая могут
коснуться Корейского полуострова?
Китай и Украина до событий 2013 года имели
хорошие дружеские отношения. Особенно стоит вспом
нить события начала 2014 года, когда Янукович уже
находился в бегах, а Син Дзин Пин как раз находился
с дружеским визитом Россию. В официальной беседе,
которая состоялась между руководителем Китая и
Януковичем, договорились об усилении стратегических
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партнерских отношений и сотрудничестве в течении
5 лет в таких областях как аграрный сектор, энер
гетический, разработка природных ресурсов, финансовая
отрасль, новейшие научные исследования, ракетно–
космическая и авиаотрасли, однако нигде не было
упомянуто о соглашениях по ядреному щиту. Через
неделю после окончания официальной встречи,
массовые средства Китая одноголосно заявили о том,
что Китай предложил Украине защиту от ядерного
нападения, так называемый «ядерный зонт». Это был
первый случай, когда Китай предложил Украине, как
безъядерной стране, защиту от возможной ядерной
атаки. Китайские журналисты оценили такой шаг Китая
как уверенной страны, которая имеет достаточный
потенциал для защиты от ядерной угрозы. И то, что
Китай впервые предложил стране, которая находилась
в достаточно сложном положении, ядерную защиту,
говорит о том, что Китай это сделал для усиления
военного влияния [5]. Многие исследователи этот
шаг Китая расценивают не иначе как специальный
дипломатический ход. Но, несмотря на это, Китай не
сделал ответственный шаг, относительно нападения
России на Украину.
Китай лишь заявил, что конфликт необходимо
решить всевозможными методами переговоров. Офи
циальный Пекин заявил также что «осуждает события,
которые происходят в Украине», и что «конфликт
необходимо разрешить согласно международным пра
вилам». И еще, что Китай не «вмешивается во внутрен
ние события других стран» [6].
Естественно такая позиция Китая наталкивает на
мысль, а как и чего стоит ожидать от Китая в случае
возникновения не предвиденных обстоятельств свя
занных с Северной Кореей на Корейском полуострове?
Как должна Южная Корея воспринять и что противо
поставить? Пока что Китай официально осуждает
разработки и испытание ядерного оружия Северной
Кореей и официально заявил, что поддерживает санкции
ООН относительно КНДР. Кроме того, не предлагает, как
Украине, Северной Корее, защиту от ядерного нападения.
Однако в случае изменения отношения с Северной
Кореей, возникнет чрезвычайная ситуация в КНДР и
станет угрозой для безопасности Китая, то скорее всего
приложат все усилия для стабилизации ситуации.
В такой ситуации, скорее всего козырной картой
может стать ядерный зонт для Северной Кореи. Если
Китай в обмен на отказ от ядерного оружия, предложит
КНДР «ядерную защиту», что тогда должна предпринять
Южная Корея и союзник США? И примет ли такое
предложение Северная Корея? Естественно, все это
зависит от ситуации, в которую может попасть Северная
Корея, а это во многом зависит от стратегии Китая по
отношению к Корейскому полуострову.
Крымский полуостров Украины и Корейский
полуостров схожи по важности и стратегическому
геополитическому значению. И, кроме того, геополи
тическая важность имеет огромное значение для
окружающих соперничающих держав за мировое
господство, что Крымский полуостров играет страте
гически важную роль для России точно также, как
и Корейский полуостров для Китая. В контексте
конфликтогенных регионов для корейцев немалое
внимание привлекают события в Сирии.
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Началом внутренней войны в Сирии можно
считать мартовские события 2011 года, когда в
городе Дера под влиянием жасминовой революции
в соседних Тунисе и Египте были арестованы
15 студентов, которые написали на стене лозунги,
которые применялись в Тунисе и Египте. Началось
недовольство среди населения, которое переросло
во всенародное антиправительственное восстание.
Волнения быстро переросли в войну. Международная
общественность в июне 2012 года признала, что в
Сирии началась гражданская война. Усилия ООН и
других международных организаций ни к чему не
привели. Мало того сунитское государство Саудовская
Аравия через Арабский Союз (Arableague) поддержали
повстанцев и потребовали отставки президента
Асада, а шиисткое государство – Иран, наоборот,
экономически и вооружением начали оказывать помощь
Асаду. Таким образом, внутренний конфликт в Сирии
приобрел иной оттенок. Мало того, в апреле 2013 года
международная общественность начала опасаться, что
Асад может применить химическое оружие. Началось
вмешательство США и западных стран. 14 июля
президент США Обама дал согласие на поставку
повстанцам стрелкового и противотанкового оружия. Тут
же, с другой стороны, Россия стала на сторону Асада
и оказывать ему помощь. Противостояние сунитов и
шиитов, Запад – Россия в июне 2014 года исламские
государства ИГИЛ объявили о создании калифата
(Caliphate) и начали военные действия та территории
Сирии. Таким образом, внутренний конфликт в Сирии
перешел в сложную фазу вооруженного конфликта. В
сентябре 2014 года США объявили ИГИЛ незаконным
террористическим формированием и начали военные
действия, а правительственные войска Асада объявили
повстанцев террористами. А в сентябре 2015 года уже
Россия под видом борьбы с ИГИЛом, но на самом
деле атаковали позиции повстанцев, и начали активно
оказывать помощь Асаду. Таким образом, внутренний
конфликт в Сирии перерос в новую фазу союзничества
и сдерживания великих держав США и России. В
настоящее время Сирия – это рай для разбойников и
беспредельщиков, а для торговцев оружием – отличным
рынком сбыта, а для соперничающих великих держав –
это, своего рода, стратегическая игровая площадка для
выяснения сложных отношений.
Но они породили 2600000 тысяч беженцев, тем
самым породили сложную проблему для мировых
стран. Известно, что война в Сирии перешла в активную
и сложную фазу после ввода в Сирию российских
войск. Возникает вопрос, почему Россия вмешалась
в сирийский конфликт? Почему Россия превращает
Сирию в руины? Почему так резко изменилась
внешнеполитическая стратегия России относительно
Сирии? На то имеются две причины:
1. Выручить Башара Асада
2. Защита военно–морской базы России – Тартус
Как известно, Сирия является военным союзником
России на ближнем востоке, поэтому сегодня на
международной арене поддерживает Сирию. Кроме того,
более 50% вооружения сирийской армии – российское
производство. Тесное военное сотрудничество между
Сирией и Россией продолжается не один десяток лет.
Еще один немаловажный фактор – это военная морская
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база Тартусский порт, находящийся на Сирийской
территории и играет стратегически важную роль. С
1971 года Россия арендует этот важный порт, который
используется в качестве военно–морской базы. В
Неаполе базируется шестой американский флот,
насчитывающий более 40 кораблей и 175 самолетов, а в
Персидском заливе, который находится не очень далеко,
базируется 5–й американский флот и в противовес
американизации Россия имеет в Крыму военно–морскую
базу и, как уже отмечалось, имеет базу и в Сирийском
Тартусе.
Поэтому, если Украина вступит в НАТО и Асад
потеряет власть, то Россия потеряет самые важные
стратегические
военно–морские
базы.
Конечно
же, Россия все силы применит, чтобы сохранить и
поддержать стратегически важные Крым и Сирию.
Но кроме этих причин есть самая главная, из–
за которой Россия ввязалась в сирийский конфликт.
Как известно, после захвата Крыма и начала
войны на Донбассе, к России применяют санкции,
что наносит немалый ущерб экономике России.
Падение цен на газ и нефть нанесла серьезный урон
экономике России и, в связи с этим, в России может
разразиться политический кризис и поэтому Путин
в сентябре 2015 года на ассамблеи ООН предложил
организовать международные военные силы для борьбы
правительства Асада с ИГИЛом. Тогда не придётся
западным странам строить лагеря для беженцев [7].
Но его предложение не поддержали, так как Обама
однозначно считал, что Асад должен уйти в отставку.
Путин считал, что совместные военные действия США
и России положат конец санкциям. Это был план А, но
он не сработал, и тогда Путин перешел к реализации
плана В. Этот план заключался в нападении на
повстанческую армию. Как известно, повстанческую
армию снабжает США. Таким образом, Россия и США
вступили косвенно в войну. Конечно, такие действия
со стороны России продиктованы из–за стратегических
соображений оказания помощи Асаду, но внутренне
надеялись показать США, что без России не одолеть
ИГИЛ. Однако российские войска начали атаковать
позиции повстанцев, а не ИГИЛ, таким образом, ИГИЛ
получил хороший шанс для успехов. Все эти действия
привели к очень сложному положению в Сирии, а
Россия превратилась в дезорганизатора, нарушителя
и стала огромной преградой в решении конфликта в
Сирии [8].
Россия по–прежнему намерена атаковать позиции
повстанческой армии. Такие игры великих держав
привели к 200 000 жертв, и в дальнейшем приведет
Сирию к катастрофическому положению.
Россия
по–прежнему
надеется
посредством
«Сирийской стратегии» освободиться от санкций Запада,
освободиться от международной изоляции и оказать
помощь своему союзнику Асаду.
Сирийская война уже породила проблему беженцев,
количество которых уже перевалило за 2 600000 чело
век. Это уже проблема мирового масштаба. Как видно
такая ситуация порождена великими державами,
которые преследуют свои исключительно эгоистические
цели. И снова необходимо извлечь из сирийской
трагедии выводы, так как подобный сценарий может
возникнуть и в Северной Корее. Сирия с населением
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23 миллиона человек, как по количеству населения,
так и по территории схожа с Северной Кореей. В
1971 году Хафес Аль Асад в результате путча пришел
к власти в Сирии и правил в течении 29 лет, а после
2000 года начал править уже его сын Башар Аль
Асад. Таким образом Асады правят в течении 45 лет.
Правда в Северной Корее начиная с 1945 года, когда
к власти пришел Ким Ир Сен, затем по наследству
передал своему сыну Ким Чен Иру, а тот – в свою
очередь Ким Чен Уну. Таким образом, уже более 70
лет правление Северной Кореей осуществляет семья
Ким. Многие годы опорой Северокорейского режима
был СРСР. Аль Асада поддерживает, опять–таки,
Россия. Противостояния, которые развернулись в
настоящее время в Сирии, еще раз доказывают, что
великие державы, в целях своей выгоды, используют
внутриполитическую ситуацию малых и слабых стран,
в связи с этим возникает вопрос, как контролировать
такие ситуации, которые порождают великие державы,
кто и какие органы могут такие ситуации развязать?
В Северной Корее вероятность возникновения таких
ситуаций тоже имеется. Может быть, не сейчас, не
сегодня, но влияние ветра демократии рано или поздно
дойдут до КНДР. И тогда никто не сможет исключить
вероятность порождения такой же ситуации?
Конечно, ситуации могут быть иными, но в том, что
обязательно будут вмешиваться окружающие великие
страны, в этом сомнения нет. Возникает много вопросов,
будет ли северокорейский режим использовать как
в Сирии химическое, бактериологическое и другие
виды оружия массового поражения, как распорядятся
ядерным оружием, как поведет себя Китай, приведет
ли к столкновению война Китая и объединенных
войск Южной Кореи и США, а может быть они будут
совместно действовать и, в таком случае как будут
делить сферу влияния. Для того, чтобы быть готовым к
различным сценариям, Южной Корее сегодня следует
очень тщательно изучить и проанализировать сирийскую
проблему и разработать стратегию.
Только так можно избежать Сирийского сценария и
позаботиться о будущем Северной Кореи и Корейского
полуострова. В противном случае Северная Корея легко
может стать «кормом для хищника».
История развития мировой системы показала, что
передел сфер влияния происходил, и будет происходить,
потому малые и слабые государства и особенно те,
которые находятся в так называемых конфликтогенных
зонах, таких как Корея, Украина, Сирия. Страна
должна сделать выводы и избрать свой путь, который
бы гарантировал суверенитет и территориальную
целостность. Так после Корейской войны Южная
Корея заключила союзнический договор с США и
сегодня ограниченный контингент США находятся
на территории Южной Кореи и ведутся переговоры
по
размещению
противоракетных
комплексов
системы SAAD. И не секрет, что Южная Корея
сегодня уделяет достаточно внимания для укрепления
обороноспособности страны.
Северная
Корея
после
окончания
войны
пошла другим путем и, несмотря на то, что имела
союзнические договора с СССР и Китаем, взяла курс
на разработку ракетно–ядерного оружия. Нынешние
события, особенно в Украине и в Сирии наглядно
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показали, что такой вариант тоже имеет право на
существование. Сегодня сильные страны мира не
несут ответственности в смысле защиты слабых стран.
Наглядный пример тому ситуация, которая возникла в
Украине. Как известно, Украина добровольно отказалась
от ядерного вооружения, исходя из Будапештского
меморандума, где гарантами выступили США и Россия.
Гарант Россия начала агрессию против Украины,
аннексировала Крым и ведет военные действия на
Донбассе. Другой гарант США – не защитила Украину.
Почему Россия так поступила это ясно, но почему США
отступили от своих ценностей? Почему претендующий
на роль лидера мировой системы Китай, ограничился
только лишь банальными заявлениями?
И так, последние события в мире четко показывают,
что нет стабильного тренда развития мирового
порядка, поэтому каждая страна должна заботиться о
собственной безопасности тем или иным способом,
которые были описаны выше.
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Долі малих держав, що знаходяться в конфліктогенній зоні
На прикладах подій у Кореї, Україні та Сирії описується виникнення
зіткнень у конфліктогенних зонах у результаті зіткнень інтересів великих
держав. Також описуються можливі варіанти виникнення зіткнень інтересів
Китай – США на Корейському півострові та методи захисту своїх територій
малими країнами. Крім того, в статті описується перерозподіл сил у світовому
порядку та відсутність чіткої стабільної тенденції розвитку світового
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Непостійне членство України
Раді Безпеки ООН: минуле та сучасне

Розглянута важлива роль Ради Безпеки ООН, рішення якої мають
обов’язкову силу. Показано статус непостійного члена Ради Безпеки ООН
та діяльність України в цьому статусі. Звернуто увагу на внесок України у
справу забезпечення дотримання цілей та принципів Статуту ООН. Здійснено
історичний огляд непостійного членства України в Раді Безпеки ООН протягом
1948–1949 рр., 1984–1985 рр., 2000–2001 рр. та окреслені пріоритети
діяльності на 2016–2017 рр.
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Геополітичні виклики XXI ст. не зробили світ
безпечнішим, а проблеми колективної, регіональної та
національної безпеки набули гостроти свого звучання.
Згідно зі ст.24 Статуту ООН головна відповідальність за
підтримку міжнародного миру й безпеки покладено на
Раду Безпеки Організації Об’єднаних Націй [1, с. 21].
Рішення Ради Безпеки на відміну від усіх інших
органів системи ООН мають обов’язкову силу. Тільки
Рада Безпеки відповідно до Статуту ООН, наділена
правом приймати рішення про проведення операцій з
використанням збройних сил ООН, або може вимагати
від членів ООН застосування різного роду санкцій.
Рада також виносить рекомендації щодо прийому
нових держав до складу ООН, розглядає питання про
виключення з членів ООН, про обрання Генерального
секретаря. Разом з Генеральною Асамблеєю ООН
вибирає членів міжнародного суду ООН і приймає
заходи для виконання рішень останнього.
Представники Ради Безпеки ООН наділені широ
кими повноваженнями у справі мирного урегулювання
міжнародних конфліктів, військових сутичок між
державами, припинення актів агресії і відновлення
міжнародного миру. До складу Ради Безпеки входять пять
постійних членів – Росія, США, Великоританія, Франція,
Китай – і десять непостійних членів, обраних відповідно
до принципу справедливого географічного представництва
строком на два роки без права негайного переобрання.
Непостійне членство країни в Раді Безпеки ООН
також відіграє значну роль в забезпеченні її успішної
роботи. Така держава протягом визначеного Статутом
терміну повинна ефективно сприяти роботі РадБезу
у відповідності з основними цілямі і принципами
Статуту. Діяти не тільки у своїх власних інтересах,
а й в інтересах усіх членів організації, і насамперед,
в інтересах забезпечення мирного співіснування всіх
держав, сприяти тісній співпраці між ними.
Непостійне членства в Раді Безпеки ООН для
будь – якої країни є надзвичайно важливою і водночас
відповідальною місією. Отже, заявлена проблематика є
доволі актуальною, в тому числі і для нашої держави.
Україна, перебуваючи у складі ООН з 1945 р. отримала
досвід роботи в Раді Безпеки ООН, оскільки цей шлях
проходила у 1948–1949 рр., 1984–1985 рр., 2000–2001
та 2016–2017 рр. Тільки під час перших двох каденцій
українські дипломати діяли від імені УРСР, а під час
наступних – від України.
До праць, у яких піднімалися проблеми функціо
нування Ради Безпеки ООН, а також розглядався внесок
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України в діяльність Ради Безпеки ООН слід віднести
роботи В. М. Федорова [2], В. С. Бруза [3, с. 90–96],
А. Ю. Мартинова [4, с. 130–145]. Однак вказані автори
звертались до окремих епізодів діяльності Ради Безпеки
ООН та участі у ній України. Тому метою нашої
публікації стало здійснення огляду діяльності України
в якості непостійного члена Ради Безпеки ООН в
історичній ретроспективі.
Вперше постпредів УРСР обрали до складу непо
стійних членів Ради Безпеки на ІІ сесії ГА ООН у 1947 р.
А вже з 1 січня 1948 р. по 31 грудня 1949 р. українські
дипломати виконували свої повноваження у цьому голов
ному органі Організації Об’єднаних Націй [5, арк. 7].
Протягом 1946–1949 рр. на засіданнях Ради Безпеки
ООН розглядали індонезійсько–голландський конфлікт,
який потребував негайного вирішення. Документи
свідчать, що українська дипломатія, представлена в Раді
Безпеки ООН долучалась до його розв’язання.
Оскільки питання незалежності і територіальної
цілісності завжди було в числі пріоритетних, то
представник України в Раді Безпеки ООН постійно
акцентував на цьому увагу, у тому числі й під час
розгляду так званого індонезійського питання в
Раді Безпеки 12 грудня 1949 р. В проекті резолюції
пропонувалось відвести голландські війська на
позиції, які вони займали до початку воєнних дій у
грудні 1948 р., звільнити політв’язнів і припинити
терор стосовно мешканців Індонезії, а розгляд справи
доручити комісії, створеній з представників держав –
членів Ради Безпеки. І хоча за основу резолюції були
взяті інші пропозиції, представники Індонезії були
вдячні українській дипломатії за підтримку [6 с. 365].
У 1984–1985 рр. Українська РСР була вдруге
обрана непостійним членом Ради Безпеки ООН. У цей
час зусилля колективу Представництва УРСР в ООН
спрямовувалось на забезпечення належного високого
рівня роботи в цьому органі.
Поряд з участю в дискусіях на офіційних засіданнях
Рада Безпеки ООН та в її неофіційних консультаціях,
делегація Української РСР протягом перших місяців
приділяла велику увагу поглибленому вивченню пробле
матики Радбезу, встановленню ділових контактів з чле
нами інших держав, представлених в Раді Безпеки ООН.
4–6 січня 1984 р. розглядались скарги Анголи у
зв’язку з ескалацією агресії ПАР проти цієї країни.
Дискусії, у яких взяли участь 24 делегації, були
зосереджені на засудженні агресії південноафриканських
расистів, підтримки справедливої боротьби ангольського
народу, вимогою негайного виведення військ ПАР
з території Анголи. Значна кількість країн Африки
ухилялись від критики расистського режиму. Лише
у виступах представників, УРСР, В’єтнаму, Алжиру,
Замбії, Танзанії, Зімбабве а також Китаю містився
заклик розглянути питання про застосування проти
режиму ПАР обов’язкових санкцій у відповідності з
розділом VII Статуту ООН [7, арк. 27–30].
Особливо
знадобився
досвід
дипломатичної
роботи УРСР, під час її головування в Раді Безпеки
ООН у квітні 1984 р. Зазначимо, що у відповідності
з Тимчасовими правилами процедури Ради Безпеки,
головування здійснюється членами Радбезу ООН
почергово в англійському алфавітному порядку найме
нувань країн. Кожен голова займає цей пост протягом
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одного календарного місяця. Він головує на засіданнях
Ради Безпеки і за повноваженням Ради Безпеки
представляє його в якості Органа ООН.
Голова повинен керуватись у своїй діяльності
Тимчасовими правилами процедури Радбезу. Це, однак,
не робить його функції формальними. Від його дій в
значній мірі залежить хід розгляду Радою Безпеки ООН
того, чи іншого питання, робота по узгодженню думок
при підготовці проектів резолюцій, для чого головою
використовується практика проведення двосторонніх і
багатосторонніх неофіційних консультацій.
Делегація Української РСР активно приступила до
виконання функцій голови Ради Безпеки вже з перших
чисел квітня.
2, 3 та 4 квітня 1984 р. були проведені засідання
Радбезу по скарзі Нікарагуа. Делегація УРСР всебічно
проаналізувала матеріали, що свідчили про ескалацію
агресивних дій США та Гандураса проти цієї країни.
Під час двосторонніх консультацій с постпредом
Нікарагуа було з’ясовано, що його уряд прагне не тільки
до широкого обговорення ситуації в Радбезі, а й до
голосування проекту резолюції.
Зусилля голови були спрямовані на проведення
на належному рівні засідання та винесення резолюції
згідно з положеннями Статуту.
В результаті проект резолюції, що підтвердив право
Нікарагуа та усіх інших країн жити у мирі і безпеці без
любого втручання ззовні отримав підтримку 13 членів
Ради. Не дивлячись на американське вето, обговорення
скарги Нікарагуа в Раді Безпеки отримало великий резо
нанс у світі, у тому числі в політичних колах і пресі США.
Внесок української дипломатії у справу відстовання
незалежності визнавали дипломати інших країн. Так, під
час другої каденції непостійного членства в Раді Безпеці
представник демократичного Йемену заявляв: «Ви пред
ставляєте дружню країну, відому своєю неухильною шля
хетною підтримкою всіх народів, які борються за свободу
та захист своєї незалежної території» [7, арк. 62–66].
Отже, за два роки членства в Раді УРСР взяла
участь у 130 офіційних засіданнях, 102 багатосторонніх
консультаціях, провела 80 двосторонніх зустрічей і
бесід з головами Ради Безпеки ООН, на постійній
основі підтримувала робочі контакти і зв’язки з членами
Ради. По важливим питанням, що обговорювались в
цей період в Раді, було здійснено 26 офіційних заяв.
Як непостійний член Ради Безпеки Українська РСР
брала участь в роботі його Комітету по ембарго на
введення зброї до ПАР. Однак, в окремих випадках РБ
не вдавалось прийняти необхідні рішення, оскільки
існувала загроза застосовування вето з боку США та
Великобританії, а представники країн, що розвивались
йшли на поступки, тому, іноді, окремі положення
резолюцій носили половинчастий характер.
Встановились корисні робочі контакти з представ
никами країн, включаючи США. Все це представлялось
доволі важливим з точки зору подальшої роботи УРСР
в ООН. Набутий цінний досвід дипломатичної роботи
став використовуватися в подальшому для забезпечення
участі республіки в інших органах ООН і міжнародних
конференціях. Цей досвід став гарним підґрунтям для
подальшого нарощування активності дипломатів УРСР
в реалізації головних завдань зовнішньої політики
держави [8, арк. 7].
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Серед пріоритетних питань, що виносились на
обговорення Ради Безпеки були питання засудження
агресії одних країн щодо інших, однак ідеологічна
конфронтація, існуюча між державами–членами РадБезу
накладала свій відбиток на прийняття окремих рішень
та резолюцій. Тому часто доводилось зіштовхуватись
із застосуванням вето з боку зацікавлених держав –
постійних членів РадБезу, як це було у випадку, коли
вирішувалось питання з Нікарагуа.
При обговоренні становища в Південній Африці
Українська РСР послідовно підтримувала позицію
країн, що виступали за ліквідацію апартеїду в
ПАР, підтримувала прагнення Намібії на здобуття
незалежності. Припинення актів агресії проти афри
канських народів, насамперед Анголи; підтверджували
законність їх боротьби за національне визволення.
Українській дипломатії часто доводилось швидко
реагувати на загострення міжнародної небезпеки, як,
наприклад, у ситуації, що склалась у липні 1985 р.,
коли режим Преторії увів надзвичайне становище у 36
містах країни для придушення антирасистських виступів
африканського населення ПАР. Тоді головою Ради
Безпеки ООН була УРСР.
В результаті колегіальної роботи Рада Безпеки
затвердила резолюцію, в якій члени ООН, у тому
числі і представники УРСР наполягали застосувати
до ПАР санкції у відповідності до розділу VII Статуту
ООН. Це був приклад того, як країни з різними
політичними системами проявили свою солідарність і
політичну волю. Навіть конгрес США вимушений був
прийняти рекомендації, спрямовані на деяке обмеження
економічних зв’язків американських компаній з ПАР.
Рада Безпеки декілька разів розглядала скарги на
агресивні дії ПАР проти Анголи, Ботсвани, Лесото.
Делегація УРСР рішуче засуджувала дії, що представляли
собою грубе порушення суверенітету та територіальної
цілісності цих держав, маючи серйозну загрозу світу
та міжнародній безпеці. Представник УРСР вимагав
негайного припинення агресії і виведення південно
африканських військ з чужих територій [8, арк. 4–5].
26 вересня 1985 р. з нагоди 40–річчя ООН
відбулось урочисте засідання Ради на рівні міністрів
закордонних справ. Українська РСР, будучи головою
Ради в липні, здійснила свій внесок у підготовку
повістки дня і порядок проведення цього засідання. В
дискусії прийняли участь Генеральний секретар ООН і
представники усіх країн – членів Ради.
Виступ представника УРСР було підпорядковано
ідеї необхідності підвищення ролі ООН, як діючого
інструменту укріплення міжнародної безпеки, миру і
співпраці між народами. Підкреслено, що всі держави
зобов’язані виконувати рішення Ради, вказано на
неприпустимість, коли резолюції РБ, спрямовані на
ліквідацію кризових ситуацій, зокрема, на Ближньому
Сході, в Центральній Америці і на півдні Африки
залишаються невиконаними [9, арк. 85].
Зазначимо, що основою діяльності Ради Безпеки
ООН є принцип одноголосності його постійних членів,
що в значній мірі визначає форми і методи роботи Ради.
При загостренні міжнародної напруженості важко
розраховувати на прийняття узгоджених рішень Ради під
час його офіційних засідань, де виголошуться принципові
позиції держав. Тому в роботі Радбезу важливе місце
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займають такі дипломатичні форми, як попередні
консультації голови з окремими делегаціями, неофіційні
багатосторонні консультації всіх членів Ради Безпеки з
метою узгодження різних точок зору, кулуарні бесіди, що
дозволяють уточнити позиції членів Ради Безпеки ООН,
нарад груп країн для прийняття проектів резолюцій.
За два роки членства в Раді Безпеки ООН
представники Української РСР брали активну участь у
всіх формах її діяльності. І хоча доводилось рухатись у
напрямку зовнішньополітичного курсу СРСР, українські
дипломати сприяли підготовці рішень, спрямованих на
мирне урегулювання конфліктів та кризових ситуацій в
різних регіонах світу.
Маючи значний авторитет на міжнародній арені та
будучи обраною до РадБезу двічі, цей шлях Україна
пройшла і втретє. За Україну, яка б виконувала
обов’язки непостійного члена Ради Безпеки ООН
у 2000–2001 рр. проголосувало 158 представників
Організації Обєднаних Націй з 168 присутніх.
Своєю діяльністю в РадБезі ООН протягом вказаного
терміну постпреди України демонстрували готовність
перейматися не лише проблемами свого регіону, а
й спонукали світове співтовариство до розв’язання
конфліктів, що становили загрозу міжнародній безпеці.
Особливу активність українські постпреди проявили
у березні 2001 р., коли Україна протягом місяця
здійснювала головування в Радбезі. За цей час відулося
24 офіційнізасідання Ради Безпеки ООН, 38 засідань
у форматі неофіційних консультацій. У той час, як за
попередні 6 місяців майже вдвічі менше.
Завдяки наполегливій позиції України було
започатковано практику здійснення періодичної оцінки
ефективності діяльності Ради Безпеки ООН, що сприяло
підвищенню транспарентності в її роботі.
Представникам України в Раді Безпеки ООН вдалося
сконцентрувати її зусилля на предметному розгляді
найактуальніших пролем, що мали виняткову важливість
для міжнародного миру та безпеки. Серед них низка
засідань щодо розгляду ситуації в Косово, Боснії,
Герцоговині. Двосторонні зустрічі та різного роду
консультації щодо ситуації на Близькому Сході.
Особлива увага Україною, як Головою Ради Безпеки
ООН, надавалась врегулюванню конфліктів на Афри
канському континенті, а також забезпеченню належного
розгляду ряду проблемних питань, пов’язаних із
ситуаціє в інших регіонах світу, зокрема в Афганістані
та Іраку [10, с. 5–7].
15 жовтня 2015 р. Генеральна Асамблея ООН обрала
Україну непостійним членом Ради Безпеки ООН на
2016–2017 рр. вчетверте. Таке рішення підтримало
177 країн – членів ООН. Таким чином, високий показник
при голосуванні підтвердив не тільки ступінь довіри
до України, як представниці європейського регіону, а й
засвідчив чергове визнання міжнародною спільнотою
внеску України у справу відстоювання миру і безпеки [11].
Упродовж 2016–2017 рр. Україна, як непостійний
член Ради Безпеки ООН сконцентрувала свою увагу
на таких питаннях: протидія російській агресії проти
територіальної цілісності та політичної незалежності
України; забезпечення універсального дотримання цілей
та принципів Статуту ООН; посилення миротворчого
потенціалу ООН; підвищення прозорості та демокра
тичності роботи Ради Безпеки ООН; посилення
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 119

спроможностей ООН із запобігання конфліктам та
посередництва; підтримання миру на Африканському
континенті; боротьба з тероризмом; підтримка процесів
роззроння та нерозповсюдження; просування порядку
денного щодо жінок, миру і безпеки, а також дітей у
збройних конфліктах; реагування на виклики щодо змін
навколишнього середовища [12].
Підвищенню ініціативності України сприяло її
головування в Раді Безпеки ООН протягом лютого
2017 р. Серед активних кроків, здійснених українською
дипломатією під час останньої каденції, слід назвати
засідання 13 лютого 2017 р., де Україна виступила
ініціатором резолюції 2341 (2017) «Захист життєво
важливих актів інфраструктури від терористичних
нападів». Для спонукання інших держав до її виконання
оголошено, що Україна на підставі рішення президента
і Ради національної безпеки і оборони України
приступила до її виконання від 16 лютого 2017 р. У
такий спосіб, Україна продемонструвала не тільки свою
ініціативність, а й підреслила відданість статутним
нормам ООН та нормам міжнародного права.
З точки зору колективної, регіональної та
національної безпеки, важливим виявилось засідання
21 лютого 2017 р., під час якого відбулась відкрита
дискусія (S/PV.7886) щодо конфліктів в Європі, де
містився заклик до їх негайного урегулювання [13,
с. 17–18]. Крім того, під час останньої каденції стали
помітними окремі нововедення, яких не спостеріга
лись в попередні роки. Серед них широке використання
формату відкритих засідань, брифінги для ЗМІ та гро
мадськості після завершення неофіційних консультацій,
формат відкритих запитань до головуючого, які з
однієї сторони демонстрували відкритість українських
представників до діалогу з країнами – учасниками
ООН, а з іншого – засвідчували прагнення українських
дипломатів поліпшити роботу Ради Безпеки ООН.
Таким чином, історичний огляд непостійного
членства України в Раді Безпеки ООН дозволяє
зробити такі висновки: перебування України в якості
непостійного члена РадБезу вже вчетверте свідчить
про повагу міжнародної спільноти до нашої держави,
яка завжди стояла на стороні дотримання норм
міжнародного права та основних положень Статуту.
Минуле і сучасне українських дипломатів в Раді
Безпеки ООН переконує, що ними була проведена
значна робота, спрямована на підтримку міжнародного
миру й безпеки, збереження іміджу України на
міжнародній арені та відстоювання її незалежності
й теріторіальної цілісності. Тому досвід України, як
непостійного члена ради Безпеки ООН гідний поваги та
популяризації.
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Non–permanent membership of Ukraine in UN Security Council:
past and present
The important role of the UN Security Council whose decisions are binding
has been considered in the article. The status of a non–permanent member of the
UN Security Council has been defined and the activities of Ukraine being in such
status have been demonstrated. Special attention has been draw to the contribution of
Ukraine to the enforcement of the UN Charter aims and principles observance. The
historical survey of the non– permanent membership of Ukraine in the UN Security
Council in 1948–1949, 1984–1985 and 2000–2001 has been made and the priorities
of activity for 2016–2017 have been outlined.
Keywords: UN, Ukraine, the UN Security Council.
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Політичні концепції соціальної справедливості:
справедливість як чесність проти
справедливості як обміну
У статті проаналізовано політичні засади соціальної справедливості.
Політична філософія розглядається як найбільш адекватний підхід до визначення
соціальної справедливості – на відміну від надто загального філософського
підходу та надто вузького етичного як надто жорсткого щодо визначення
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цілей і засобів. Здійснено порівняльний аналіз концепцій справедливості
Джона Ролза та Отфріда Гьофе – тобто справедливості як чесності та
справедливості як обміну. Сьогодні справедливість відіграє роль своєрідного
індикатора, який дає конкретне уявлення про відповідність моделі соціальної
та правової держави її фактичному стану в суспільстві. Справедливість
проявляється на різних суспільних щаблях та в різних просторових і часових
вимірах. Так, існує індивідуальна справедливість, яка виражається у ставленні
конкретного індивіду до навколишнього світу, існує справедливість між
поколіннями, що не обмежена часовими рамками, існує справедливість між
народами, націями, державами, яка виходить за межі конкретної території.
Згідно Джону Ролзу, у справедливому суспільстві повинні бути встановлені
свободи громадян, а права не повинні бути предметом політичного торгу або
ж калькуляції політичних інтересів. Суспільне почуття справедливості робить
можливим об’єднання громадян. В своїй теорії справедливості Отфрід Гьофе
спирається на нормативно вищий, моральний рівень взаємних вимог, а саме –
на соціальну мораль взаємного обов’язку, або ж справедливість. Обмеження
свободи є справедливим тоді, коли з ним може погодитися кожен.
Ключові слова: соціальна справедливість, чесність, обмін, обов’язок,
права, свободи.

Відомий російський філософ А. А. Гусейнов про
понує розрізняти справедливість у загальному та
вузькому сенсі: загальному – раціональному і вузькому,
етичному. Так, згідно цьому досліднику, у широкому
сенсі справедливість «є розумністю суспільного
життя, співпадає з моральністю в її проекції на
соціальну сферу… є основною чеснотою соціальних
інститутів» [4, с. 457]. У такій якості справедливість
можна визначити як загальний моральний знаменник
усіх соціально упорядкованих відносин між людьми,
останню морально-апеляційну інстанцію в громадських
справах. Вузьке, етичне визначення А. А. Гусейнов
подає так: «морально санкціонована співмірність
у розподілі благ і зол (переваг і недоліків, вигод
і втрат) спільного життя людей в рамках єдиного
соціального,
державно-організованого
простору,
ступінь досконалості самого способу кооперування
діяльностей і взаємного урівноваження конфліктуючих
інтересів в суспільстві і державі» [4, с. 458]. Однак, у
політичній теорії виявляються свої нюанси розуміння
соціальної справедливості, коли ані загальна розумність
(як надто відсторонена від реалій життя), так і етична
позиція як надто безкомпромісна у своєму практичному
застосуванні (передусім, у визначенні цілей і засобів)
виявляються
мало
придатними
для
пояснення
політичних явищ і процесів. Приходимо до висновку,
що оптимальною позицією для визначення соціальної
справедливості була би позиція політичної філософії та
її розуміння засад функціонування політичних інститутів.
Можна зробити попередній висновок, що соціальна
справедливість – поняття, що застосовується для
позначення інституційного виміру справедливості.
Ідеалом соціальної справедливості є така система
суспільних інститутів, яка не в одиничних діях, а по
самій своїй структурі, а значить, постійно забезпечує
справедливий розподіл соціально-політичних прав
і матеріальних благ [11, c. 873-874]. На сьогодні
впливова теорія справедливості Ролза, викладена ним
1971 року в книзі з такою ж назвою, починається з
вислову: «Справедливість – головна чеснота суспільних
інституцій» [9, с. 19]. З цим судженням буде важко не
погодитися, якщо взяти за основу запропоноване Ролзом
визначення справедливості як чесності. При цьому,
паралель між поняттями справедливості і чесності,
проведена автором виявиться актуальною для розуміння
не тільки цієї концепції, а й альтернативних їй
концепцій справедливості, будь-то теорії утилітаристів
або, наприклад, комунітаристів. В утилітаризмі Мілль
ставить справедливість на перше місце і вона полягає
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в користі. «Я розглядаю корисність як остаточний
аргумент в питаннях етики, але корисність в широкому
сенсі, засновану на постійних інтересах людини» [8,
c. 12]. Комунітаристи, зокрема Макінтайр в його роботі
1988 року «Чия справедливість?» позбавляє вже в самій
назві справедливість універсальності. Він визнає лише
стилі життя та звичаї, які належать певним спільнотам.
Але, на думку Гьофе, комунітаристи в цьому випадку
стали жертвою помилки, бо не спромглися побачити
головне в різних тлумаченнях справедливості – те,
що є прийнятним для всіх культур. Універсальну
справедливість характеризує насамперед визнання таких
правових цінностей як життя, власність, честь, що
втілюються у визнанні прав людини, насамперед права
на свободу, яке можна віднайти вже в стародавньому
карному праві [6, c. 16-18].
Тема соціальної справедливості є популярною
темою політичних дебатів, і як бачимо обговорюються у
філософії вже дуже давно. Сучасні ж дискусії з питань
соціальної справедливості ведуться, в основному,
навколо ідей і концепцій, які були сформульовані в
кількох фундаментальних працях, що вийшли друком
у 1970-х рр.: “Теорія справедливості” (1971) Джона
Ролза, “Анархія, держава та утопія” (1974 р.) Роберта
Нозіка, “Право, законодавство та свобода” (1973 р.) та
“Нові студії з філософії, політики, економіки та історії
ідей” (1978 р.) Фрідріха фон Хаєка, “Серйозний погляд
на права” (1977) Роналда Дворкіна. Найбільш широко
обговорюваною в західній академічній філософії є
концепція Дж. Ролза.
Отже, можна дійти висновку, що поняття
справедливості є за своєю природою багатогранним:
по-перше, воно певною мірою належить до емоційної
сфери людини, бо ґрунтується на відчуттях і
враженнях, переживаннях і співпереживаннях; подруге, воно пов’язане також із раціональною сферою
людини, адже є предметом осмислення та осягнення
людиною, предметом пошуку філософії; по-третє,
справедливість є соціальним явищем, бо виникає на
базі суспільних контактів і відносин між людьми;
по-четверте, справедливість є політичним явищем,
оскільки слугує для легітимації примусу державної
влади; по-п’яте, про справедливість можна говорити
як про культурно-цивілізаційне явище, адже її прояв
часто залежить від звичаїв і традицій, що склалися в
суспільстві протягом певного періоду; і, нарешті, пошосте, справедливість — це правова категорія, бо вона
є критерієм співмірності прав і обов’язків, злочину та
покарання, втрати й надбання тощо [6]. Це поняття є
також за своєю суттю релятивним, що віддзеркалює
соціальні реалії того чи іншого суспільства, рівень його
культурної, правової зрілості. Сьогодні справедливість
відіграє роль своєрідного індикатора, який дає конкретне
уявлення про відповідність моделі соціальної та
правової держави її фактичному стану в суспільстві.
Справедливість проявляється на різних суспільних
щаблях та в різних просторових і часових вимірах. Так,
існує індивідуальна справедливість, яка виражається у
ставленні конкретного індивіду до навколишнього світу,
існує справедливість між поколіннями, що не обмежена
часовими рамками, існує справедливість між народами,
націями, державами, яка виходить за межі конкретної
території. Щодо соціально-філософської категорії
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«соціальної справедливості», вона визначається, як
та, що характеризує міру всіх суспільних відносин,
що виявляються в різних видах діяльності соціальних
суб’єктів з точки зору їх відповідності гуманістичним
цінностям та умовам найбільш повного розкриття
сутнісних сил людини, всебічного розвитку самих
соціальних суб’єктів і суспільного прогресу в цілому.
Одним з найбільш корисних у концептуальному
плані на сьогодні залишається порівняльний аналіз
концепцій справедливості у Джона Ролза та Отфріда
Гьоффе. Сучасна теорія справедливості Гьофе не проти
ставляється теорії, що запропонавана Ролзом. Лише
наголошується на тому, що не можна обмежуватись ні
теоретично, ні практично концепцією справедливості як
чесності. Необхідність її розробки пов’язана з багатьма
факторами.
Представлена Ролзом теорія справедливості як
чесності є узагальненням до більш високого рівня
абстракції традиційної теорії суспільного договору, яка
присутня у Локка, Руссо і Канта [15, c. 267]. Договір
в суспільстві замінюється вихідною ситуацією, яка
включає деякі процедурні обмеження на аргументи,
призначені для формулювання вихідного договору
стосовно принципів справедливості. З метою прояс
нення концепції Ролз зіставляє її з класичним утилі
таризмом і інтуїтивізмом, помічаючи відмінності між
цими концепціями справедливості та справедливістю як
чесністю, при цьому, керуючись наміром представити
теорію справедливості в якості життєздатної альтер
нативи цим доктринам [14, c. 19-26].
Справедливість – це перша чеснота суспільних
інститутів. Закони та інститути, якими б вони не були
ефективними і як би успішно не були влаштовані,
мають бути реформовані або ліквідовані, якщо
вони несправедливі. А кожна особистість володіє
недоторканністю, що ґрунтується на цій справедливості,
яка не може бути порушена. З цієї причини
справедливість не допускає, щоб втрата свободи одними
була виправдана благами інших. У справедливому
суспільстві повинні бути встановлені свободи громадян,
а права не повинні бути предметом політичного торгу
або ж калькуляції політичних інтересів. Суспільне
почуття справедливості робить можливим об’єднання
громадян. Між індивідами з різними цілями загальна
концепція справедливості встановлює узи громадянської
співдружності; загальне прагнення до справедливості
обмежує переслідування інших цілей. Можна вважати
суспільну концепцію справедливості фундаментальною
особливістю
цілком
упорядкованого
людського
суспільства. Люди розходяться лише в тому, які саме
принципи мають визначати основні умови договору
в суспільстві. Але незважаючи на ці розбіжності, ми
все ж можемо сказати, що кожен з них має концепцію
справедливості. Тобто вони усвідомлюють потребу в
певних принципах щодо основних прав та обов’язків і
готові прийняти їх. Ці принципи визначають правильний
розподіл вигод і труднощів соціальної кооперації. Таким
чином, поняття справедливості як таке відрізняється
від конкретних концепцій справедливості, і в ньому
проявляється те загальне, що існує в цих різних
концепціях [8, с. 19-22].
Концепція справедливості Джона Ролза являє
собою приклад процедурної справедливості, умовами
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якої є рівність учасників, відсутність у них прихованих
мотивів, а також вільний доступ до обговорення
висунутих принципів. Головним суб’єктом справед
ливості є базисна структура суспільства, або
уточнюючи, способи, якими основні соціальні інститути
розподіляють фундаментальні права і обов’язки і
визначають поділ переваг соціальної кооперації.
Основні інститути – це конституції, економічні та
соціальні системи. Таким чином, захист законом
свободи думки і свободи совісті, вільний ринок,
приватна власність на засоби виробництва, моногамна
сім’я – це приклади основних соціальних інститутів.
Взяті разом в рамках однієї схеми, основні інститути
визначають права і обов’язки людей і впливають на їх
життєві перспективи – ким вони сподіваються бути і як
вони сподіваються здійснити це. Базисна структура –
це первинний суб’єкт справедливості. Але інститути
суспільства з самого початку одні соціальні положення
ставлять вище інших. Вони суттєво поглиблюють
нерівність і впливають на вихідні життєві шанси людей.
Саме до такого роду нерівностей повинні в першу чергу
застосовуватися принципи соціальної справедливості.
Ці принципи регулюють вибір політичного устрою та
основні елементи соціальної і економічної системи.
Справедливість соціальної схеми істотно залежить
від приписуваних фундаментальних прав і обов’язків,
економічних можливостей і соціальних умов в різних
верствах суспільства. Варто зауважити, що концепція
справедливості для базисної структури є цінністю сама
по собі. Від неї не слід відмахуватися, навіть якщо її
принципи не будуть застосовуватись універсально.
Повна концепція більш широка, ніж концепція
справедливості; це – соціальний ідеал.
Фундаментальним для справедливості являється
поняття чесності – ідея, яка ґрунтується, на принципі
взаємного обмеження свободи, сформульована відомим
теоретиком права і філософом Г. Хартом [13, с. 185].
У справедливості як чесності вихідне положення
рівності відповідає природному стану в традиційній
теорії суспільного договору. Початкове положення
(“original position”) – це відповідний вихідний статускво, і фундаментальні угоди, що досягаються в ньому,
справедливі. Цим пояснюється доречність виразу
«справедливість як чесність». Жодне суспільство,
звичайно, не може бути схемою співробітництва, в яку
люди входять буквально добровільно, кожна людина
при народженні вже є в конкретному становищі і в
конкретному суспільстві, і природа цього становища
істотно впливає на її життєві перспективи. Але
суспільство, яке задовольняє принципам справедливості
як чесності, наближається до ідеалу суспільства,
заснованого на добровільній схемі настільки, наскільки
це взагалі можливо, ґрунтуючись на принципах, які вільні
та рівні особистості повинні прийняти за справедливих
обставин. Одна з особливостей справедливості як
чесності – у тому, що сторони мисляться у вихідній
ситуації як не зацікавлені один в одному, не зацікавлені
в інтересах інших. Передбачається, що їхні духовні цілі
можуть бути протилежними, а концепція раціональності
повинна
бути
інтерпретована
як
знаходження
найбільш ефективного засобу для досягнення певних
цілей. У вихідній ситуації має закладатися те, що
загальноприйняте, без суперечливих етичних елементів.
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Справедливість як чесність у дусі суспільного
договору, складається з двох частин: інтерпретації
вихідного стану і проблеми вибору, яку вона ставить;
і принципів, на які можна було б погодитися. Але це
все ж не повністю договірна теорія, так як договірна
теорія має включати і принципи для всіх чеснот
цілісної етичної системи, а ми маємо усвідомлювати
обмеженість сфери справедливості як чесності. Ролз
встановлює два базові принципи справедливості: кожна
людина має мати рівні права у відношенні найбільш
широкої схеми рівних основних свобод, що є сумісна
з подібними схемами свобод інших. Варто відмітити,
що основні свободи – це політична свобода (право
брати участь в виборах і право займати офіційну
посаду); свобода слова і зібрань; свобода совісті і
свобода думки; свобода особистості, що включає в себе
свободу від психофізичного утиску, фізичної погрози
і розчленування (цілісності людини); право мати
приватну власність і свобода від довільного арешту і
затримання, як визначено законом. А другий принцип –
соціальні і економічні нерівності є справедливими,
коли наслідком їх виступають компенсуючі пільги для
кожного й зокрема для найменш захищених членів
суспільства і, по-друге, доступ до станів і посад є
відкритий кожному. Другий принцип при першому
розгляді застосовується до доходів та багатства і до
структури влаштування організацій, які використовують
різницю у владі і відповідальності. Розподіл доходів
та багатства не обов’язково має бути рівним, але він
має бути направленим на отримання переваг кожним.
Другий принцип застосовується за умови відкритості
офіційних посад, і будучи підданим цьому обмеженню,
встановлює соціальні і економічні нерівності до
вигоди всіх. Жодне покоління не здатне формулювати
принципи спеціально призначені своїй власній справі.
Хоч би якою не була тимчасова позиція кожної особи,
а всяк мусить вибирати для всіх [10, c. 76]. Перший
принцип є первинним щодо другого. Це означає, що
не можуть бути виправданими порушення основних
свобод більшими соціальними чи економічними
перевагами. Той факт, що ці принципи застосовуються
до інститутів має наслідком те, що вони визначені
публічними правилами базової структури. Вільні люди
чи ні – визначено правами і обов’язками, встановленими
головними інститутами суспільства. Свобода – це
деяка структура соціальних форм. А перший принцип
просто вимагає, щоб певні види правил, що визначають
основні свободи, застосовувалися так само до всіх, і
щоб вони дозволяли найбільшим свободам поєднуватися
з подібними свободами для всіх. Єдина причина для
обмеження основних свобод і для зменшення їх сфери
полягає в тому, що в якомусь випадку вони будуть
суперечити один одному.
З одного боку, Гьофе, як і Ролз, наголошує на істотній
притаманності справедливості інституційному виміру
суспільству, а також теорії держави та права. Але на
відміну від Ролза, справедливість для Гьофе є критерієм
легітимності громадського примусу. За визначенням
Гьофе, справедливість – це соціальна обов’язковість, на
яку люди не лише сподіваються. Вони її вимагають, саме
її вони винні одне одному. Доброзичливість, співчуття
та солідарність починаються там, де виконані ці вимоги
справедливості, де люди їх дотримуються. Гьофе
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

зазначає, що доти, доки такий фундаментальний вимір
справедливості, як політична справедливість, не буде
існувати, соціальний порядок буде мати в очах громадян
вигляд «зовнішнього примусу» та «чистого насильства».
Інакше кажучи, без справедливості, будь-який державноправовий устрій є нічим іншим як великою бандою
розбійників [6, c. 12-13].
Добровільне утворення спільнот не потребує
виправдання, лише пояснення. Все змінюється,
коли суспільство не обмежується добровільними
засадами, а звертається до примусових регулювань
і з їх допомогою обмежує свободу своїх громадян.
З появою уповноважених на примус суспільних
регулювань виникає завдання їх легітимації. Право є
осердям означених регулювань. Стосовно проблеми
легітимаційної щодо держави та права справедливості
ні утилітаризм, ні інші прихильники принципу
суспільного блага не звертаються до повноважень на
примус і це пов’язано із відсутністю в утилітаризмі
стільки принципу справедливості взагалі, скільки
справедливості, що легітимує повноваження на
примус. У царині суспільної моралі справедливість –
певний моральний мінімум, який люди мусять
визнавати як обов’язок один щодо одного. Любов до
людей та співчуття їм – це та моральна вимога, яка
перебуває за межами людського обов’язку. Ці очевидні
відмінності віддзеркалюються і в реакції на порушення:
відсутності любові до людей чи благодійності нас
лише розчаровують, на несправедливість ми реагуємо
протестами та обуренням. Повноваження на примус
обмежують свободу, вони можуть бути виправдані лише
там, де люди щось винні одне одному, а не там, де вони
можуть лише прохати про щось.
З точки зору Ролза, проблеми справедливості
постають на повістці дня, коли виникає необхідність у
громадській оцінці діяльності відповідних інститутів
для того, щоб збалансувати легітимні конкуруючі
інтереси і домагання членів суспільства. Іншими
словами, проблема справедливості виникає тоді,
коли легітимні права людей приходять в зіткнення
один з одним. При цьому Ролз аж ніяк не розглядає
громадян держави в якості моралістів, які прагнуть
до утопічного ідеалу; вони, швидше, – раціональні
егоїсти, зосереджені на власних інтересах і цілях. І
коли конкуренція інтересів обов’язкова, необхідне
введення якоїсь процедури, при якій людина, що володіє
легітимними домаганнями, погодиться на встановлення
справедливих інститутів і практики. Як вже зазначалося,
в основі ідеї «справедливості як чесності» лежить,
таким чином, концепція процедурної неупередженості,
чесності в «вихідній позиції», що перетворюється на
принципи справедливості. Як саме їх застосовувати
як реальні інститути суспільства – предмет договору.
Іншими словами, чесна угода повинна принести
справедливі результати. Ролз називає свій метод «чистою
процедурною справедливістю» [1, с. 129]. Таким чином,
справедливість стосується перш за все задачі розподілу.
Але оскільки те, що належить розподілу, не є мана
небесна, але має ще бути створено, виникає інакше
уявлення, зміна парадигми, що виходить з взаємності чи
(pas pro toto) обміну і визнає корегуючу справедливість,
в якості необхідного доповнення. Новий підхід
запропонований Гьофе з використанням обміну володіє
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вже тою аргументаційною перевагою, що принципи
розподілу є суперечливими, а принцип справедливості
при обміні, рівноцінність того, що дається і того, що
отримується не оскаржується. Але не варто звужувати
поняття обміну до економічного обміну. Тому що окрім
матеріальних благ існують і ідеальні: безпека, влада,
визнання, також і самовизнання, і особливо свободи
і шанси на самореалізацію. Окрім того, не варто
застосовувати те «нетерпляче» поняття обміну, яке не
враховує фазових зрушень в процесі обміну. Виходячи
з того антропологічного факту, що людина як і на
початку життя, так і, як правило, в кінці, є немічною,
ту допомогу, яку люди отримують при народженні і при
дорослішанні, пізніше можна «компенсувати» шляхом
надання допомоги людям похилого віку. З точки зору
еволюції цей обмін відбувається спочатку всередині
малої сім’ї і великої сім’ї. Він відповідає деякому
(безмовному) договору між батьками і дітьми, що
укладений відносно фазово зрушеної і все ж взаємної
допомоги. Якщо дивитись широко, то обмін виступає не
в якості матеріалістської, ні в якості патерналістської,
а скоріше братньо-сестринської і в цьому розумінні
демократичної форми спільної праці [12, с. 99-101].
В своїй теорії справедливості Гьофе спирається
на нормативно вищий, моральний рівень, а саме –
на соціальну мораль взаємного обов’язку, або ж
справедливість. Обмеження свободи є справедливим
тоді, коли з ним може погодитися кожен: легітимним
є будь-який добровільно визнаний примус. Головна
засада добровільності – згода кожного індивіда [3,
с. 40]. Безсумнівно, що людина – це не ізольований
атом, який може існувати незалежно від інших. Хоча
саме її індивідуальне буття – предмет філософії та
науки – є засадою та доповненням буття соціального
[2, Х8,1178а25-b3]. Для легітимуючого індивідуалізму
належить важлива роль понять елементарної свободи
та рівності: вільно погоджуватись з іншими можуть
лише вільні та рівні особистості. Взаємозв’язок права й
обов’язку виглядає як особливий і довготривалий обмін.
А трансцендентальний обмін – власне соціальна форма
регулювання. Не всякий обмін є справедливим, бо кожен
прагне собі більшого.
Справедливим не можна вважати ані приму
совий обмін, ані обмін нерівноцінних речей.
Трансцендентальний обмін за спільного для всіх
інтересу досягається як вільна згода і рівноцінність
обміну. «Соціотрансцендентальний інтерес» – це та
умова, якої ніхто не може зректися, тому що вона дійсна
для будь-якого способу життя.
Державні компетенції є тільки там і тільки настільки
легітимними, де і наскільки індивіди та додержавні
соціальні одиниці потребують їхньої допомоги. В
межах пощаблевої державності ці компетенції потрібно
встановлювати так, щоб не йшло на користь індивідам
як останній легітимаційній інстанції [5, c. 125-126].
Отже, розглянувши основні концепції теорії
справедливості як чесності і співставляючи їй теорію
справедливості як обміну, не важко помітити, що
сучасна теорія обміну не виступає її протиставленням.
У кінці ХХ ст. розпочалася тенденція до розгляду
справедливості як фундаментального поняття моральної
критики права та держави. Суть цієї критики – у
протиставленні справедливих форм правління неспра
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ведливим, у визначенні умов та критеріїв справед
ливого панування, критикують право та державу,
відштовхуючись від моральної перспективи й класичної
формули суспільного договору. Такою ж своєрідною
критикою і стали погляди Гьофе. Проте, варто
зауважити, що наголошуючи на істотній притаманності
справедливості праву, державі, суспільним інститутам,
ставляться лише різні пріоритети. Деякі аспекти є
новаторськими, про що наголошує і сам Гьофе. Це,
наприклад, виокремлена ним істотна ознака права як
примусовість його уповноважень. Право тлумачиться
не як особиста, а як публічна відповідальність [5,
с. 36]. Що ж до того, що Ролз виступає теоретиком
суспільної угоди, то до цього моменту сам Гьофе
зазначає, що в «Теорії справедливості» йдеться радше
про інший методичний принцип – рівновагу міркувань
[5, c. 44].
Таким чином, концепції Ролза та Гьофе багато у
чому доповнюють одна іншу, сприяючи досягненню
цілісного бачення суті соціальної справедливості.
Соціальна справедливість охоплює всі явища життя
суспільства і виключно широко представлена не тільки
на рівні масової, буденної свідомості людей, але і на
теоретичному рівні політичної, правової, моральної
та інших форм свідомості. Політично-філософський
аналіз орієнтує на дослідження саме понятійної основи
концепту. Справедливість – це і почуття, пов’язане
зі сприйняттям людиною самої себе в спільноті
інших, і певна здатність індивіда до оцінки людей
і соціальних відносин, і ідея, і ідеал, до якого вже
багато століть прагне людство, і принцип, відповідно
до якого людина живе, діє, а іноді і вмирає. У всіх
випадках загальною виступає процедура співвіднесення
належного і сущого. Вивчення справедливості як
соціального концепту актуалізує онтичну його складову,
його буттєве наповнення, дозволяє побачити реальні
предмети (явища, процеси), ним позначувані, і в силу
цього виявити те спільне, що їх об’єднує. Поняття
справедливості постійно супроводжує повсякденне
життя людей, воно глибоко зачіпає їхні інтереси,
спонукає до активних дій щодо вдосконалення
суспільства. Саме з соціальною справедливістю, так
чи інакше, пов’язані уявлення людей про майбутнє, їх
одвічне прагнення до гармонії і досконалості суспільних
взаємовідносин – які забезпечує передусім сфера
політичного.
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Political concepts of social justice:
justice as fairness against fairness as the exchange
The article analyzes the political principles of social justice. Political philosophy
is considered as the most adequate approach to the definition of social justice – in
the contrast to the all too common philosophical approach and a too narrow ethical
as being too rigid on the definition of objectives and means. A comparative analysis
of John Rawls’ concept of justice and Ottfried Goeffe’s concept of justice – that is,
justice as fairness and justice as exchange. Today justice plays the role of an indicator
which gives a concrete idea of the model of social and legal state its actual position
in society. Justice is manifested on different levels and in different spatial and
temporal dimensions. So, there is individual justice, which is expressed in attitude of
a particular individual towards the world, justice between generations, which is not
limited by time, there is a justice between peoples, Nations and States, which goes
beyond a specific territory. According to John Rawls, in a just society liberties must be
established and rights should not be subject to political bargaining or calculation of
political interests. The public sense of justice makes possible an association of citizens.
In his theory of justice Ottfried Goeffe appeal to the highest regulatory, ethical level of
mutual claims, namely, social morality of mutual commitments, or equity. Restriction
of freedom is valid when everybody can accept it.
Keywords: social justice, honesty, sharing, responsibility, rights, liberties.
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Прийняття політичних рішень
в умовах кризового менеджменту
Визначається специфіка прийняття політичних рішень в умовах кризового
менеджменту. Окреслено зміст механізмів та конкретних суб’єктів політичних
рішень, які діють у конкурентному середовищі.
Означено, що є відмінність від рутинного прийняття політичних рішень
в оцінці управлінських альтернатив у короткі терміни, збиранні інформації
та подоланні ситуації невизначеності. Доведено, що для сучасної України
є необхідним формування особливих структур антикризового політичного
управління, зважаючи на ситуацію на Сході країни. Встановлено, що
набувають актуальності проблеми короткотермінового та довготермінового
ефекту від прийнятих рішень, набувають ваги причинно–наслідкові зв’язки між
рішеннями та отриманими політичними результатами. Визначено важливість
політичного десіжнмейкінгу у кризових умовах в сучасній Україні.
Ключові слова: прийняття політичних рішень, кризовий менеджмент,
конкурентне середовище, антикризове політичне управління, ситуації
невизначеності, політична криза.

Світова теорія політичних рішень визначає суб’єктів
та інституційні засади діяльності з розробки і втілення
в життя політичних задумів і дотримання політичних
норм та пріоритетів. Предметним виміром, на якому
виокремлюється можливості оцінки адекватності та
ефективності політичних рішень є конкретні політичні
ситуації з чіткими обмеженнями управлінських альтер
натив та високими вимогами до політичного результату.
Ситуація політичних криз є тим режимом прийняття
рішень, в якому проявляється спроможність центрів
прийняття рішень діяти узгоджено та адекватно відпо
відати на виклики. Аналіз криз виступає міждис
циплінарною науково–дослідною сферою, в якій зосе
реджені інтереси психології, соціології, державного
управління та політичних наук. Останні зацікавлені,
передусім, у встановленні механізмів та конкретних
суб’єктів політичних рішень, які діють у конкурентному
середовищі та за умов виконання вимог демократичного
представництва.
Практики адміністративно–директивного урядуван
ня, характерні для багатьох трансформаційних країн, у
результаті демократичних реформ мають поступитися
прозорим та колегіальним механізмам. Ситуація
політичних криз є тим матеріалом, який дозволяє
побачити формування нових практик та інститутів, які є
критерієм переходу політичних систем демократичного
транзиту на новий рівень. Напрямками наукового
осягнення специфіки прийняття рішень як елементу
кризового політичного управління, є відмінність
від рутинного прийняття політичних рішень, оцінка
управлінських альтернатив у короткі терміни, збирання
інформації та подолання ситуації невизначеності. Для
сучасної України є необхідним формування фахових
структур
антикризового
політичного
управління,
зважаючи на ситуацію на Сході країни. За таких умов
набувають актуальності дії демократичних урядів
у кризових ситуаціях в інших країнах світу. Також
стають актуальними проблеми короткотермінового
та довготермінового ефекту від прийнятих рішень,
причинно–наслідкові зв’язки між рішеннями та отри
маними політичними результатами. Крім того, галузь
політичного десіжнмейкінгу в кризових умовах потребує
належного понятттєво–категорійного оформлення.
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Вітчизняні та зарубіжні вчені активно вивчають
політичний аспект антикризового управління. Зокрема,
А. Галушка–Адайкін розглядає суспільно–політичну
кризу в Республіці Індонезія [1], С. Гур’єв вивчає
принципи управління ризиками в процесі ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій [2], І. Клим спрямував
зусилля на аналіз і технології врегулювання політичної
кризи [5], О. Ковальчук висвітлює прийняття управ
лінських рішень в умовах організаційного розвитку
[6], А. Нагорний надає увагу особистісній кризі в
умовах суспільної трансформації [7], Р. Хіт намагається
узагальнити підходи кризового менеджменту для
керівників [12]. Однак, проблема прийняття політичних
рішень на макрорівні потребує окремого дослідження.
Метою статті є встановлення умов та специфіки
прийняття політичних рішень в умовах кризового
менеджменту. Завданням дослідження єрозкриття
умов оптимізації прийняття політичних рішень на тлі
політичних криз.
Процеси прийняття політичних рішень набувають
технологічного та процедурного характеру за умови,
якщо суб’єкти прийняття рішень чітко розуміють
особливості середовища та чинники, які впливають
на їх діяльність. Обстановка політичної кризи вимагає
чіткого усвідомлення як особливостей свого становища,
так і спроможностей системи в цілому функціонувати
відповідно до закладених в її основи цілей. Якщо
говорити про політичну систему як організаційну
цілісність, то політична криза виступає явищем
дисфункції окремих інститутів та зростання внутрішніх
суперечностей у механізмі прийняття рішень. Кризовість
змінює відносини між частинами політичного цілого
у такий спосіб, що в якості не відповідають значенню
попереднього стану. Т. Костюченко зазначає, що
організація розглядається як система – комплекс
складових у взаємодії, яка формує їх цілісність стосовно
навколишнього середовища. Система – певна сукупність
елементів, які утворюють єдине ціле, наділене
особливостями, відсутніми в його складових [9, с. 70].
Бачення успішності політичних рішень у політичних
науках формується на основі запозичення економічного
управлінського інструментарію. Така ситуація зумовлена
поширенням досвіду аналізу поведінки під час криз
в економічній сфері на інші сфери життєдіяльності
суспільства. Аналіз вигід та витрат, втрат і надбань в
економічних кризах збагачує прийняття політичних
рішень
об’єктивними
параметрами
становища
політичного суб’єкта, а також оцінкою стану політичної
системи в цілому. Так само, як і в економічних
відносинах, у політичній сфері ключового значення
набуває якість та кваліфікація кадрів, які беруть участь в
управлінському процесі. Попри нормативні й процедурні
аспекти прийняття політичних рішень, роль кадрового
потенціалу залишається дуже значною. На думку
Т. Костюченко, «концепція антикризового управління
персоналом включає розробку антикризової кадрової
політики, яка є складовою частиною антикризового
управління організацією, головна мета якої – досягнення
стійкого становища на ринку» [9, с. 71].
Механізми демократичного прийняття політичних
рішень включають не лише інституційні та процедурні
чинники, але й значення діяльності для сприйняття
громадськістю. Сам процес політичних обговорень
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робить прийняття масштабного політичного рішення
надбанням експертної спільноти та широких верств
населення. Ситуація кризи розкриває внутрішні ресурси
адаптації системи прийняття рішень та її реакції
на зовнішні чинники. Криза є не лише джерелом
викликів, але і джерелом можливостей. Комунікаційна
привабливість рішень сприяє їх легітимності та
громадській підтримці. Як вважає О. Гусак, «криза є
складним феноменом, що містить в собі як потенційні
загрози та небезпеку втрат (руйнування налагоджених
комунікаційних каналів; зростання уваги до організації
з боку громадськості; загрози для репутації та іміджу
організації), так і нові можливості для оновлення та
перетворення організації, створюючи нові покращені
підходи до ведення діяльності після критичного періоду
(формування нової, гнучкої, більш адекватної до реалій,
системи комунікацій, спрямованої на подальший
розвиток організації)» [3, с. 126–127].
Значення політичного рішення в період кризи для
окремих соціальних груп або суспільства в цілому
визначається у контексті відстоювання певних інтересів
або слідування оголошеним програмам та іншим
формальним цілям, оголошеним під час перебування
при владі тих чи інших політичних сил. Отже, криза
спонукає до пошуку таких рішень, які б, з одного
боку, не виходили за рамки встановленої політичної
парадигми (інакше вони не можуть бути сприйняті
в суспільстві), а з іншого – вимагають зосередження
на поточному політичному плані та врахуванні
прагматичних міркувань. В цілому, політичні діячі
в умовах демократії завжди перебувають під тиском
політичної етики та обставин, які вимагають негайної
реакції. О. Гусак зазначає, що кризовий менеджмент як
важливий та перспективний напрям сучасних зв’язків з
громадськістю має розглядатись як чітко злагоджений,
непереривний
процес
взаємодії
організації
з
громадськістю, який проявляється в обміні інформацією
та здійсненні ПР–заходів, спрямованих на відновлення
порушених кризою зв’язків з громадськістю [3, с. 127].
Всезагальність та широке охоплення політичних
криз вимагає оцінки наслідків прийняття рішень не
лише відповідно до власне політичних міркувань.
Політична криза може бути спричинена не лише
розбіжностями у взаємодії політичних сил, але й через
погіршення стану економічного середовища. Як свідчить
новітній політичний розвиток сучасної України, кризові
елементи мали місце під час президентства В. Ющенка,
внаслідок чого програма широких демократичних
реформ не була повною мірою реалізована. Таким
чином, оцінка політичних рішень в період криз вимагає
значної уваги до суміжних сфер життєдіяльності.
Лише наявність стратегічного бачення та усвідом
лення пріоритетності і рівня загроз може забезпечити
адекватну відповідь на зовнішні стосовно системи
виклики. Як стверджує І. Забеліна: «свідченням
наближення системної кризи є й глобальна економічна
криза. Отримавши свій початок у фінансовій сфері
розвинених держав, вона вражає всі сторони економіч
ного і соціального життя, створює загрозу дестабілізації
політичної сфери життєдіяльності людства» [4, с. 344].
Як зазначалося, кризовий менеджмент виступає
системою надзвичайних заходів, які не є характерними
для звичних процедур та процесів управління. Водночас
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його метою є збереження сталого характеру розвитку
системи, повернення її до нормативних зразків. У
зв’язку з цим, перелік політичних альтернатив під
час ухвалення рішень не є досить широким. Оскільки
необхідним є збереження основних параметрів
функціонування системи, основним завданням є не
припустити її руйнування. Не зважаючи на це, центри
макрополітичного антикризового управління мають
враховувати не лише той сценарій, який призведе до
перемоги у конфлікті, але й забезпечить функціонування
інститутів і керованість суспільними процесами. Тому,
політичні рішення мають вбудовуватись у поточний
політичний процес, а не виходити повністю за його межі
на основі логіки надзвичайного управління.
З точки зору ухвалення політичних рішень,
політична криза виступає багатовекторним явищем,
яке має низку варіантів розвитку подій. Ці варіанти
можуть мати місце з однаковою імовірністю, тому
ухвалення рішень має орієнтуватися на певний
результат. Прийняття політичних рішень у період кризи
не повинно відзначатися радикалізмом та орієнтуватися
на незворотність певної ситуації, з метою можливості
зміни лінії поведінки та орієнтирів у ситуації, коли
альтернативи будуть більш чіткими. Криза як явище,
яке має початок і кінець у вигляді нормативних та
статичних пунктів функціонування, вимагає від центрів
прийняття рішень усвідомлення наслідків моделі своєї
поведінки як у кризовому, так і нормативному режимі.
Ця двоїстість вимагає аналізу не лише вигід і витрат,
але і стабільності свого статусу в майбутній конфігурації
політичної системи. На думку С. Ставченка:«для
розуміння кризи у соціально–політичній системі
(організації) великого значення набувають не тільки
причини, але й наслідки кризових явищ. Наслідок кризи
розглядається як кінцевий результат впливу кризової
ситуації на стан системи. Наслідки можуть бути як
позитивними, так і негативними» [11].
Темпоральний вимір розвитку кризових політичних
рішень також залежить від змісту обставин у політичній
системі. Надзвичайний дестабілізований стан може
мати свою динаміку, яка формує не лише поточну
ситуацію, але й визначає чергу послідовних змін, для
яких одного разу ухвалене рішення може неповною
мірою відповідати. Можливість реагування на наслідки
однієї кризової ситуації не повинно перекреслювати
дій у подібній ситуації в подальшому (через певний
період часу, або в іншій ситуації). При цьому чинники,
які є значущими для кон’юнктури на даний момент,
у недалекому майбутньому можуть взагалі втратити
своє значення. Тому, прийняття рішень багаторазово
ускладнюється. На думку С. Ставченка, «кризи можуть
виникати як ланцюгова реакція, тобто можливий перехід
від одного кризового стану до іншого, більш глибокого
і тривалого. Наслідки кризи можуть призвести до
різких змін або за допомогою антикризового управління
можуть бути пом’якшені чи взагалі нейтралізовані» [11].
Одним з визначальних чинників прийняття рішень
в умовах політичних криз є масштаб кризи, яка може
охоплювати всю систему, або її окремі елементи. Ці
процеси очевидно є взаємопов’язаними, оскільки,
як свідчить новітній політичний розвиток України,
регіональної проблеми та політичні протистояння
швидко набувають національного значення. Так само і
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процеси, які розвиваються у політичних центрах швидко
досягають периферії. Це пов’язано із новою політико–
комунікаційною парадигмою відносин між владою і
суспільством, новими чинниками політичної мобілізації
й політичного протистояння. Політичні рішення,
спрямовані на розв’язання, або запобігання кризі,
мають бути не лише комплексними, але й вбудованими
у послідовність управлінських процесів. Наприклад,
рішення щодо підтримки тієї або іншої сторони в рамках
парламентських протистоянь має враховувати не лише
процедурні аспекти, але й значення періоду або етапу
політичної кризи, можливості впливу на її результати.
Досить складним є становище так званої «золотої акції»,
коли та чи інша сторона у парламентських дебатах не
має вирішальної чисельної переваги, але перебуває
поміж іншими великими гравцями. Її політичний
вибір коливається між здобуттям повної перемоги та
покаранням за дії несумісні із існуванням балансу між
конкретними політичними силами. Прикладом служить
поведінка фракції Соціалістичної партії у парламенті
України, обраному у 2006 році.
Визначення основних параметрів прийняття рішень
залежить від профілю кризи, яка може мати внутрішньо системні та зовнішні чинники. Тому рішення, які
ухвалюються в рамках змагання конкретних політичних
сил за домінування у владній системі можуть відрізнятися від рішень, які ухвалюються в умовах тривалих та
масштабних соціально–економічних криз. Постійна криза
також накладає відбиток на спосіб ухвалення рішень та
їх розробку. У тривалих кризових ситуаціях втрачається
зв’язок із нормативним і стабільним контекстом, що вимагає ухвалення рішень короткотермінового значення. Як
свідчить досвід окремих Латиноамериканських держав,
зокрема Еквадору, політична криза є постійною даністю
політичної системи через неможливість подолання відсталості та негативні явища в економіці і соціальному
середовищі. Політична система не може адекватно відповідати на вимоги населення. Як стверджує Л. Неліна,
«поглиблення периферизації економіки в ході неоліберальних реформ збільшило її вразливість по відношенню
до коливань глобальної фінансової системи і продемонструвало нездатність функціонуючої політичної системи
відповідати на виклики, що виникають» [8, с. 127].
Ухвалення політичних рішень в умовах політичних
криз в сучасній Україні пов’язане як із завданнями
розбудови державності, так і з ситуативними потребами
політичних гравців. На прикладі політичних криз,
які мали місце напередодні та після Помаранчевої
революції, видно, що для здобуття конкурентних
переваг політичні суб’єкти змінювали форму правління
у державі з президентсько–парламентської на парла
ментсько–президентську і навпаки. Також приймалося
рішення про дострокові вибори та зміну складу урядів
відповідно до кон’юнктурних політичних інтересів.
Звідси, базова макрополітична логіка збереження
стабільності політичної стабільності не враховувалася.
Дії, щодо подолання криз були суто реактивними. Як
вважає І. Поліщук, «демонополізація влади інституту
президента за умов відсутності досвіду співіснування
двох найвищих посадових осіб української держави:
Президента та прем’єр–міністра, які представляють
конкуруючі політичні сили, стала передумовою
виникнення політичної кризи в Україні» [10, с. 156].
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Водночас обстановка політичної кризи поступово
перестає бути надзвичайним явищем для українського
політику та виступає певною нормою політичного
життя, оскільки вітчизняні політичні сили приймають
рішення щодо загострення конфлікту у парламенті та
поза його межами, на основі бачення неможливості
відстоювання своїх інтересів у рутинному функціо
нуванні політичної системи. Подібний шлях пройшли
багато країн Центральної та Східної Європи, політична
кризовість є ознакою необмеженого політичного плю
ралізму та можливостей представництва інтересів
політичних груп.
Причинно–наслідковий зв’язок між урядовими
кризами та розпуском парламенту у парламентських
республіках призводить до обґрунтованої думки про
обрання лідерами політичних сил стратегії «переможець
отримує все». Разом з тим, результати дочасних виборів
у Європі не оскаржуються силами, які втратили вплив,
або не здобули вирішальної політичної переваги. Така
ситуація складається за умов, якщо не передбачається
подальшої авторитаризації влади та всі гравці впевнені
у своїй безпеці. На думку І. Поліщука, «дочасні
парламентські вибори в Україні були спричинені не
розбіжностями між учасниками коаліції чи кризою уряду,
а боротьбою між коаліцією та президентом за владні
повноваження. Необхідність дострокових виборів у
Польщі виникла внаслідок кризи урядової коаліції» [10].
Можливості подолання політичних криз шляхом
згоди та консенсусу потребують апробації у
трансформаційних суспільствах. Прийняття рішень у
конфліктних та консенсусних сценаріях вимагає від
суб’єкта політики осягнення можливостей здобуття
більш широких переваг від співпраці ніж від
конфронтації. Формування такої ситуації має сприяти
як сама конфігурація політичної системи, яка дозволяє
учасникам політики бути впевненими у своєму
подальшому розвитку, а також забезпечити можливість
дотримання взятих зобов’язань в межах досягнутих
домовленостей. Подібна конфігурація є можливою,
якщо політичні сили виступають виразниками інтересів
широких верств суспільства, це дає можливості для
розбудови консоціальної демократії.
Трансформаційні реалії демонструють, з одного
боку, більшу кількість політичних можливостей для
досягнення переваг та боротьби за контроль над
владним ресурсом. Водночас кількість можливих
альтернатив значно звужується через необхідність забез
печувати загальну стабільність системи, перешкоджати
її дезінтеграції. Оптимальною для трансформаційної
демократії є ситуація, коли політичні рішення
приймаються в рамках певного всіма визнаного
політичного плану, який передбачає проміжні та кінцеві
результати. Це також визначає необхідність досягнення
пактованої згоди. Доцільність таких кроків була
підтверджена досвідом багатьох країн сучасного світу,
від Латинської Америки до Скандинавії.
Специфічні риси прийняття політичних рішень
у кризовому менеджменті формуються на основі
дій політичних суб’єктів, які передбачають вплив на
політичну ситуацію надзвичайними засобами. Політична
криза, яка характеризується масштабним протистоянням
політичних сил, багаторазово підсилює ситуацію
невизначеності, потребує мобілізації ресурсів та зусиль,
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пришвидшення обробки інформації та моніторингу
ситуації. Важливою рисою політичних рішень у період
криз є можливість своєчасного компенсування впливу
чинників, які визначають ситуацію руйнування звичного
порядку та усталених взаємин між учасниками політичної
діяльності. Також прийняття політичних рішень в
умовах криз вимагає здатності до звужування кількості
політичних альтернатив, виокремлення головного та
другорядного, можливості концентрувати увагу і зусилля
на найбільш небезпечних напрямках. Крім того, прийняття
політичних рішень в умовах кризи передбачає чітке
усвідомлення власних інтересів та дотримання політичних
цілей. Елементом, який ускладнює керування політичними
процесами у період криз, є необхідність дотримання
принципів демократичного врядування (узгодження
позицій, колегіальність, змагальність та публічність). Тому
для компенсації переваг адміністративно–директивних
методів кризового управління важливою є можливість
введення в дію надзвичайних режимів, обговорень,
консультацій. Перспективами подальшого розгляду проб
леми, порушеної в даній статті, є аналіз взаємозв’язку
між системними й позасистемними чинниками ухвалення
політичних рішень.
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Political decision–making process under crisis management
conditions
In the article the specifics of political decision–making process under the
conditions of crisis management is defined. The content of mechanisms and specific
actors of political decision–making process in a competitive environment are defined.
It is noted that there is a difference in the routine political decision–making
process in the evaluation of management alternatives in a short time, gathering
information and overcoming the situation of uncertainty. It is proved that for
contemporary Ukraine it is necessary to form special structures of anti–crisis
political management, taking into account the situation in the East of the country. It
is established that the problem of the short–term and long–term effect of the adopted
political decisions and political results are become relevant. The importance of
political designation in crisis conditions in contemporary Ukraine is determined.
Keywords: political decision–making process, crisis management, competitive
environment, crisis management, situation of uncertainty, political crisis.
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Роль громадськості у просуванні реформи
державного управління
Досліджено причини, чинники та особливості прискореного розвитку
громадянського суспільства України у період 2014–2016 рр. Досліджуються
інституціонально–правові умови формування та розвитку громадянського
суспільства в сучасній Україні. Стверджується про наявність широкої бази
нормативно–правових актів, що сприяють ефективному втіленню концепції
розвитку громадянського сектору. Поряд із цим продовжується процес
напрацювання інструментів та практик взаємодії в цій сфері, адаптації
законодавства до європейських стандартів, виконання конкретних зобов’язань,
просування реформи державного управління. Наголошується на значенні
активного громадського діалогу під час прийняття нормативно–правових актів.
Виділено позитивні аспекти діяльності організацій громадянського суспільства.
Констатується, що незважаючи на нестабільність показників, громадянське
суспільство залишається найбільш сильним елементом демократичного
переходу сучасної України та продовжує відігравати вирішальну роль в якості
рушійної сили реформ, спрямованих на побудову функціональної демократії і
верховенства закону.
Ключові слова: державна політика, державне управління, прийняття
рішень, реформи, зарубіжний досвід, залучення громадян, консультації з
громадськістю, громадська участь, громадські ради, громадське лобіювання,
громадський діалог, лобізм.

У сучасний період суспільних трансформацій,
Україна стала на шлях євроінтеграційних перетворень
після підписання Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС (далі – Угода про асоціацію). У зв’язку з цим
реформування багатьох сфер діяльності суспільства є
актуальним та нагальним й потребує узгодження цих
змін із громадськістю, що є необхідною складовою
демократизації цього процесу. Модель державного
управління, яка була націлена на державний інтерес,
має змінюватися на модель публічного управління, яка
націлена на інтереси суспільства, необхідно створити
нові принципи взаємовідносин органів державної влади
і між собою, і з інститутами громадянського суспільства.
Відмінність державної політики від публічної
полягає у механізмах її вироблення. Публічна політика
заснована на механізмах публічного узгодження
інтересів заінтересованих сторін, це політика органів
публічного управління, яка спрямована на досягнення
суспільно значимих цілей та вирішення суспільно
важливих задач. А державна політика, скоріше,
зорієнтована на забезпечення «державного інтересу»,
«корпоративного інтересу» або «приватного інтересу»
[1, с. 191].
Питання відкритості влади досліджували такі
зарубіжні та вітчизняні науковці, як: С. Маріарті,
Л. Кортленд, І. Сендідж, В. Фрайбургер, В. Мали
новський, В. Бебик, Є. Ромат, К. Мельникова,
С. Рязанова, М. Свірі, Е. Афонін, О. Бабінова,
І. Василенко, Ю. Габермас, Н. Гудима, Д. Гунін,
І. Жаровська, В. Мельниченко, І. Ібрагімова, В. Ко
маровський, С. Телешун, Є. Тихомирова та ін.
Проблеми публічної політики та управління, розвитку
громадянського суспільства та взаємодії влади з
громадськістю на вітчизняному просторі досліджують
С. Телешун, С. Ситник, О. Пухкал, І. Рейтерович,
Ю. Сурмін, О. Крутій. Серед іноземних вчених, які
займаються проблемами публічного управління та
політики, є такі: К. Абу Асі, К. Беглер, Л. Фолк,
Д. Фіоріно, Б. Харі, С. Джершенсон. Проблемами
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громадянської та політичної компетентності займаються
Р. Даль, X. Мюнклер, В. Шахрай, Л. Снігур, Ю. Ірхін.
Побудова демократичного суспільства та подальший
розвиток його різних інститутів передбачає прагнення
громадян впливати на державну політику. Налагоджена
взаємодія між органами державної влади і громадянами,
а також практика контролю громадськості над
діяльністю органів влади належить до ознак розвинутої
демократичної системи. Це актуалізує потребу активізації
громадського діалогу, що додає гнучкості діям органів
влади та сприяє акцентованому їхньому орієнтуванню
на першочергові потреби суспільства та держави під час
прийняття нормативно–правових актів [27].
Виходячи з цього, метою статті визначено
дослідження ролі громадськості у просуванні реформи
державного управління, ефективних процедур участі
громадськості під час формування та реалізації
державної політики.
Сучасний етап української держави та суспільства
характеризується глибокими трансформаційними й
інституціональними змінами. Державні органи повинні
пристосовуватися до цих змін. Адаптація до швидко
змінюваних потреб суспільства і держави виходить за
рамки країн з перехідною економікою і є проблемою,
яка в даний час обговорюється в усій Європі.
Одну з останніх змін можна охарактеризувати як
більш рівноправні взаємовідносини між державними
органами і громадськістю. Сучасне демократичне
управління трансформувало ролі як держави, так і
громадськості. Громадськість не є пасивною і за умови
здійснення державної влади [26; 27; 31], а розглядається
як актив; громадськості надається місце в якості
активного члена, партнера, який може зробити свій
внесок у загальний добробут. Її внесок, співробітництво
і участь заохочуються і затребувані в якості необхідної
умови для демократичного і ефективного управління,
а також для економічного розвитку. У цьому контексті,
адміністративне прийняття рішень і надання державних
послуг необхідно удосконалити. Це включає в себе
нове місце для таких цінностей, як прозорість, простота
і ясність, участь, оперативність і «орієнтованість
на громадян» під час діяльності. Вони визначають
взаємовідносини як більш «горизонтальні» [26; 30].
Поточні
процеси
реформування
державного
управління в усіх країнах Східного партнерства
дають хорошу можливість, щоб відобразити цю
«горизонтальність» і зміцнити діалог з громадськістю.
Відповідно до частини другої статті 11 Договору про
Європейський Союз [6], яка вимагає «в інститутах
підтримувати відкритий, прозорий і регулярний діалог
з представницькими асоціаціями та громадянським
суспільством», діалог з громадськістю призведе до
більш правильних рішень, поліпшення розробки
політики і більш ефективного управління, що реагує
на потреби громадян, і в той же час використовує весь
особистісний потенціал [26; 27; 29].
Коли необхідні реформи і обмежені людські ресурси,
як це має місце в більшості країн Східного партнерства,
весь потенціал суспільства повинен бути використаний.
Але це можна зробити тільки шляхом прозорого
керівництва і державного управління – відкритого
не тільки для зовнішнього контролю, а й зовнішньої
підтримки [27; 28; 32].
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В ЄС практика консультацій із громадськістю у
процесі прийняття рішень була обов’язковою після
прийняття Амстердамської угоди у 1997 р. Вона
вимагала від Європейської комісії проводити широкі
консультації та публікувати проекти документів
для їх обговорення зацікавленими сторонами. Це
сприяло прийняттю основних принципів громадських
консультацій для гарантування того, що всі зацікавлені
сторони зможуть висловити свій погляд та пропозиції
стосовно законодавчих ініціатив [1, с. 249–250; 26].
Сучасні державні органи більшості держав світу
дійшли висновку: ефективність діяльності їхніх структур
безпосередньо залежать від потреб, очікувань, думок та
настроїв громадян [7, с. 14; 26].
Право на об’єднання є одним з основних прав
людини, адже забезпечує функціонування інституту
громадянського суспільства. Вперше дане право в
незалежній Україні було закріплено Законом України
від 16 червня 1992 р. №2460–XII «Про об’єднання
громадян». З розвитком суспільних відносин цей закон
був визнаний таким, що не відповідає сучасним вимогам
і європейським стандартам. З 1 січня 2013 року набув
чинності Закон України від 22 березня 2012 р. №4572–
VI «Про громадські об’єднання».
Згідно зі статтею 1 цього Закону громадське
об’єднання визначається як «добровільне об’єднання
фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права
для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення
суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних,
екологічних, та інших інтересів». Тобто, громадські
об’єднання є певними спільнотами, що мають за мету
спільними зусиллями захищати права й свободи,
забезпечувати задоволення суспільно необхідних інтересів.
Відповідно до Закону організаційно–правовими
формами громадського об’єднання є громадська
організація та громадська спілка. Відповідно до
вимог статті 1 громадська організація – це громадське
об’єднання, засновниками та членами (учасниками)
якого є фізичні особи, а громадська спілка відповідно
також визначається як громадське об’єднання, але
засновниками якого є саме юридичні особи приватного
права, а членами можуть бути як юридичні особи
приватного права, так і фізичні особи. Тож основні
відмінності між формами громадського об’єднання
полягають у вимогах щодо засновників та членства.
Слід відзначити також, що в Україні частково
створені інституціональні умови для розвитку такого
виду громадської діяльності як громадська ініціатива.
Громадська ініціатива – діяльність окремої особи чи
спільноти громадян з чинення впливу на прийняття
політичних рішень (наприклад, для залучення публічної
влади до вирішення деяких проблем). Звичайні засоби
громадської ініціативи – це налагодження контактів
з політиками і чиновниками, публічні звернення,
демонстрації, страйки, утворення груп тиску (лобі)
і рухів. У деяких державах, наприклад, в Латвії
затверджено законодавчий механізм, який зобов’язує
парламент розглядати проект, на підтримку якого
виступає достатнє число громадян, що підтверджують це
своїми підписами; аналогічний механізм представлений
в проекті конституційної угоди Європейського Союзу.
Відповідає англомовному терміну civic initiative. В
Україні нормативно її підтримують Конституція,
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Закони України «Про політичні партії в Україні»,
«Про громадські об’єднання», «Про участь громадян в
охороні громадського порядку і державного кордону»,
«Про внесення змін до Закону України «Про звернення
громадян» щодо електронного звернення та електронної
петиції» тощо. Натомість потребує доопрацювання та
подальшого ухвалення законопроект «Про громадський
контроль» (реєстр. №2737–1 від 13 травня 2015 р.), який
би дозволив еволюціонувати громадським ініціативам у
форму соціальних інститутів [4; 9; 11; 13; 65; 25; 26].
Після Революції Гідності громадські організації в
Україні зростають і чисельно, і якісно. За інформацією
Державної служби статистики України на кінець 2015 р.
зареєстровано 67911 громадських організацій (з них
22185 – керівних органів і 45726 – відокремлених
підрозділів) [5, с. 10].
Впродовж останніх років ухвалено низку важливих
рішень про участь громадян у формуванні та реалізації
державної політики: Президент України підписав
укази «Про сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні» та «Питання Координаційної
ради сприяння розвитку громадянського суспільства»,
якими затверджено Національну стратегію сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–
2020 рр., створено Координаційну раду громадянського
суспільства, призначено її склад. Проведено перше
засідання Координаційної ради. Також внесено зміни
до Порядку проведення консультацій з громадськістю
з питань формування та реалізації державної політики,
щодо актуальних питань проблем державного і
соціально–економічного життя, здійснення громадської
експертизи діяльності міністерств та інших центральних
відомств, та Типового положення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада
2010 р. №996, що визначає механізм функціонування
при центральних, регіональних та місцевих органах
виконавчої влади ефективного інструменту співпраці –
громадських рад [22; 23; 24, с. 11].
Саме недержавні громадські організації здатні забезпечувати постійний вплив громадян на діяльність державних органів й інститутів місцевого самоврядування.
Громадянське суспільство користується досить високою
суспільною довірою. Зокрема, за даними досліджень
громадської думки, проведених соціологічною службою Центру Разумкова 18–23 листопада 2016 р. волонтерським організаціям довіряло майже 66% громадян, а
громадським організаціям – майже 52%. Було опитано
2 018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах
України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% [18; 22; 23; 24, с. 10–11].
Багато з них уже можуть стати і стають
повноцінними та рівноправними партнерами влади
у розв’язанні багатьох проблем, зокрема державного
і місцевого значення. Організації громадянського
суспільства, їх коаліції, ініціативи (найбільш відома –
Реанімаційний пакет реформ), окремі недержавні
експерти часто залучалися до підготовки різних
нормативно–правових документів (проекти законів,
указів, розпоряджень тощо).
Зокрема, під час підготовки Закону України
від 10 грудня 2015 р. №889–VIII «Про державну
службу» та Стратегії реформування державного
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управління України на 2016–2020 роки, експерти ЄС
працювали досить щільно з експертами з організацій
громадянського суспільства, що входили до складу
Експертно–консультативної ради з питань реформування
державної служби при Національному агентстві
України з питань державної служби (далі – НАДС),
створеної наказом НАДС від 17 вересня 2014 р.
№145, та Громадської ради при НАДС, сформованої
10 березня 2016 р. під час установчих зборів. Серед
таких організацій громадянського суспільство були
громадянська платформа «Нова країна», громадська
ініціатива «Реанімаційний пакет реформ», Центр
політико–правових реформ, благодійний фонд «Творчий
центр ТЦК» тощо. Ці ж організації увійшли до
складу Координаційної ради з питань реформування
державного управління, утвореної постановою Кабінету
Міністрів України від 18 травня 2016 р. №335.
Така спільна робота була потужним фактором
у просуванні законопроекту про державну службу,
ухваленню якого чинили шалений опір. Наприклад,
у соціальних мережах прийняття законопроекту
підтримали сотні активістів. А під Верховною Радою
України проходила акція «Тисни! №2490». Громадські
активісти закликали народних депутатів підтримати
законопроект [2; 8; 10; 15; 17; 19].
Розроблення проекту Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки координував Секретаріат Кабінету Міністрів України. З
середини 2015 року в тісній співпраці з іншими заінтересованими органами, включаючи Мінекономрозвитку,
Мінфін, Мін’юст, НАДС проект Стратегії після первинної консультації з експертами програми SIGMA та іншими експертами ЄС розроблявся та активно обговорювався в робочих групах, які включали представників усіх
заінтересованих центральних органів державного управління, народних депутатів України, а також представників громадянського суспільства. Крім того, постійно
підтримувався діалог з експертами ЄС з питань державного управління. Перший опрацьований проект Стратегії
був опублікований у серпні 2015 р. на Урядовому порталі в рамках процедури громадських обговорень. Після
цього проект був додатково розглянутий представниками
громадянського суспільства, міжнародними експертами,
основними заінтересованими сторонами.
У квітні 2016 р. під керівництвом Віце–прем’єр–
міністра з питань європейської і євроатлантичної
інтеграції України проект Стратегії був істотно
доопрацьований за участю всіх заінтересованих сторін,
представників громадянського суспільства та Дорадчої
групи ЄС. Дорадча група ЄС, яка була сформована за
сприяння Представництва ЄС в Україні та Європейської
Комісії для підтримки Кабінету Міністрів України
у розробленні Стратегії, складалася з європейських
експертів високого рівня у сфері державного управління.
Доопрацьований проект Стратегії позитивно оцінений
експертами, схвалений на засіданні Координаційної
ради з питань реформування державного управління та
розпорядженням Уряду від 24 червня 2016 р. №474–р [2;
8; 10; 15; 17; 19].
Громадські експерти та активісти брали участь у
роботі конкурсних комісій (зокрема, у складі Комісії
з питань вищого корпусу державної служби під час
відбору кандидатів на посади державних секретарів,
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керівників державної служби, кандидатів на зайняття
вакантних посад державної служби категорії «А») %.
[22; 23; 24, с. 10–11].
Громадський сектор в Україні перетворюється на
компетентну ланку між державою та громадянином.
Під час ухвалення всіх політичних рішень, котрі
стосуються
найширшого
загалу,
обов’язково
враховуватимуться позиції громадських організацій,
експертного середовища, громадська думка. У такий
спосіб вітчизняне суспільство отримає європейські
важелі на формування, реалізацію та коригування
державної політики, моніторинг її упровадження в
життя, що повністю відповідає принципам і практикам
демократичного урядування [21, с. 5; 24].
Систематична взаємодія активних громадських організацій із органами державного управління та інститутами місцевого самоврядування утворює постійну і
різнобічну комунікацію між владою й громадянами, забезпечує зворотній зв’язок, а через нього – налагоджені
канали й отримання управлінцями своєчасних реакцій
суспільства на дії або бездіяльність влади, що становить
важливий стимул її вдосконалення [13; 26]. Залучення
громадських організацій до діяльності влади та суспільний контроль за нею формує активну, зацікавлену позицію громадян, створює відчуття причетності до процесів
управлінської діяльності на регіональному, місцевому і
національному рівнях. Це формує культуру відкритості
й прозорості в діяльності органів влади та державних
службовців, сприяє гармонізації стосунків між тими, хто
здійснює управлінську діяльність, і тими, хто отримує й
оплачує управлінські послуги держави.
Тривале, успішне становлення вимогливої та
взаємовідповідальної системи такої співпраці сформує
партнерство державних інституцій, органів місцевого
самоврядування й осередків громадянського суспільства
на демократичних засадах, додасть владі необхідної
публічності, прозорості, забезпечить її управлінську
ефективність і легітимність.
Отже,
взаємодія
інститутів
громадянського
суспільства з державними органами – основа сучасної
системи комунікації під час формування та реалізації
державної політики, важливий чинник і має значний
потенціал сприяння розвитку системи державного
управління в Україні на демократичних засадах.
Мета діалогу влади й громадськості – чітко
визначати перспективи їхньої взаємодії та втілювати у
формі конкретних завдань і зобов’язань, зрозумілих і
здійсненних, виконання яких можна і треба оцінювати.
Мета не може зводитися лише до узгодження
майбутнього проекту з громадськістю, вона повинна
засвідчувати, наскільки цей проект реально відповідає
інтересам громадськості [20].
Якісне розв’язання завдань щодо створення системи
зворотного зв’язку і залучення до активного діалогу
з державними органами громадських організацій і
активних громадян можливе лише за відповідного
кадрового забезпечення. Необхідні спеціалісти –
модератори, здатні організувати конструктивний і
результативний діалог, забезпечувати взаєморозуміння
сторін з огляду на існуючі значні відмінності у
природі й функціях учасників взаємодії, в тому числі в
організації діяльності, способах і формах активності,
мотивації до співпраці [3].
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Постійний обмін інформацією між урядом, інститутами громадянського суспільства та широким загалом
сприятиме визначенню пріоритетів соціально–економічного розвитку, накопиченню соціального капіталу, який
підвищить інноваційну спроможність держави.
Узагальнюючи, можна сказати, що темами подаль
ших досліджень дотримання принципів прозорості та
відкритості державними органами під час формування
та реалізації державної політики можуть стати: розробка нових механізмів залучення громадян до прийняття
рішень і критеріїв оцінки реалізації таких заходів відповідними державними органами, а також норм відповідальності за її невиконання або неналежне виконання.
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Громадське залучення як чинник розвитку
сучасних міжнародних відносин
Визначаються особливості громадського залучення як чинника розвитку
сучасних міжнародних відносин. Доводиться теза про те, що вирішального
значення набувають процеси залучення громадян до політичної участі на
міжнародному рівні. Зазначається, що процеси громадянського залучення у
міжнародній політиці стають процесом, який розкриває сутність феномену
політичного громадянства, не залежно від сфери його прояву. Розкриваються
особливості громадянського залучення як нового ресурсу і потенційного засобу
впливу на світову політику. Визначаються умови щодо цілеспрямованого
залучення громадян до політичної діяльності. Увага акцентується на тому,
що доцільно починати з національної практики ЄС, в якій вироблена спільна
нормативно–правова база, спрямована на залучення якомога ширшого кола
членів євроспільноти до самоврядних політичних дій.
Ключові слова: громадське залучення, сучасні міжнародні відносини,
недержавні актори, міжнародна політична діяльність, громадські рухи,
громадські коаліції.

Сучасні міжнародні відносини стають дедалі
більш ускладненими як з точки зору появи нових
політичних акторів, так і з точки зору поширення
впливу на суміжні сфери життєдіяльності суспільства.
Сучасні держави втрачають монополію на застосування
насильства і дипломатичне представництво. В цих
умовах з’являються недержавні актори, якими є
транснаціональні корпорації, мережні об’єднання
громадян та, навіть, індивіди, які висловлюють власну
позицію у глобальному вимірі. Тому, для політичної
науки, яка вивчає проблематику міжнародних відносин,
вирішального значення набувають процеси залучення
громадян до політичної участі на міжнародному
рівні. Концепт світового громадянського суспільства
давно вже став досить стійким у розгляді світової
політики у контексті проблем захисту навколишнього
середовища глобальної економіки, захисту прав
людини, тощо. Транснаціональні громадські мережі
виступають чинником альтерглобалізму та всебічного
представництва людства в межах його глобального
політичного розвитку. В зв’язку з цим, проблема
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громадянського залучення, або civic engagement, на
міжнародному рівні набуває значення на кількох
основних рівнях. З одного боку, залучення громадян
до міжнародної політичної діяльності відбувається
на основі висловлення своєї громадянської позиції на
національному рівні. Крім того, громадяни вступають
до складу різних міжнародних неурядових організацій
і мереж, чинять дії, які можуть кваліфікуватися як
підтримка, або заперечення тих, чи інших політичних
тенденцій, або процесів. За цих умов, необхідним є
комплексний аналіз як форм громадянського залучення,
так і наслідків його поширення у глобальному вимірі.
З іншого боку, процеси громадянського залучення
у міжнародній політиці стають процесом, який
розкриває сутність феномену політичного громадянства,
не залежно від сфери його прояву, незалежної,
міжнародної, чи глобальної.
Концепт громадянського залучення (civic enga
gement) став одним з актуальних тем для обговорення
в сучасній політичній науці. Американські політологи
Уілкінсон та Пікет, Г. Патнем докладали зусиль
до виявлення причинно–наслідкових зв’язків між
функціонуванням громадян у політичному середовищі
та практиками появи нових громадянських рухів.
В контексті проблем політичної соціалізації та
рекрутування еліт, проблеми громадянського залучення
вивчали С. Верба, Дж. Най, Некла Акік–Топрак (Necla
Acik–Toprak). Серед вітчизняних вчених, що розробляли
тематику громадського залучення в різних контекстах
слід відзначити роботи І. Ткаченко, І. Костенок,
Е. А. Афоніна, Л. В. Гонюкової, Р. В. Войтович.
Попри означені значні зусилля, проблематика
громадянського залучення потребує актуалізації на
міжнародному рівні. Зазначена тема є актуальною для
розвитку і діяльності України на міжнародній арені,
оскільки цілеспрямоване просування бренду Україна
вимагає більш широкої громадянської підтримки, як з
боку громадян України, що мешкають за кордом, так і з
боку іноземних громадян.
Метою статті є встановлення теоретичного
та практичного змісту, прийняття громадянського
залучення у сучасній світовій політиці. Завданням
статті є розкриття відомостей практик громадянського
залучення від інших процесів, які є традиційними
для вивчення у політичній науці, тобто, політичній
соціалізації і рекрутування.
Розгляд діяльності щодо цілеспрямованого залучення громадян щодо політичної діяльності на міжнародному рівні доцільно починати відповідно до національної
практики ЄС, в якому вироблена спільна нормативно–
правова база, спрямована на залучення якомога ширшого кола мешканців євро спільноти до самоврядних політичних дій. Вказані нормативно–правові регулятиви
спрямовані, насамперед, на комфортність походження
громадян до політичного життя, підвищення потенціалу
представництва їх інтересів на політичному рівні. Документація ЄС і проекти європейських інституцій, спрямовані на громадянське залучення та участь, передусім, надають вікно можливостей, яким має скористатися кожен
громадянин за потреби. Рекомендації носять характер загальних принципів і не є директивними.
Зокрема, у програмах ЄС визначається зміст та
призначення громадського залучення: «Діяльність, що
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охоплює громадську участь, зокрема, політику ініціатив
Європейського Союзу, сприяє розвитку можливостей
для
взаєморозуміння,
міжкультурного
навчання,
солідарності, соціальної активності та волонтерства на
рівні ЄС» [9].
Практика сучасного ЄС свідчить про зацікавленість
європейських інституцій, передусім, у підвищенні
якості прийняття рішень, що є головним імперативом
при розгортанні європейських політик громадянсь
кого залучення. Встановлюючи нормативні зразки,
європейські інституції прагнуть підвищити рівень
ініціативності громадян з метою підвищення власної
ефективності. Тому, ідеологічні аспекти демократизації
та розбудови громадянського суспільства, характерні
для
трансформаційних
суспільств,
поступається
прагматичним міркуванням. Набуття якомога більшого
числа конструктивних альтернатив під час ухвалення
рішень в рамках ЄС для практик громадянського
залучення. На глобальному рівні це означає створення
зразка сприятливого середовища, яке надає окремим
громадянам і громадським спільнотам діяти необмежено
та на партнерських засадах з інститутами політичного
управління.
«Міста–побратими – проекти з підтримки об’єднань
громадян з міст–побратимів. Шляхом мобілізації
громадян на місцевому і на рівні ЄС для обговорення з
конкретних питань з європейської політичного порядку
денного, цей захід спрямований на сприяння розвитку
громадянської участі в процесі формування політики
ЄС і розвитку можливостей для громадської участі та
волонтерства на рівні ЄС» [9].
Конкретним рівнем громадянського залучення в
практиці сучасного ЄС є, передусім, концентрація на
локальному рівні. Підвищення активності громадян
в межах їх середовища мешкання, порядок денний
місцевих громад і урбаністичних спільнот стає
природним джерелом мотивації для громадянського
залучення. На міжнародному рівні це визначає напрям
громадських об’єднань на тлі урбаністичної політики
здійснення спільних проектів щодо покращення
життєвого простору та взаємодії урбаністичних центрів
з навколишнім природним середовищем. Звідси, левова
частка проектів громадянського залучення пов’язане
з екологістськими ініціативами і програмами, які в той
же час не пов’язані з політичними партіями зеленого
спрямування. Громадянське залучення на рівні ЄС це
інструмент підвищення ефективності де централізованої
локальної політики. таким чином, в рамках сучасного
громадянського залучення чільно пов’язаними є аспекти
глобально–локальних взаємодій.
Зокрема, проект «Мережі міст – надає фінансування
муніципалітетам і асоціаціям, що працюють разом
над спільною темою в довгостроковій перспективі,
і бажають розвивати мережі міст, щоб зробити їх
співробітництво більш стійким» [9].
Політика ЄС щодо громадянського залучення та
участі в об’єднаній ідеєю розбудови громадянського
суспільства, які визначають необхідність громадянської
участі на основі само організованої діяльності
індивідів і спільнот. Наявність інфраструктури
громадянського суспільства є органічним середовищем
для функціонування інститутів ЄС. Попри наявність
бюрократичних механізмів, менеджмент спільними
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справами ЄС схвально ставиться до наявності
громадянського суспільства, як партнера у виробленні
політик, збиранні даних моніторингу ситуацій.
Звідси, діяльність є максимально прозорою. Надання
ресурсів громадянським ініціативам, які спрямовані на
укріплення практик довіри і соцієтальних зв’язків між
громадянами і групами, що підвищує рівень політичної
відповідальності в умовах загальних тенденцій
зниження політичної участі.
Свідченням вище наведених практик можуть
слугувати «проекти громадянського суспільства –
підтримка проектів із гуртування громадян в діяльності,
безпосередньо пов’язаних з політикою ЄС, надаючи
можливість для безпосередньої участі в процесі
вироблення політики. Накопичувальна діяльність може
включати в себе: сприяння соціальній залученості і
солідарності, збору думок, волонтерство» [9].
Таким чином, практики європейського сприяння
негромадської діяльності засвідчують, що залучення
громадян та їх політична участь є провідним елементом
структури якісної та сталої демократії. Формування
стандартів щодо громадянського залучення на
міжнародному рівні сприяє розвитку цього явища на
рівні країн, які переходять до демократії, підтримує
громадські спільноти по всьому світу шляхом трансляції
зразків норм прикладів і досвіду. Поява перспективи
стійкого громадянського залучення збагачує міжнародні
відносини формуванням самостійного, самодостатнього
середовища, формування альтернатив та критичного
осмислення
міжнародної
політики,
укріплення
демократичних тенденцій у відносинах між державами.
Вітчизняний дослідник Ігор Ткаченко відзначає, що:
«Важливим елементом функціонування громадянського
суспільства в ЄС і його взаємодії з ним є розвиток
механізмів публічних консультацій між вищими
органами ЄС та громадськими інституціями. Посиленню
ролі громадського сектору сприяє те, що громадські
організації стають дедалі впливовішими акторами не
лише як виразники інтересів професійних об’єднань чи
роботодавців, а й завдяки праці в соціальній сфері» [4].
Практики громадянського залучення у країнах ЄС
представляють собою широкий спектр можливостей
для індивідуальної і колективної участі у соціальних
діях. Волонтерство коаліції з відстоювання громадської
групи підтримки та інше, існують і поза межами
європейських програм. Водночас, інституції ЄС
зацікавлені в підвищенні рівня громадянської активності
щодо вирішення профільних проблем ЄС і утвердження
політик. До таких напрямів належать екологічна безпека,
допомога соціально незахищених верств, вирішення
проблем міноритарних громад, в тому числі у питаннях
міграції. Соціальний рівень становить первинний
етап практик громадянського залучення, коли індивід
і групи не формально здійснюють конкретні дії. В
подальшому, ці спільноти можуть заснувати власний
політичний рух, висувати певні вимоги відносно
глобальної політики, формуючи інформаційний порядок
денний певних подій на загально–європейському і
світовому рівні, як вважає вітчизняний дослідник Ігор
Ткаченко: «Особливо помітною в загальноєвропейському
контексті є участь громадського сектору у боротьбі з
бідністю та соціальною несправедливістю. Завдяки
сформованим механізмам публічних консультацій
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ОГС і їхні об’єднання беруть участь у консультаціях
з національними й загальноєвропейськими владними
структурами щодо забезпечення продуктивнішої імпле
ментації ініціатив і політики ЄС у їхніх країнах» [4].
Наступним етапом розгортання широкомасштабних
програм щодо громадянського залучення є включення
громадських спільнот, які складаються з відповідальних
і активних громадян, до числа пулу європейських
організаційних структур. За наявності конкретних
суб’єктів громадянської дії на загальноєвропейському
рівні, громадське публічне обговорення мають
конкретний характер і істотно впливають на діяльність
європейських інституцій і управління. Консультативна
функція громадськості вимагає від неї певного рівня
підготовки, освіти та досвіду у вирішенні певних
питань. Звідси, практики громадянського залучення
мають вибірковий характер, який спрямований на
відстеження параметрів постійного функціонування
тих, чи інших організацій, їх формального статусу,
профілю діяльності, тощо. За умови електронних
форм реєстрації, громадська діяльність епізодичного
характеру є досить поширеним явищем. Крім того,
різні країни ЄС мають різний рівень громадянської
участі та сприяння державами громадянському
залученню. Зокрема, у Республіці Польща, існують
програми щодо фінансової підтримки громадських
організацій. В той час, як в такій країні як Румунія,
громадські організації спираються, в основному на
іноземну донорську допомогу. Зокрема, на думку
І. Ткаченко: «Ці консультації проводяться на постійній
основі та є одним із інструментів набуття легітимності
рішеннями європейських структур через сприйняття їх
громадянським суспільством. Щорічно ЄС проводить,
наприклад, зустрічі з активом неурядових організацій
щодо питань захисту прав людини, довкілля та
соціального розвитку. Велика увага у взаємодії ЄС
із громадянським суспільством також приділяється
інтеграційним процесам та механізмам залучення
громадянського суспільства до управління розвитком
об’єднання» [4].
Практика громадянського залучення не концент
рується, виключно, на рівні європейських структур
управління. В основі цих практик, все ж таки, лежить
само організаційна і добровільна діяльність. Ця
діяльність є поштовхом для формування громадських
коаліцій, груп підтримки тиску та інформування в
країнах ЄС, є, принаймні, вирішення проблем, які
турбують того, чи іншого спільного, то вони знаходять
вирішення в рамках існуючого законодавства правил,
звичаїв та традицій, тощо. Об’єднання громадських
спільнот різних країн відбувається на основі спільних
ідеологічних, світоглядних, конфесійних засад, що
створює дуже щільне мережне середовище для
функціонування європейських органів управління. В
цілому, можна стверджувати, що процес громадянського
залучення є постійно діючим чинником європейської
політики і конкретним виразом функціонування
того, що в Україні прийнято називати громадськістю.
Громадські групи та їх мережі мають високий рівень
згуртованості, активності і мають високий авторитет
у суспільстві через не підпорядкованість державі,
значні експертні та мобілізаційні ресурси. Звідси,
владний вплив на суспільство істотно амортизується
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через раціоналізацію владно–управлінських рішень,
здійснених за допомогою відкритої консультативної
співпраці з суб’єктами громадянського суспільства. Як
вказує вітчизняний вчений І. Ткаченко: «Слід мати на
увазі, що громадянське суспільство в ЄС діє у складній
багаторівневій системі управління наднаціональних
представницьких органів. Її можна визначити як
таку, що має два вираження: вертикальне, котре має
національний і європейський рівні, і горизонтальне,
котре включає мережі та заінтересовані сторони.
Національні уряди є не єдиним місцем, де громадянське
суспільство впливає на прийняття рішень – у нього є
багато можливостей для співпраці з різними інстанціями
на різних рівнях – і європейському, і національному, і
регіональному» [4].
Перспективи розгортання практики громадянського
залучення на міжнародному рівні, пов’язані зі
сприятливим середовищем, яке може надати поштовх
для самодіяльної активності. Водночас, формулювання
політичних пропозицій та конкретних змін до
політичного порядку денного визначається, відповідно
до розвитку політичної ситуації та необхідності
ухвалення рішень. Для неурядових організацій як
на національному, так і на наднаціональному рівні
характерний реактивний тип діяльності, коли певна
подія, атрактор, залучає увагу та організаційне зусилля
громадських спільнот. Крім того, фондове і грантове
фінансування громадської діяльності здійснюється
відповідно до інтересів конкретних структур, зокрема,
груп інтересів, провідних підприємців, тощо. В
цьому плані відкритим є питання безсторонності і не
зацікавленості громадянського залучення. Доступ до
інформаційно–комунікаційних технологій розкриває
можливості масштабного залучення великої кількості
громадян. Водночас, створення стійкого політичного
руху вимагає інших організаційних та ресурсних витрат.
Залишається відкритим також питання спрямування
громадськості та про активної діяльності до тих сфер
життєдіяльності суспільства, які не є атрактивними,
або актуальними, чиє вирішення в повному обсязі не
можливе у коротко–терміновій перспективі. Прикладом
такої ситуації є сповільнення і згортання волонтерської
допомоги України у зв’язку з ситуацією на Сході,
через зниження уваги міжнародної спільноти до цього
конфлікту. Зокрема І. Ткаченко визначає наступне:
«Завдяки впровадженню Білої книги, а також «Загальних
принципів та мінімальних стандартів проведення
консультацій з зацікавленими сторонами» (Європейська
комісія, 2002), інших нормативних актів, які регулюють
взаємодію громадянського суспільства з органами
ЄС, об’єднання громадян мають пристосовуватися,
брати участь і створювати структури, що належать
до всіх рівнів управління. Зважаючи на величезну
кількість і різноманітність сфер залучення організацій
громадянського суспільства до діяльності ЄС, наявна
система взаємодії і консультацій між ними дає
можливість навіть найменшим із ОГС бути залученими
до процесу загальноєвропейського політичного, соціаль
ного, культурного будівництва» [4].
Практики громадянського залучення на міжна
родному рівні мають значення не лише для розвитку
громадянського суспільства, але також реалізують
функцію рекрутування кадрів для управлінських
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структур. Крім того, позитивний досвід громадянського
залучення, до певної міри, компенсує євро скептичні
настрої в окремих країнах. Наявність пулу організацій,
які співпрацюють з європейськими виконавчими
структурами, дозволяє стверджувати, що в ЄС
формується певна симбіотична модель державно–
громадської співпраці, коли обидві сторони владно–
інституційні органи і громадськість мають можливість
організовувати свої функції на основі тісної
співпраці. Таким чином, вибудовується паралельна
мережна структура, яка не лише контролює процес
управління в ЄС, але і сприяє його просуванню в
рамках громадських кампаній. На думку вітчизняного
фахівця І. Ткаченко: «Завдяки сформованій у ЄС
системі відносин між громадянським суспільством
і управлінськими наддержавними структурами на
сьогодні можемо констатувати наявність великої
кількості представницьких громадянських органів,
громадянських платформ і форумів, що представляють
інтереси країн–членів ЄС у різних сферах діяльності.
Їхні центральні офіси розміщуються в Брюсселі, що
не дивно, оскільки саме там працюють Європейський
парламент та Європейська комісія» [4].
В рамках громадянського залучення на міжна
родному рівні значну роль відіграють комунікаційні
компанії, які мають спрямування до несення певної
точки зору до певної цільової групи. Рекрутування
громадян до неурядових організацій здійснюється, в
тому числі, через привабливий зміст повідомлень і їх
зміст. Ціннісне підґрунтя, яке дозволяє громадянам
формувати власну картину світу і політичну свідомість.
На відміну від багатьох трансформаційних держав,
європейська система взаємодії з громадянським
суспільством не обмежується пресою, а спрямована
на профільну громадськість, яка вивчає ті, чи інші
питання, в рамках експертних обговорень здійснює
ті, чи інші проекти просвітницького і інформаційного
змісту. На думку вітчизняного дослідника І. Ткаченко:
«Функціонально європейська система взаємодії влади
й громадянського суспільства значно гнучкіша й
складається із таких способів взаємодії, як спеціальні
консультації щодо різних соціальних і політичних
питань, регулярні спеціальні зустрічі (з питань
розвитку біотехнологій, захисту довкілля тощо) та
публічні онлайн консультації з публікацією відповідних
загальнодоступних матеріалів у мережі Інтернет, що дає
змогу громадянському суспільству і його представникам
залучатися до процесу публічного прийняття рішень
щодо питань, які виносяться на загальноєвропейський
розгляд» [4].
Таким чином, практика громадянського залучення
на рівні ЄС визначається широким набором потреб і
функцій, які виконують європейські структури. Грома
дянське залучення є постійним елементом функціо
нування громадянського суспільства на глобальному
рівні, оскільки міжнародні організації потребують
фахового та експертного середовища з метою пояснення
легітимації своїх дій та просування власних інтересів
у поліархічному середовищі. Конкретні форми грома
дянського залучення варіюються, відповідно до країни,
водночас, для демократичних політичних систем до
країни з розвиненим і трансформаційним чинником,
набуває дедалі більшого значення через фрагментацію
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соціальної структури соціуму. Традиційні політичні
партії дедалі частіше втрачають свою соціальну базу і
перевлаштовуються на пошук прибічників на широкій
основі соціальних вимог. Водночас, про активна
громадськість складає меншість формалізованого
громадянського суспільства і відіграє роль постійного
партнера державних інституцій, які функціонують на
колегіальній і постійній основі. громадянське залучення
в цілому формулюється як на основі потреб органів
управління на міжнародному рівні, так і на основі
потреб самореалізації для громадян, які мають про
активну позицію щодо суспільних проблем.
Висновки. Розглянутий матеріал засвідчив, що грома
дянське залучення переживає період свого становлення
і професіоналізації в умовах переходу політичних
відносин до сфери кіберактивності та інформатизації
політики. Здатність конкретних громадян здійснювати
політичний вплив, або змінювати політичну ситуацію
як у себе в країні, так і за її межами потребують
подальшого розвиненого аналізу. Водночас, на
сучасному етапі визначити такі основні проблеми
громадянського залучення: це точки дотику громадян
до міжнародної політичної діяльності; структура
громадянського суспільства і умови громадянського
залучення; політико–комунікаційний та ідеологічний
зміст поведінки окремих громадян і їх груп, розгортання
якісно нових громадських рухів і мереж на основі
віддаленого доступу громадян.
Ключовими відмінностями громадянського залу
чення від практик політичної соціалізації і політичного
рекрутування стала дисперсна, а не системна логіка
процесів. Статистичні дані багатьох країн світу свідчать,
що входження громадян до числа політичних активістів
міжнародного рівня має характер індивідуальної
ініціативи більшою мірою, ніж підпорядкованість
певним процесам, які реалізують традиційні політичні
інститути. Звідси, подальший аналіз громадянського
залучення необхідно здійснювати не на основі його
включення до логіки функціонування національної
політичної системи, а на основі пошуку його
властивостей в межах глобальної системи політичних
відносин. Форми пошуку громадянської активності
на міжнародному рівні є флеш–моби, інсталяції медіа
супроводження
представництва
і
переслідування
окремих лідерів та організацій є лише не повним
переліком нового типу громадянського залучення. При
цьому, в більшості випадків, громадяни не є членами
певних формалізованих утворень, або тих організацій,
які мають стабільні правові стосунки з державами.
Звідси, можна стверджувати, що громадянське залу
чення є не лише проявом функціонування усталених
політологічних категорій, але містить в собі
інноваційний потенціал, який потребує подальшої
розробки. Громадянське залучення для сучасної
України продемонструвало своє значення в період
Євромайдану 2014 року. В умовах утвердження
України на європейській та світовій політичних аренах
громадянське залучення є новим ресурсом і потенційним
засобом впливу на світову політику. Перспектива
подальшого розвитку проблематики, порушеної в
даній статті, є встановлення репрезентативних та
функціональних рис громадянського залучення в межах
сучасних міжнародних відносин.
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The features of civic engagement as a factor of contemporary international
relations development are defined. It is proved the importance of involving citizens to
political participation processes at the international level. It is noted that the process
of civil engagement in international politics level could be defined as a process that
reveals the essence of the phenomenon of political citizenship, regardless of the
sphere of its manifestation. The peculiarities of civil engagement as a new resource
of influencing world politics are disclosed. Attention is focused on the fact that it is
reasonable to start with the national practice of the EU, which include developed
common legal framework as to self–governing political actions to the wider range of
members of the European community.
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Політична еліта як суб’єкт модернізації
політичної системи в концепції С. Хантінгтона
Основна мета даного дослідження – визначення ролі еліти як суб’єкта
модернізації, що представлена в концепції С. Хантінгтона. Він зробив
значний внесок у розвиток процедурного підходу в дослідженні ролі еліт в
процесах політичної модернізації, акцентуючи увагу на необхідності вивчення
еліти як політичного інституту. Даний інститут в силу свого структурно–
функціонального та ресурсного потенціалу здатен ініціювати та реалізовувати
на практиці модернізаційні проекти. Успішність політико–модернізаційної
діяльності дозволяє формувати високий рівень суспільного консенсусу та
забезпечувати стабільність функціонування політичної системи.
Вченим виділені конкретні моделі поведінки еліти в процесах модернізації
та проаналізовані форми її практичної діяльності. Порівняльний аналіз
даних форм дозволив визначити основні способи діяльності революційної
та реформаторської еліти. Саме вона характеризується відповідним
рівнем інституалізованості, що проявляється в усвідомленні необхідності
змін, високому рівні професіоналізму при цілепокладанні, виборі технологій
модернізаційно–перетворюючої діяльності, прогнозуванні можливих її
наслідків.
Ключові слова: політична еліта, політичний інститут, політична
модернізація, політична система.

Процес модернізації політичної системи відбувається
згідно визначеної процедури, наявних цілей та завдань.
Змістовне навантаження даних цілей обумовлюється
актуальними потребами та інтересами суспільства,
а тому передбачає наявність відповідної діяльності
політичних суб’єктів. Вони реалізують на практиці
програми модернізаційного розвитку, задовольняючи
тим самим власні потреби результатами даної діяль
ності. Функціональний потенціал дозволяє політичній
еліті бути ініціатором інноваційних ідей щодо
реформування політичної системи, використовуючи
при цьому технології модернізації політичної системи.
Це актуалізує потребу дослідження еліти як суб’єкта
модернізації політичної системи.
В політичній науці сформувалися структурний
(Г. Алмонд, Р. Даль, Л. Пай) та процедурний (Х. Лінц,
А. Пшеворський, С. Хантінгтон) підходи в дослідженні суб’єктності еліти в процесах модернізації [1; 2].
Перший орієнтований на аналіз соціально–економічних, політико–культурних передумов, що сприяють чи
заважають становленню в конкретній політичній системі демократичних інститутів, правил взаємодії між
суб’єктами діяльності в умовах модернізації. Другий –
акцентує увагу на процедурі, технологічному інструментарію, що використовується обмеженим колом суб’єктів,
які виступають ініціаторами здійснення політико–модернізаційної діяльності. Метою даної наукової розвідки
є дослідження ролі еліти як суб’єкта модернізації, що
представлена в концепції С. Хантінгтона.
Досліджуючи процеси політичної модернізації,
С. Хантінгтон розглядав їх крізь призму зіткнення восьми світових цивілізацій, що характеризуються різним
набором політико–культурних, релігійних, соціально–
економічних відмінностей. Акцентуючи своє дослідження на західній цивілізації, вчений прийшов до висновку,
що саме вона, в силу набору відповідних якостей (антична спадщина, християнська релігія, поділ сфер впливу
релігії та політики, верховенство права, наявність представницьких органів влади, плюралізм думок), може
вважатися своєрідним еталоном. «Жоден з цих факторів
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не був унікальним для Заходу. Однак, саме їх поєднання
було унікальним, що сформувало його відмінні риси. Ці
концепції, прийнятні практики, суспільні інститути більшою мірою були розповсюджені саме на Заході. Вони і
дали можливість набути унікальності саме Заходу і дозволили відігравати провідну роль, як у власній модернізації, так і всього світу» [4, с. 101].
Процес модернізації являється багатостороннім явищем, оскільки охоплює весь комплекс змін пов’язаних із
світоглядом та поведінкою людей. Засвоєння модерних
цінностей сприяє еволюції світогляду окремої особистості
від визнання лояльності певним цінностям груп інтересів
до відповідного рівня культурно–національної ідентифікації та розуміння необхідності змін заради ефективного
розвитку політичної системи в цілому. Водночас, в даних умовах неодмінно будуть виникати конфлікти між
прихильниками традиційних та модерних цінностей, як
на рівні груп інтересів, так і на рівні політичних еліт. У
цьому контексті вчений аналізує основні моделі поведінки
еліти в умовах модернізації політичної системи:
1) «відторгнення», тобто діяльність правлячого
класу зосереджується на політиці ізоляції від будь–
яких впливів зовнішнього середовища та недопущення
розповсюдження і засвоєння модерних цінностей. До
середини XIX століття прикладом були Японія або
Китай як виразник політики «Серединної держави», що
займає домінуючу позицію над іншими;
2) «кемалізм», тобто політична еліта виступає ініціатором здійснення кардинальних модернізаційних змін,
що передусім пов’язані із засвоєнням модерних цінностей, культури та нівелюванням тих традицій, що протирічать чи заважають поступальному руху реформ. Яскравим прикладом виступає Туреччина часів Ататюрка;
3) «реформізм», що пов’язаний із спробами поєднання модернізації з національно–культурними цінностями, спираючись на традиційні політичні інститути та
суспільні структури. Дана модель виявилася найбільш
дієвою для більшості еліт держав, що розвиваються;
4) «тупиковий варіант реагування», передбачає
реалізацію політики відмови від модернізації, але
сприйняття правлячою елітою модерних цінностей та
визначеного ними способу життя. Прикладом можуть
бути певні держави Африки [4, с. 102–106].
Реалізація певних моделей поведінки політичної
еліти може відбуватися двома шляхами: революційним
(передбачає швидкий сценарій реалізації змін керів
ництва, політичних інститутів, системи цінностей,
що може передбачати застосування насильства) та
реформаторським (поступова реалізація змін на
практиці). Дієві реформи пов’язані із реалізацією таких
змін політичної системи, за яких влада привілейованих
груп суспільства зменшується на користь розширення
прав, свобод та практик непривілейованої меншості. В
іншому випадку мова йде не про реформи, а процеси
консолідації. Можна виділити наступні особливості
діяльності революційно орієнтованої політичної еліти:
1) поляризація та драматизація політичної сфери
навколо жорсткої дихотомії «прогрес» чи «реакція»,
зведення великої кількості протиріч до єдиного
протистояння;
2) домінування жорстких способів та методів
впровадження політичних рішень, посилення поля
ризації суспільних груп та використання їх інтересів,
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потреб, проявів емоційної поведінки з метою досягнення
власних поставлених цілей та завдань;
3) орієнтованість на будь–які соціально–політичні
зміни без врахування їх наслідків;
4) відсутність високого рівня професіоналізму в
політичній сфері.
У цьому контексті, слід говорити про наявність
протилежних характеристик, притаманних реформа
торській еліті:
1) протистояння різним політичним силам, які
виступають проти здійснення структурно–змістовних
перетворень політичної системи;
2) орієнтація на певний рівень консолідації
суспільства з метою конкретизації існуючих протиріч та
скерування суспільних ресурсів на прискорення процесу
їх вирішення;
3) наявність високого рівня професіоналізму, що
дозволяє чітко усвідомлювати необхідність конкрет
них змін, здійснювати вибір необхідних політичних
технологій для здійснення модернізаційно–перетво
рюючої діяльності та прогнозування її наслідків;
4) постійний пошук балансу між соціально–
економічною рівністю, що вимагає концентрації влади
та політичним рівністю, що потребує розподілу владних
повноважень.
Виходячи з цього, можна виокремити дві стратегії
діяльності реформаторської еліти. Перша з них – стратегія бліц–кригу, орієнтовна на постановку конкретних цілей та завдань і швидке запущення процесу їх реалізації.
В свою чергу фабіанська стратегія направлена на чітке
ранжування реформ і поступове втілення їх на практиці. Успішний досвід модернізації конкретних політичних
систем був обумовлений поєднанням фабіанської стратегії та тактики бліц–кригу. Політичні лідери–реформатори
акцентували увагу на найбільш актуальних проблемах
суспільно–політичного розвитку, поступово реалізовували конкретні реформи, знімаючи тим самим проблему з
повістки дня, не допускаючи активізації діяльності опонентів та зростання соціальної напруги у суспільстві. Це
виступає свідченням високого рівня професіоналізму реформаторської еліти [3, с. 342–346].
С. Хантінгтон розвиває думку, що основою успіху
модернізації виступає процес формування політичних
інститутів, основною метою яких є залучення провідних
верств громадськості, що володіють високим рівнем автономності та самостійності до здійснення необхідних
перетворень. Вони можуть виступати засобом встановлення порядку, вирішення протиріч та формування авторитетних лідерів з метою досягнення відповідного рівня
політичної стабільності. Складність та неоднорідність
суспільства актуалізує потребу в ефективному управлінні з метою забезпечення політичного порядку. Водночас,
жодна з домінуючих в суспільстві елітних груп не може
забезпечити даний порядок, не будучи інституалізованою. Інституалізація виступає «процесом за допомогою
якого організації та процедури набувають цінності та
стабільності» [3, с. 32]. Він дозволяє структурувати та
стандартизувати згідно правил і процедур діяльність політичної еліти, тим самим зробивши домінування однієї
групи, сумісним зі згодою більшості суспільства. Виходячи з цього, інституалізованість еліти виступає не
тільки інструментом задоволення інтересів більшості та
реалізації проектів модернізації, а й сприяє формуванню
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високого рівня суспільного консенсусу. Отож, загальна успішність політичної модернізації пов’язується не
тільки із здатністю еліти здійснити структурно–функціональні перетворення політичної системи, всіх сфер суспільної свідомості та життєдіяльності, але й з процесами
раціоналізації та професіоналізації сфери політичного
управління.
В цьому контексті, С. Хантінгтон акцентує увагу на
необхідності дослідження корупції, що здатна досить
динамічно розвиватися в політичних системах, які
стали на шлях модернізації. Дана проблема є досить
актуальною і для політичної системи України на всіх
етапах її модернізації. Вчений виокремлює декілька
аспектів виникнення даного явища. По–перше,
процеси модернізації пов’язані із засвоєнням нових
цінностей, норм, формуванням групової та національної
ідентифікації. Відповідно, на певному етапі групи,
які пройшли дану соціалізацію більш ефективно,
формують нові цінності чи ідеали оцінювання явищ
та процесів, тим самим надаючи традиційним формам
взаємодії неприйнятного чи протизаконного характеру.
За таких умов корупція виступає «… не стільки
результатом відхиленням від прийнятих норм, скільки
відхиленням норми від прийнятих форм поведінки»
[3, с. 76]. Це сприяє зниженню рівня легітимності
існуючих стандартів, а конфлікт між традиційними та
новими нормами створює можливості для діяльності,
не враховуючі жодні з них. Корупція також передбачає
існування відмінності між публічною роллю та
приватним інтересом. Мається на увазі, що саме
правляча політична еліта має чітко визначити власні
обов’язки по відношенню до держави та власної сім’ї.
Нормативне закріплення та визнання даного факту
дає можливості визначати відповідну поведінку як
непотизм та судити про наявність того чи іншого рівня
корумпованості влади загалом. По–друге, модернізація
відкриває нові джерела збагачення та можливості
отримати владні повноваження. Виникнення нових груп
інтересів, необхідність захисту цих інтересів активізує
їх прагнення легалізувати представництво в органах
влади. За таких умов корупція виступає «неформальним
засобом асиміляції нових груп в політичній системі в
умовах, коли сама система нездатна адаптуватися та
запропонувати законні засоби досягнення даної мети»
[3, с. 77]. По–третє, процеси модернізації пов’язані
із внесенням змін до існуючої нормативної бази,
перерозподілом владних повноважень та сфер впливу,
а тому в будь–якому випадку групи інтересів, що
займають менш вигідне становище стають потенційним
джерелом корупції.
Боротьба з корупцією має розвиватися в двох напрямах: 1) помірковане послаблення певних норм поведінки, яким мають відповідати представники влади; 2) зміна самої поведінки можновладців стосовно відповідності
та практичній реалізації окреслених норм. Відповідно,
відбувається поступове сприйняття нових стандартів
поведінки як основи політичного процесу в конкретній
системі, підвищується рівень професіоналізму політики
як сфери професійної діяльності, що відповідає загальновизнаним стандартам, порушення яких передбачає застосування відповідних санкцій. Саме це виступає критерієм переходу від модернізації до відповідного рівня
модернізованості політичної системи.
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Отже, С. Хантінгтон зробив значний внесок у розвиток процедурного підходу в дослідженні ролі еліт в процесах політчиної модернізації. Він одним із перших науковців акцентував необхідність дослідження еліти як
політичного інституту, що в силу свого структурно–функціонального та ресурсного потенціалу здатен ініціювати та
реалізовувати на практиці модернізаційні проекти. Успішність політико–модернізаційної діяльності дозволяє формувати високий рівень суспільного консенсусу та забезпечувати стабільність функціонування політичної системи.
Вченим були виділені конкретні моделі поведінки
еліти в процесах модернізації та проаналізовані форми її
практичної діяльності. Порівняльний аналіз даних форм
дозволив Хантінгтону визначити основні способи діяльності революційної та реформаторської еліти. Саме остання, на його думку, характеризується відповідним рівнем
інституалізованості, що проявляється в усвідомленні необхідності змін, високому рівні професіоналізму при цілепокладанні, виборі технологій модернізаційно–перетворюючої діяльності, прогнозуванні можливих її наслідків.
Не залишилася поза увагою Хантінгтона проблема
корупції, що розвивається в політичних системах в
умовах модернізації. Визначивши причини появи та
розвитку даного явища, він вказав на провідну роль
еліти як політичного інституту у визначенні легітимних
правил поведінки та стандартів діяльності в сфері
політичного управління, усвідомленні політичної
відповідальності за наслідки їх реалізації, а також
застосування санкцій у разі їх порушення.
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The political elite as the subject of modernization of political
system in the S. Huntington’s concept
The main purpose of this study is an analysis of the role ofpolitical elite as
the subject of modernization of political system in the S. Huntington’s concept.
S. Huntington made a significant contribution to the procedural approach for studying
the role of elites in the process of political modernization, emphasizing the need to study
the elite as a political institution. This institute because of its structural and functional
and resource potential is able to initiate and implement in practice the modernization
projects. The success of political and modernization activity allows to create a high
level of social consensus and to ensure the stability of the political system.
The scientist identified the specific models of the behavior of the elite in the
processes of modernization and analyzed forms of itspractical activities. Comparative
analysis of forms made it possible to determine the basic methods of activities of
revolutionary and reformist’s elite. It is characterized by the appropriate level
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of institutionalism, manifested in recognizing the need for changes, high level of
professionalism in the goal–setting, choice of technology modernization, transforming
activity, predicting its possible consequences.
Keywords: political elite, political system, political modernization, political
institute.
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Нетипові випадки контамінації
в сучасних виборчих системах
Автор піднімає питання неповного охоплення традиційними типологіями
змішаних виборчих систем варіантів контамінації (змішування), які
зустрічаються у світовій практиці парламентських виборів. Для виявлення
нетипових випадків, неврахованих у існуючих типологіях, аналізується база
даних PARLINE Міжпарламентського союзу. Проведений автором аналіз
дозволяє виявити п’ять нетипових варіантів змішування: використання різних
типів виборчих бюлетенів у різних раундах голосування; використання різних
типів виборчих систем на різних стадіях повного електорального циклу;
змішування виборів до декількох представницьких органів або на декілька
посад; змішування виборчих формул, яке може мати місце в залежності від
стратегії голосування виборців; змішування виборчих формул, яке може мати
місце в залежності від результатів голосування виборців. Описані випадки
пропонується взяти до уваги при подальшому уточненні класифікації змішаних
виборчих систем.
Ключові слова: виборча система, змішана виборча система, класифікація
виборчих систем, вибори.

Обставини появи даної публікації вимагають певного
попереднього пояснення. Автор, заглибившись ще у
2014 році у дослідження гібридних виборчих систем,
не міг не звернутися в ході розробки їх класифікації
до розгляду споріднених з ними змішаних виборчих
систем, зокрема, і зважаючи на практичне значення для
вдосконалення вітчизняної виборчої системи, яке може
мати вивчення питання оптимального співвідношення
між складовими змішаної виборчої системи.
Втім, якщо обрахунок співвідношення між скла
довими гібридної виборчої системи не становив
практичної складності, то для змішаних виборчих
систем це виявилося серйозною проблемою в силу
невизначеності критеріїв, які без сумнівів могли б
дозволити зарахувати систему до числа змішаних.
Це спонукало автора до проведення дослідження,
яке має на меті на основі аналізу виборчих систем, що
застосовуються в світі для проведення парламентських
виборів, визначити нетипові випадки контамінації
(змішування) у виборчих системах, що дозволило б
в майбутньому виробити більш повну узагальнену
класифікацію змішаних виборчих систем та уточнити
саме розуміння категорії «змішана виборча система».
Теоретичне дослідження змішаних виборчих систем
в політичній науці розпочалося відносно нещодавно –
близько 30 років тому. Брак спеціалізованих досліджень
в даній царині відчувається і досі. Найбільш
актуальними щодо питання виокремлення різновидів
змішування у виборчих системах залишаються
фундаментальна робота М. Шугерта та М. Уоттенберга
[1], розділ за авторством А. Бле і Л. Массікотта у
другому виданні «Порівняння демократій» [2] та спільне
дослідження Ф. Феррари, Е. Херрона та М. Нішикави
[3]. Важливою для уточнення класифікації змішаних
виборчих систем можна вважати і роботу, яку провели
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Е. Рейнольдс, Б. Рейлі та Е. Елліса [4]. Вітчизняні
автори здебільшого звертаються при дослідженні
змішаної виборчої системи до вивчення українського
досвіду, залишаючи питання класифікації можливих
варіантів змішувань переважно поза увагою. Серед
спеціалізованих публікацій тут слід відзначити статтю
О. Павлюк [5], яка розглядає, втім, традиційні а не
атипові випадки контамінації (змішування). Особливо
важливою для даного дослідження автор вважає
базу даних PARLINE, опубліковану і регулярно
оновлювану Міжпарламентським Союзом [6]. Зазначена
база даних дозволила в ході даного дослідження
оперувати відомостями щодо виборчих систем,
які використовуються при формуванні 271 палати
парламенту у 193 країнах світу.
Для виконання поставленої мети автор вдався до
аналізу регулярно обновлюваної бази даних PARLINE
Міжпарламентського Союзу – і вже попередні
результати дослідження дозволили виявити одразу
декілька виборчих систем, які не вписуються у
традиційні класифікації та можуть становити значний
науковий інтерес.
Слід зазначити, що автор цілковито розуміє, що
описані в даній статті системи неможна вважати
типовими, а тому може виникнути бажання залишити
ці випадки без розгляду як винятки. Більше того, в
західній політичній думці при побудові подібного роду
узагальнень та класифікацій склалася звичка оперувати
даними, що стосуються усталених демократій [1]. Автор
не може погодитися з обома застереженнями. В цьому
контексті він пропонує згадати ставлення наукової
спільноти до самих змішаних виборчих систем загалом,
яке панувало до 90–х років ХХ ст. Як писав А. Бле у
1988 р., завершуючи свій аналіз існуючих виборчих
формул, «нарешті, слід зазначити, що фактично існуючі
виборчі системи можуть бути сумішшю систем.
Цей факт приводить деяких авторів до згадування
«змішаних» систем. Але суміш – це є суміш, і єдиний
спосіб ідентифікувати її – звернутися до її базових
компонентів» [7, с. 106]. Не варто нагадувати, що вже в
найближче десятиліття по тому змішані виборчі системи
перетворилися з тимчасових винятків на розповсюджене
в світі виборчих систем явище.
Виходячи з цього, автор і пропонує не уникати
нетипових випадків, а придивитися до них більш
уважно. При цьому автор свідомо уникає в межах даного
дослідження однозначного приписування таких випадків
до тих чи інших визнаних типів виборчих систем,
оскільки це має бути приводом для окремої публікації.
Виходячи саме з цих міркувань, автор в даному тексті
попередньо веде мову про «змішування» різних
складових у одній виборчій системі, а не про віднесення
таких систем однозначно до змішаного типу. Натомість,
автор не обмежується трьома класичними критеріями
для виявлення змішування, які визнані в теорії виборчих
систем як основоположні для їх класифікації: виборчою
формулою, магнітудою та способом формування
виборчих округів, структурою виборчого бюлетеня та
механікою голосування [7, с. 103]. Тут автор розвиває
ідеї А. Бле та Л. Массікотта [2, с. 54], які одними
з перших спробували розширити межі традиційної
класифікації, врахувавши просторові (територіальні)
характеристики змішування. Пізніше Е. Рейнольдс
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з колегами, керуючись тими самими міркуваннями
виокремили «гібриді виборчі системи», в яких одна
частина країни обирає своїх представників за однією
виборчою системою, а інша – за іншою [4, с. 119].
Автор йде далі, пропонуючи розглядати змішування
не лише в просторовій площині, але і у часовому
та умовному вимірах. В першому випадку мова йде
про ситуацію, коли формування представницьких
органів відбувається у декілька стадій, на яких можуть
застосовуватися різні виборчі системи. У другому –
пропонується враховувати виборчі системи, у яких
фактична наявність або відсутність змішування не
є безумовною і залежить від голосування виборців.
Аналіз бази даних PARLINE дозволив виявити 3
варіанти часового змішування та 2 варіанти умовного
змішування, що застосовуються при проведенні
парламентських виборів.
Змішування в двораундовій системі шляхом
використання різних типів виборчих бюлетенів у різних
раундах голосування. Перший нетиповий випадок
часового змішування, який одразу ставить декілька
питань перед прихильниками традиційної класифікації,
являє собою виборча система Бутану [6]. Королівство
Бутан має двопалатний парламенті, але особливий
інтерес становлять саме вибори до нижньої палати,
що складається із 47–и членів. Вибори до даної палати
проходять у два раунди.
Перший раунд – попередній – передбачає
голосування у єдиному загальнодержавному окрузі за
політичні партії. Кожен виборець має один голос, який
може віддати за одну партію. Важливим моментом є
відсутність виборчих списків політичних партій, що
робить даний виборчий бюлетень нетиповим і ускладнює
його однозначне віднесення до існуючих класифікацій
виборчих бюлетенів. Мова не йде про закритий список,
оскільки списків кандидатів в принципі немає – таким
чином, виборець голосує за партію в цілому.
До другого туру («загальних виборів») виходять дві
партії, які в першому турі посіли перше та друге місця
за кількістю одержаних голосів виборців. У другому
турі лише ці дві партії одержують право висунути своїх
кандидатів у 47–и одномандатних округах. Для перемоги
у другому турі кандидат має одержати відносну
більшість голосів у своєму окрузі.
Таким чином, дана система містить одразу два
очевидні варіанти змішування: використання єдиного
загальнодержавного виборчого округу та одномандатних
виборчих округів; застосування партійних бюлетенів та
бюлетенів кандидатів.
Разом з тим, отримується цікавий парадокс: два
тури з голосуванням за плюральною формулою у обох
дають в підсумку мажоритарний розподіл мандатів
у представницькому органі, оскільки одна з двох
політичних партій, що вийшли до другого туру, поза
всякими умовами, одержить в парламенті абсолютну
більшість голосів.
Змішування
шляхом
використання
різних
типів виборчих систем на різних стадіях повного
електорального циклу. Другим нетиповим випадком
часового змішування можна вважати виборчу систему
Бразилії, що застосовується для проведення виборів
до Сенату – верхньої палати парламенту країни
[6]. Для проведення виборів до Сенату Бразилія
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розділена на 27 тримандатних округів, однак склад
палати оновлюється поетапно. При тому, що повний
електоральний цикл та термін повноважень сенатора
складають 8 років, вибори проходять раз на 4 роки:
почергово заміщуються одна третина та дві третини
складу. Таким чином, у кожному окрузі виборець під
час одних виборів обирає одного сенатора, а під час
наступних – двох сенаторів.
В обох випадках бразильське законодавство
передбачає використання плюральної формули – виборець має стільки голосів, скільки сенаторів обирається
на відповідних виборах, а для обрання кандидат чи кандидати мають одержати просту більшість голосів.
Разом з тим, одержується, що для формування
парламенту використовуються дві різні виборчі системи:
під час оновлення однієї третини складу парламенту це
система відносної більшості, а під час оновлення двох
третин – система блокового голосування. Обидві вони
носять плюральний характер, проте мають відмінності
не лише в магнітудах виборчих округів, але і в механіці
голосування. Якщо в першому випадку виборець може
підтримати кандидата лише від однієї політичної партії,
то в другому він цілком може розділити свої голоси
між кандидатами від двох партій. Зрозуміло, що це
суттєво впливає як на характер виборчих кампаній та
внутрішньопартійні відносини, так і на розклад сил у
парламентів. Останній може суттєво змінюватися в тому
числі і при наближенні чергових виборів частини його
членів.
Змішування виборів до декількох представницьких
органів або на декілька посад. Третій випадок часового
змішування
ілюструється
виборчою
системою
Федеративних Штатів Мікронезії [6]. Крім 10 сенаторів,
які представляють одномандатні округи, додатково
обирається по–одному сенатору від кожного зі штатів.
При цьому вибори цих чотирьох сенаторів, фактично,
одночасно є першим туром президентських виборів,
оскільки саме серед них надалі обираються президент та
віце–президент країни.
Змішування виборчих формул, яке може мати місце
в залежності від стратегії голосування виборців.
Перший варіант нетипового умовного змішування
ілюструє виборча система держави Кірібаті [6].
До складу її парламенту входить 44 депутати, що
обираються всенародним голосуванням. Вибори відбу
ваються за двораундовою мажоритарною системою
абсолютної більшості, яка застосовується як у
одномандатних, так і у багатомандатних округах.
Особливістю виборчої системи Кірібаті є те, що
виборець у багатомандатному окрузі має можливість
проголосувати як за таку кількість кандидатів, що
дорівнює магнітуді виборчого округу, так і за меншу
кількість. Ця опція діє як в першому турі, так і у другому, до якого виходять кандидати, що не одержали
абсолютної більшості в першому турі, в такій кількості,
яка на 2 перевищує число мандатів, що залишилися
нерозіграними. Враховуючи, що в Кірібаті застосовуються округи з магнітудою 1, 2 та 3, у другому раунді можуть боротися 3, 4 або 5 кандидатів. Для перемоги тут
достатньо вже простої більшості голосів. Таким чином
один і той самий кандидат в першому турі може змагатися за місце у парламенті у багатомандатному окрузі, а
вже в другому – у одномандатному.
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Однак цікавим тут є не тільки сам спосіб визначення
переможців, а і той факт, що відповідь на питання щодо
того, до якого саме типу віднести виборчу систему, що
одержується в результаті, знаходиться в залежності від
волевиявлення виборців. Так, у одномандатних округах однозначно буде застосовуватися система відносної
більшості. Натомість у багатомандатних, якщо виборець
голосує за кількість кандидатів, що дорівнює магнітуді
округу, то це відповідає системі блокового голосування. Якщо він голосує лише за одного кандидата, то –
спостерігається відповідність системі єдиного голосу,
що не передається. Якщо ж віддано більше одного голосу, але менше, ніж значення магнітуди виборчого округу,
то це відповідає механіці голосування системи обмеженого голосу. Симптоматично, що останні дві зазначені
виборчі системи вже не відносяться до мажоритарних
або плюральних: якщо раніше їх нерідко називали навів
пропорційними [7, с. 101], то на сьогодні їх не відносять
до жодної з класичних виборчих формул [4, с. 28].
Змішування виборчих формул, яке може мати
місце в залежності від результатів голосування
виборців. Другий варіант умовного змішування є більш
поширеним та використовується в Джибуті, Італії,
Камеруні (верхня палата), Мексиці (нижня палата) та на
Сейшельських островах [6].
Вибори до однопалатного парламенту Сейшельських
островів передбачають цілком традиційний варіант
змішування плюральної та пропорційної формул,
однак спосіб цього змішування не зовсім типовий.
Партії висувають своїх кандидатів у 25 одномандатних
округах, де для перемоги достатньо одержати просту
більшість голосів. Ці ж голоси, подані за окремих
кандидатів у одномандатних округах, одночасно
зараховуються як голоси, подані виборцями за
політичні партії, які представляють ці кандидати. Як і
в Бутані, виборча система Сейшельських островів не
передбачає формування партійних списків. Відповідно
до визначеної законом формули розраховується, скільки
саме мандатів за пропорційною складовою має отримати
кожна політична партія, після чого партії пропонується
самостійно визначити перелік осіб, які одержать
нараховані їй мандати та подати список відповідних
прізвищ до уповноваженого органу.
В Джибуті та Камеруні відбувається голосування за
регіональні партійні списки [6]. При цьому у Камеруні
за умови одержання абсолютної більшості голосів,
партія, чий список одержав абсолютну більшість
голосів виборців, виграє всі мандати у окрузі. Якщо ж
більшість є відносною, то список одержує 4 мандати, а
решта розподіляється між всіма виборчими списками
пропорційно. Схожою є виборча система Джибуті, де
для виграшу всіх мандатів партії достатньо набрати
відносну більшість за умови, що жоден інший список
не одержить принаймні 10% голосів (в іншому випадку
партія–переможниця одержує 80% мандатів, а решта
розподіляється пропорційно між іншими списками).
В Італії та Мексиці також спостерігається умовне
змішування мажоритарної та пропорційної формул [6].
Так, в Італії, хоча вибори і проводяться за системою
партійних списків (загальнодержавних на виборах до
нижньої палати і регіональних – до верхньої), виборча
система гарантує, що список, який одержав більшість
голосів, одержить абсолютну більшість місць (340 місць
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у нижній палаті та 55% місць від відповідного регіону
при виборах до верхньої). Таким чином, пропорційність
розподілу мандатів буде порушена. В Мексиці ситуація
є зворотною: виборча система гарантує, що жодна
партія не одержить більше 315–и місць у нижній палаті
парламенту країни, що також закладає можливість
порушення принципів пропорційного розподілу мандатів
між партійними списками.
Таким чином, можна констатувати, що проведений
аналіз виявив цілу низку нетипових випадків
контамінації, що потребують врахування у класифікації
змішаних виборчих систем.
Висновок. Результати дослідження виборчих систем, що застосовуються для проведення парламентських виборів дозволяють виокремити такі атипові випадки змішування у виборчих системах: змішування
в двораундовій системі шляхом використання різних
типів виборчих бюлетенів у різних раундах голосування;
змішування шляхом використання різних типів виборчих
систем на різних стадіях повного електорального циклу;
змішування виборів до декількох представницьких органів
або на декілька посад; змішування виборчих формул, яке
може мати місце в залежності від стратегії голосування
виборців; змішування виборчих формул, яке може мати
місце в залежності від результатів голосування виборців.
Одержані результати мають стати підставою для
подальшого уточнення загальної типології виборчих
систем та типології змішаних виборчих систем зокрема.
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The atypical options of contamination in modern electoral systems
The author focuses his attention on the issue of incompleteness of the typologies
of mixed electoral systems. The typologies do not take into account several atypical
options of contamination used in modern electoral systems for parliamentary
elections. The PARLINE database of the Inter–Parliamentary Union was analyzed
to identify atypical cases that were not taken into account in existing typologies. The
analysis allowed to identify five atypical contamination options: contamination of
different types of ballots in different rounds of voting; contamination of different types
of electoral systems at the different stages of the full electoral cycle; contamination
of elections for different bodies and offices; contamination of electoral formulas
depending on the results of polling; contamination of electoral formulas depending
on the voting strategy. The described cases are proposed to be taken into account in
further development of the classification of mixed electoral systems.
Keywords: electoral system, mixed electoral system, classification of electoral
systems, elections.
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Партисипативна демократія
(демократія участі): рушійна сила
в становленні інститутів
громадянського суспільства
Розглянуто розвиток партисипативної демократії в Україні.
Досліджено поняття та форми партисипативної демократії в Україні
(місцеві референдуми, місцеві вибори, громадські слухання тощо), розглянуто
зародження теорії учасницької демократії на противагу елітарній теорії
демократії, проаналізовано нормативно–правове забезпечення механізмів
партисипативної демократії в Україні та проблеми його впровадження.
Ключові слова: партисипативна демократія, громадянське суспільство,
місцеве самоврядування, громадська ініціатива.

Дієве громадянське суспільство є ключовою
вимогою до демократії. Воно має потенціал
створювати противагу потужності держави, чинити
опір авторитаризму і, завдяки своєму плюралізмові,
не дозволити, щоб держава керувалась приватними
інтересами. Упродовж останніх двох років політичний
простір в Україні набув більшої відкритості завдяки
розвитку і розширенню діяльності груп громадянського
суспільства. Реформування системи місцевого само
врядування та територіальної організації влади в
Україні актуалізувало питання розвитку інститутів
громадянського суспільства, особливо поза межами
великих міст, формування у жителів громад розуміння
механізмів впливу на органи влади та розвитку місцевої
ініціативи як такої.
З огляду на це, розвиток місцевої демократії та осередків громадянського суспільства є предметом наукових досліджень серед багатьох дослідників політичної
науки в Україні, особливо протягом останніх трьох
років. Так, окремі аспекти розвитку партисипативної
демократії в останні роки висвітлені у працях таких
дослідників як І. Абрам’юк [4], В. Кулик, Л. Мудрак [8],
А. Гук, В. Олуйко [11], І. Ідесіс [6], Н. Васильєва [5],
І. Попова [7], В. Засадко, О. Лиска [9] та інші.
Метою статті є дослідження ролі партисипативної
демократії (демократії участі) в активізації суспільної
активності населення України, а також нормативно–
правового
забезпечення
механізмів
учасницької
демократії в Україні після Революції Гідності.
Усвідомлення громадянами своєї ролі, зростання їх
активності та пошук шляхів забезпечення ефективного
управління в нових соціокультурних умовах призвели
до розповсюдження в Україні різних форм демократії
участі, або партисипативної демократії (participate,
англ. – брати участь). Демократія участі поряд з
традиційною
представницькою
демократією,
яка
передбачає делегування повноважень від громадянина
до його представника, є ефективним механізмом
представництва громадських інтересів та контролю
громадськості за діяльністю органів влади та місцевого
самоврядування, а також важливою передумовою
формування інститутів громадянського суспільства.
Під формами партисипативної демократії (демократії
участі) розуміють способи, методи волевиявлення
громадян з метою здійснення суспільних функцій, які
мають правові наслідки. До форм партисипативної
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демократії (демократії участі), які одержали своє
законодавче закріплення в Україні, належать місцеві
референдуми, місцеві вибори, загальні збори громадян
за місцем їхнього проживання, місцеві ініціативи,
громадські слухання, органи самоорганізації населення,
опитування громадян тощо [11, с. 11].
Теорія учасницької, або партисипативної демократії,
з’явилась наприкінці 1960–х років як протиставлення
елітарній теорії демократії, яку критикували за те, що
вона піднесла існуючу політичну практику до рівня
нормативного стандарту. Прихильники партисипативної
демократії доводили, що політична влада зовсім не є
рівномірно розподілена між усіма групами інтересів,
як це випливає з теорії елітаристів. Ті групи інтересів,
які володіють економічною владою, мають більший
вплив на політичні рішення, ніж ті, які економіки не
контролюють [10, с. 750].
Визнаючи при цьому, що значне число громадян
справді мають низьку політичну компетентність і неви
соку відданість ліберально–демократичним цінностям,
теоретики учасницької демократії вважають, що
відповіддю на це має бути не заміна визначення
демократії і не виправдовування обмеженої участі мас
у політиці, як це пропонує елітарна модель демократії,
а реформування системи владних відносин, що існує.
Реформи мають бути спрямовані на підвищення
політичної компетентності громадян та зміцнення
їх відданості ліберально–демократичним цінностям.
Цього можна досягти шляхом створення механізмів
ефективнішої участі громадян у прийнятті урядових
рішень, зокрема, цьому сприятимуть:
– структурна децентралізація урядових інституцій,
що забезпечує передачу повноважень щодо прийняття
більшої частини рішень від вищих рівнів урядування до
нижчих;
– створення в межах уряду мережі дорадчих
структур, завдяки яким громадяни матимуть прямий та
постійний голос під час прийняття політичних рішень;
– забезпечення державного фінансування слабших
груп захисту, які представляють бідних, що відкрило
б для них можливість активніше впливати на урядові
рішення;
– створення на місцях нових демократичних
інституцій, як, наприклад, сусідські ради, які брали б на
себе відповідальність за деякі з тих рішень, які поки що
належать до відання уряду [10, с. 751].
В теорії незалежні (від влади у тому числі) самоврядні осередки громадянського суспільства, в яких
кристалізуються певні інтереси, й, відтак, відбувається
відповідна спеціалізація, здатні на рівних вступати в обговорення тих чи інших питань із владними структурами й брати на себе відповідальність. Розподіл влади як
розписаність ролей взаємодії згідно із структурованими
інтересами на всіх рівнях перетворює пасивне населення
у єдину спільноту, громадськість, політичну націю.
Як свідчить світова практика, найповніше ці
механізми працюють саме на місцевому рівні. Громади
можуть залучатися до вирішення місцевих проблем
через механізми місцевої ініціативи, громадські слу
хання, загальні збори громадян за місцем проживання,
громадські обговорення містобудівної документації,
участь у місцевих конкурсах соціальних проектів серед
неприбуткових організацій тощо.
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Наприклад, за даними Міжнародного Республі
канського інституту упродовж 2009–2013 років у різних
районах АРК Крим було проведено низку громадсь
ких слухань, присвячених актуальним для мешканців
півострова питанням. Серед них:
– проблема забезпечення питною водою – 22,7%;
– земельна проблема – 13,64%;
– екологічні проблеми – 13,64%;
– проблеми вивезення сміття та санітарного
забезпечення сіл – 9,09%;
– газифікація – 9,09%;
– підзвітність влади – 9,09%;
– планування території – 9,09%;
– стан шкіл та спортивно–ігрових майданчиків –
4,5% [12, с. 68].
З початком реалізації реформи системи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади
питання участі громадян у демократичних процесах в
Україні знову повернулось до порядку денного.
1 квітня 2014 року уряд схвалив підготовлений у
попередній період проект Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні [3]. Основна ідея Концепції –
децентралізація влади в державі і суттєве розширення
повноважень територіальних громад, що відповідає
засадам Європейської хартії місцевого самоврядування,
як один із ключових пріоритетів передбачено розвиток
демократії участі та її законодавчої бази. У червні 2014
року уряд затвердив і План заходів щодо реалізації
Концепції. Однак ці та інші законодавчі ініціативи після
Революції Гідності були нереалізованими від півроку
до року (зокрема, і щодо добровільного об’єднання
територіальних громад та їх співробітництва).
У вересні 2014 року Верховна Рада України
ратифікувала Додатковий протокол до Європейської
хартії місцевого самоврядування про право участі у
справах органу місцевого самоврядування [1]. Цей
документ зобов’язує держави – члени Ради Європи
(якою є Україна) запровадити ефективні механізми
участі громадян у веденні суспільних справ.
Однак
стратегія
реформування
місцевого
самоврядування,
бюджетної
децентралізації
та
адміністративно–територіальної
реформи
розглядає
питання запровадження демократії участі на місцях
за залишковим принципом. На жаль, нині немає
належного розуміння того, що потрібно переглянути
засади взаємовідносин не лише в межах взаємодії
державної влади й органів місцевого самоврядування, а
й щодо вдосконалення засад взаємодії органів місцевого
самоврядування і членів територіальних громад, органів
і форм їх самоорганізації.
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21 травня 1997 року надає територіальним
громадам право брати участь у процесі прийняття
рішень на місцевому рівні та висловлювати позицію
громадян. Закон передбачає такі механізми участі,
як місцевий референдум (стаття 7), загальні збори
громадян за місцем проживання (стаття 8), місцеві
ініціативи (стаття 9), громадські слухання (стаття 13),
органи самоорганізації населення (стаття 14) [2].
При цьому визначені законодавством механізми
участі часто є доволі неефективними або навіть нездійсненними з точки зору їх практичного втілення.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Яскравим прикладом є встановлена Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні» вимога щодо
проведення місцевого референдуму для дострокового
припинення повноважень сільської, селищної, міської,
районної у місті ради чи сільського, селищного, міського
голови [2]. Однак, за умов відсутності в Україні законодавства, яке б регулювало питання проведення місцевого референдуму, даний механізм притягнення до відповідальності органів місцевого самоврядування (ОМС)
жодній територіальній громаді реалізувати неможливо.
Закон України «Про місцеве самоврядування
в Україні» також не визначає порядку реалізації
відповідних механізмів. При цьому, відповідно до статей
8, 9 та 13 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» порядок проведення загальних зборів
громадян за місцем проживання визначається законом
та статутом територіальної громади; порядок внесення
місцевої ініціативи на розгляд ради та порядок
обнародування рішення ради, прийняте з питання,
внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи,
визначаються представницьким органом місцевого
самоврядування або статутом територіальної громади;
порядок організації громадських слухань визначається
статутом територіальної громади [2].
Крім того, закріплення в ч. 2 ст. 13 Закону
необхідності проведення громадських слухань не рідше
одного разу на рік підтверджує те, що законодавством
передбачається певна періодичність (обов’язковість)
цієї форми взаємодії ОМС з територіальною громадою,
порядок організації якої, відповідно до ч. 4 вказаної
статті, знову ж таки, визначається статутом відповідної
громади [2].
Однак наразі далеко не всі територіальні громади
мають свої статути. За даними обласних управлінь
юстиції станом на червень 2015 року, статути ухвалені
та зареєстровані менше ніж у 20% територіальних
громад [13, с. 3].
Проблему обов’язковості статутів територіальних
громад дослідив І. В. Ідесіс. Зокрема, він зазначає, що,
з одного боку статут територіальної громади можна було
б упровадити як обов’язковий акт для кожної терито
ріальної громади. Це певною мірою порушувало б проголошений Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» принцип правової, організаційної та
матеріально–фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами, але, з іншого боку, сприяло б реалізації принципу рівності відносно всіх членів
територіальних громад. Адже наразі члени тих територіальних громад, які мають статут, знаходяться у більш
привілейованому становищі з погляду реалізації їхніх
прав на участь у місцевому самоврядуванні в частині
місцевих ініціатив, загальних зборів за місцем проживання й місцевих громадських слухань [6, с. 55].
Водночас у тих містах, де ухвалені статути регламентують механізми громадської участі, вони відрегульовані не на користь громади та її членів, що унеможливлює реалізацію прав громадян на участь у вирішенні
питань місцевого значення, налагодження діалогу між
членами територіальної громади та органами місцевого
самоврядування. Зокрема, процедури проведення громадських слухань у більшості випадків є невиправдано
складними, регламентують велику кількість підписів для
ініціювання слухань (Кропивницький – 3 тис., Івано–
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Франківськ – 9 тис.), або залишають право скликати громадські слухання виключно за органами місцевого самоврядування, як у Львові [8, с. 70].
За таких умов не забезпечено ефективності
управління, легітимності рішень. З іншого боку –
відбувається загострення соціальних конфліктів і
створення умов, коли чи не єдиними інструментами
діалогу влади і членів громад залишаються вуличні акції
публічного протесту.
Висновок і перспективи подальших досліджень.
Таким чином, реформа місцевого самоврядування,
процес децентралізації влади та адміністративно–
територіальна реформа повернули до порядку денного
питання щодо практичного впровадження механізмів
демократії участі в Україні. Однак недосконалість
існуючої правової бази, прогалини в законодавстві
щодо, зокрема, проведення місцевого референдуму та
реалізації інших місцевих ініціатив, невизначеність у
питаннях статуту територіальної громади, гальмують
розвиток форм учасницької демократії і, як результат,
процес залучення членів територіальних громад до
вирішення питань місцевого значення.
Подальші
дослідження
даної
проблематики
можуть бути проведені у зв’язку з прийняттям Закону
України «Про органи самоорганізації населення» (в
новій редакції) та Закону України «Про загальні збори
(конференції) членів територіальної громади за місцем
проживання» та пов’язаними з ними змінами.
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Participatory democracy: a driving force of formation
of civil society institutions
The article dedicated to development of the participatory democracy in Ukraine.
It analyses the concept and forms of participatory democracy (local referendum,
local elections, public hearings, etc.), it also examines formation of the theory of
participatory democracy as opposed to the elite theory of democracy, it analyses the
legal and regulatory basis of the mechanisms of participatory democracy in Ukraine
and problems of its adoption.
Keywords: participatory democracy, civil society, local governance, civic
initiative.
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Рецензія на навчальний посібник:
Корнієнко В. О. Україна в Європі і світі
[Електронний ресурс]: [онлайн–гід з питань
євроантлантичної інтеграції]: [електронний]
навчальний посібник / В. О. Корнієнко. –
Електронні текстові дані (1 файл (PDF): 16,5
Мбайт). – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 147 с.

Інтеграція до європейського політичного, еконо
мічного, правового простору є одним із національних
пріоритетів України. Тому теоретична, а більш за все –
практична актуальність вивчення дисципліни «Україна
в Європі і світі» у вищому навчальному закладі набуває
особливого значення за умов подальшої демократизації
українського суспільства і його бажання стати
повноцінним членом європейської спільноти.
В представленому навчальному посібнику автором
проведено ретельний аналіз відносин України з євро
пейськими країнами в контексті проблем євроатлантичної інтеграції, її сучасного стану задля забезпечення
студентам панорамного бачення вітчизняних перспектив.
Сучасний світ дуже динамічний, тому ґрунтовний аналіз
можливостей України, її політико–правових, економічних, світоглядних і духовно–культурних засад розвитку
здатний сформувати адекватне уявлення про реальний
поступ та перспективи утвердження незалежної України
як високорозвиненої держави в європейському і світо
вому просторі.
В цьому контексті мета навчального посібника
«Україна в Європі і світі» полягає в тому, щоб на основі
наданої інформації розширити політичну свідомість і
культуру студентів, їх ціннісні орієнтації та настанови,
сприяти формуванню активної громадянської позиції й
розумінню суті загальноцивілізаційних змін.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Навчальний посібник позбавлений агітаційно–
ідеологічного навантаження, він націлений лише на
здобуття основних знань щодо викладеного матеріалу.
Однак ці знання визначають, насамперед, можливості
не лише для аналізу політичних подій, але й свідомої
практичної участі молоді в сучасних соціально–
політичних процесах.
Представлений посібник складається зі вступу,
8 розділів, переліку використаної та рекомендованої
літератури. Його структура дозволила автору детально
розглянути різні аспекти євроатлантичної інтеграції:
в цілому вона складається із трьох інформаційних
масивів – один із них присвячено формуванню, розвитку
та досягненням Європейського союзу, його стосункам із
Україною. Інший – виникненню, розвитку та сутності
Північноатлантичного альянсу (НАТО), його ролі та
значенню в сучасних соціально–політичних умовах.
Розглядається також участь України й її стосунки з
Організацією Об’єднаних Націй, Світовою організацією
торгівлі, Міжнародним валютним фондом тощо.
За останні роки видано багато підручників,
навчальних і навчально–методичних посібників, у
яких висвітлено теоретичні основи євроатлантичної
інтеграції але іноді вони страждають зайвим текстовим
перевантаженням. В цьому контексті варто відмітити
нестандартну оригінальну подачу автором матеріалу,
що відтворює схему здійснення емпіричного пошуку
та є, на нашу думку, легкою для сприймання й
розуміння читачем із будь–яким рівнем методичної
підготовки. З урахуванням того, що автор викладає
в технічному університеті, своєрідність його підходу
полягає в свідомо популярному і дещо навіть
спрощеному викладенню матеріалу у вигляді схем,
таблиць і рисунків, які полегшують, на думку автора,
його сприйняття, а з іншого боку, сприяють кращому
його засвоєнню. Отже, основний концептуальний
принцип, який взято за основу – мінімум текстового
«захаращення» й максимум інформативності й
наочності.
Одночасно пропонований навчальний посібник
реалізує цікавий авторський задум: він, насамперед, представляє собою своєрідний «онлайн–гід» по
навчально–інформативним мессиджам, значній кількості наукових розвідок вітчизняних науковців у просторі Інтернету, до яких автор рекомендує звертатися через гіперпосилання з метою набуття більш детальної й
поглибленої інформації із різноманітних питань євроатлантичної інтеграції. Саме така «онлайнова начинка»
більше актуалізує, насамперед, електронну, аніж паперову форму запропонованого видання, яке, безумовно,
постійно буде поповнюватися новим матеріалом з огляду
на мінливість міжнародних політичних процесів.
Змістовність, логічність і доступність викладу
теоретичного матеріалу робить можливим його
використання не тільки студентами при підготовці
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до практичних занять, при написанні курсових робіт,
освітньо–кваліфікаційних робіт рівнів «бакалавр» і
«магістр», а й викладачами при укладанні лекцій з
відповідного курсу у вищих навчальних закладах.
Дослідження політичної практики країн Євро
пейського союзу й Північноатлантичного альянсу,
особливостей функціонування їх інституцій можуть бути
в нагоді нашій державі в процесі адаптації на шляху до
євроатлантичної інтеграції. Подальша демократизація
українського суспільства, обрання європейської моделі
розвитку безумовно будуть потребувати поєднання
зусиль владних інститутів і громадянського суспільства.
В цьому контексті представлений навчальний посібник –
лише узагальнення певного етапу суспільного розвитку
й визначення місця в ньому Української держави.
Безумовно, що нові соціально–політичні реалії будуть
вносити нові корективи, тому існуючий матеріал,
відображений в посібнику, відповідно до цих змін буде
постійно розширюватися, змінюватися й уточнюватися у
нових його редакціях.
Режим доступу до навчального посібника: http://ir.lib.
vntu.edu.ua/handle/123456789/15061
Denisyuk S. G., Doctor of Political Sciences, Professor,
Director of the Institute of Social and Human Sciences
of Vinnytsia National Technical University
(Ukraine, Vinnitsa), sg_denisiyk@mail.ru
Review of the manual: Kornienko V. О. Ukraine in Europe
and the World [Electronic resource]: [online guide
on Euro–Atlantic integration]: [electronic] study guide /
V. О. Kornienko. – Electronic text data (1 file (PDF): 16.5 MB). –
Vinnitsa: VNTU, 2017. – 147 p.
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Рецензія на монографію: Tadeusz Srogosz
«MIĘDZY WOJNĄ A MODERNIZACJĄ. Studia
z dziejów kresów południowo–wschodnich
Rzeczypospolitej w XVII–XVIII wieku». –
Częstochowa, Wydawnictwo im. Stanisława
Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie, 2016. –267 s.
На сучасні дослідження історії України, та й не
лише її, суспільство часом дає діаметрально протилежні
погляди. Хтось ставиться до вивчення історичних подій
схвально, беручи до уваги спроможність пояснити не
лише минулі, але й нинішні та майбутні суспільно–
політичні процеси; хтось відмовляє історії в праві
називатися наукою. Однак історики продовжують свою
працю, мотивуючи її бажанням отримати відповіді не
лише на наукові питання, а й задовольнити суспільні
прагнення до віднайдення консенсусу в складних
питаннях. Особливо якщо мова заходить про сусідні
народи, що мають спільну з нами історію.
Коли говоримо про сучасні українсько–польські
відносини, на думку спадає швидка зміна політичних
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тенденцій при зміні еліт. Зовсім недавно, у 2014 р.,
ближчих і щиріших друзів, аніж Польща та Литва,
Україна не мала. Станом на 2017 р. такого відчуття
підтримки й взаємопорозуміння між Польщею та
Україною більше немає. Причиною певного розход
ження думок стали історичні трагедії, щодо яких обидві
країни мають різні точки зору. Причому мова йде
радше про політиків, ніж про істориків, котрі, у своїй
більшості, прагнуть знайти порозуміння й зберігають
толерантне ставлення один до одного.
Рецензована монографія проф. Т. Сроґоша при
свячена історії південно–східного пограниччя Речі
Посполитої в XVII–XVIII ст. Мова йде про Право
бережну Україну в межах чотирьох колишніх польських
воєводств (Київського, Брацлавського, Подільського й
Волинського). Надзвичайно важливою є вихідна теза
Автора про дослідження історії з метою віднайдення
порозуміння щодо суперечливих сторінок українсько–
польської історії або хоча б початку процесу зі
складання протоколу розбіжностей щодо таких питань.
Монографія об’єднує багато тем, рамкою для яких
став шлях досліджуваної частини української землі «від
війни до модернізації». Обґрунтовуючи власний підхід,
проф. Т. Сроґош приділив увагу базовим поняттям:
модернізація, пограниччя, креси, мультикультуралізм,
транскультуралізм, культурна багатовимірність.
Серед іншого, Автор вказав на відмінності в підході
до назв окремих періодів української історії в польській
та українській історіографії. Мова йде про визначення
другої половини XVII ст. польськими істориками
як періоду воєн, що, на думку вченого, підкреслює
суспільний неспокій того часу. Із точки зору дослідника,
в українській історіографії назва періоду Руїна для
позначення процесів суспільного неспокою, точніше –
його завершення в 1686 р., не відповідає дійсності, адже
й надалі тривали кровопролитні війни на українській
території. Як приклад, згадується повстання С. Палія.
Разом із тим складно згодитися з пропонованим
підходом, адже, виділяючи період Руїни й датуючи
його 1658–1686 рр. (Т. Сроґош посилається на роботу
Н. Яковенко), українські історики мають на увазі не так
аспект суспільного неспокою, як, насамперед, руйнацію
державності та надій на майбутнє козацької України.
Війни та повстання, звісно ж, тривали протягом усього
XVII–XVIII ст. і суспільного спокою дійсно не було.
Визначаючи власне толерантне ставлення до
української історії й поінформованість про надання
переваги в українській традиції терміну «Правобережна
Україна», проф. Т. Сроґош пояснює вживання в назві
книги терміну «південно–східні креси Речі Посполитої»
тим, що термін Правобережна Україна не відповідає
основним ідеям деяких розділів першої та четвертої
частин. Також Автор підкреслює, що вживає дефініцію
південно–східні креси в географічному значенні, хоча
й із використанням його для позначення культурних
процесів. У вступі до книги термін «креси» домінує,
натомість в інших розділах можна спостерігати більш
збалансований підхід – частіше уводиться дефініція
«Правобережна Україна».
Подекуди у викладі відчувається відмова українцям
й українським територіям в суб’єктності стосовно
суспільно–політичних процесів досліджуваної доби.
Варто лише звернути увагу на розділ «Контакти Речі
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Посполитої з губернією Новоросійською» (частина
четверта, розділ ІІ). Суб’єктом процесу розвитку
Нової Сербії, пізніше Новоросійської губернії, постає
винятково Росія. Виглядає так, ніби ці території ніколи
не були залюднені, Запорозька Січ не існувала, її
зимівники фермерського типу ніяк не впливали на
соціально–економічний поступ регіону, а козаків звідсіля
не відселили, звільнивши місце для нових власників.
А в широкій історичній перспективі, на думку Автора,
у регіоні сьогодні зіштовхуються інтереси Росії,
Європейського Союзу й США (с. 198). У минулому
тут боролися Персія, Римська імперія, Хазарський
каганат, Монгольська імперія, Річ Посполита, Османська
імперія та Московська держава (перелік і послідовність
проф. Т. Срогоша). Не те, що в минулому, навіть
сьогодні Україна постає в такій інтерпретації, як об’єкт
історичних процесів, точніше, її існування навіть не
зауважується.
Монографія складається з чотирьох частин, у
які ввійшли як раніше опубліковані, так і зовсім
нові тексти, що будуть сприяти пізнанню історії
Правобережної України. Відсутність висновків Автор
пояснив особливістю формування книги з достатньо
неоднорідних текстів. Попри це, Т. Сроґошу вдалося
у вступі логічно обґрунтувати зміст і послідовність
викладу матеріалу потребою розкрити основні процеси
на кожному етапі.
У першій частині «Зустріч з історіографією» зібрано
тексти, що стосуються життя й творчості низки відомих
українських і польських істориків, які досліджували
суспільні рухи на південно–східному пограниччі
Речі Посполитої в XVII–XVIII ст., а також проблеми
суспільно–економічного й політико–адміністративного
розвитку Правобережної України. Знаходимо розділи
про Людвика Кубалу, Петра Мірчука, Григорія Храбана,
Валентина Отамановського, Миколу Крикуна та
Владислава Серчика. Наукові здобутки вчених, у тому
числі й українських істориків, оцінюються Автором
позитивно, за винятком праці Г. Храбана. Останньому
Т. Сроґош відмовляє в серйозному науковому внеску в
дослідження Коліївщини (с. 45).
У другій частині «Неспокійна Україна» розміщено
три тексти про найважливіші суспільні збурення другої
половини XVIII ст., які порушили спокій Правобережної
України. Мова йде про Коліївщину та повстання
гайдамаків 1768 р. А в кінці 80–х років XVIII ст., на
думку Автора, з’явилася загроза нової Коліївщини й зріс
страх перед суспільними заворушеннями. У 1783 р., під
час анексії Криму Росією, на терени Речі Посполитої
увійшли два російських корпуси, і в тій надзвичайній
ситуації цивільна й військова влада мусила адекватно
відреагувати. Також у цій частині міститься розділ про
Йозефа Габріеля Стемпковського під контроверсійною
назвою «Йозеф Габріель Стемпковський – «страшний
Йозеф» чи лояльний реґіментар?».
У третій частині «Місцева політика» аналізуються
деякі аспекти функціонування політики на місцях
у регіонах, її відносини з центром, реалізація
керівництва в різні періоди правління Станіслава
Августа Понятовського. Ці проблеми розглядаються
проф. Т. Сроґошем у контексті політичної та військової
кар’єри Йозефа Габріеля Стемпковськогов перших
роках правління С. Понятовського. Й. Г. Стемпковський
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 119

організував королівську партію на південно–східному
пограниччі Речі Посполитої. В інших розділах
аналізується функціонування королівської партії в
Київському воєводстві в 1783–1790 рр., коли тривала
гостра боротьба з гетьманською партією й розпочався
період занепаду кар’єри Й. Г. Стемпковського.
Четверта частина монографії, яка має назву «До
модернізації», присвячена різним аспектам адміні
стративних, економічних і суспільних змін на південно–
східному пограниччі Речі Посполитої в період правління
С. Понятовського. У цей період утворювалися нові
місцеві органи самоврядування, відбувалися процеси
державного й суспільного реформування. Черговим
політичним і суспільно–економічним викликом для Речі
Посполитої стало створення за наказом Катерини ІІ
Новоросійської губернії. Нова адміністрація організо
вувала боротьбу з епідеміями хвороб, які кілька
разів охоплювали південно–східні обшири Корони.
У монографії процес модернізації розглядається на
прикладі збільшення кількості лікарів, які прибули в
Україну в основному з німецькомовних країн.
Значна частина матеріалу присвячена постаті Йозефа
Габріеля Стемпковського. На думку проф. Т. Сроґоша,
коронний обозний, реґіментар української партії,
каштелян київський, генерал–лейтенант української й
подільської дивізії та воєвода київський Й. Г. Стемп
ковський заслуговує на особливу увагу. Мало знайдеться
справ, що сприяли розвитку тогочасної Правобережної
України, до яких не мав би відношення цей діяч. Автор
вказує також на видатну роль Й. Г. Стемпковського в
загальнодержавних справах Речі Посполитої окрес
леного періоду.
Видання
монографії
робить
доступнішими
опубліковані в різноманітних журналах та збірках,
а тепер доопрацьовані тексти польського історика
Т. Сроґоша, присвячені різним проблемам історії
Правобережної України XVII–XVIII ст. Широка бібліо
графія до кожного розділу засвідчує ерудованість Автора
та обшири його наукових інтересів. Завдяки відомим
дослідженням та новим розвідкам Автор розширює
знання про історію південно–східного пограниччя
Речі Посполитої, для нас – Правобережної України,
і запрошує українських істориків до дискусії після
прочитання книги. Тексти книги будуть корисними для
українських науковців, студентів, усіх, хто цікавиться
історією України XVII–XVIII ст.
Kryvosheia I. I., doctor of historical sciences, Professor,
Head of the Chair of History of Culture and Methods of Teaching
the Humanities Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
(Ukraine, Uman), iiivahnuk@i.ua
Review of the monograph: Tadeusz Srogosz «Between War
and Modernization. Studies on the History of South–Eastern
Borderlands of the Polish–Lithuanian Commonwealth
in XVII–XVIII century» – Czestochowa, Stanislav Podobinskiy
Publishing House of Jan Dlugosz University in Czestochowa,
2016. – 267 p.
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