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Українсько–кримськотатарські взаємини
від доби Хмельниччини до припинення
існування Кримського ханства
Основну увагу приділено висвітленні військово–політичного, демо
графічного, економічного та культурно–побутового аспектів перебігу
українсько–кримськотатарських взаємин у періоді від доби Хмельниччини і
до приєднання Криму Російською імперією в 1783 році. Водночас наводяться
й окремі історичні згадки, що проливають світло на тогочасний стан
взаємин Москви та Кримського ханства та дають змогу простежити
еволюцію цих взаємин. Аналізуються віхові події в розвитку тогочасних
українсько–кримськотатарських взаємин, при цьому значна увага приділяється
обставинам, що справляли дезінтегруючий вплив на розвиток взаємин українців
та кримських татар у постхмельницьку добу. Крізь призму перебігу запорізько–
татарських взаємин упродовж останніх десятиліть існування Кримського
ханства висвітлено процес активізації експансіоністської політики Російської
імперії щодо Січі та Кримського ханства.
Ключові слова: українсько–кримськотатарські взаємини, Кримське
ханство, Військо Запорізьке, Московське царство, Олешківська Січ, Нова Січ,
Прутський мир, Кючук–Кайнарджийський мирний договір, анексія Криму
Російською імперією, Гіреї, туми, ногайські татари.

Незважаючи на те що перші сторінки історії
українсько–кримськотатарських взаємин були вельми
непростими, усе ж упродовж XVII століття намітилися
тенденції зближення українців та кримських татар,
передусім у військово–політичній сфері. Це, вочевидь,
стало поштовхом для поглиблення такої взаємодії
також і в інших сферах – навіть попри часту зміну в
подальшому військово–політичних відносин. Поєднання
результатів аналізу історичних розвідок, здійснених як
дослідниками минулого, так і сучасності дозволить, як
очікується, сформувати більш комплексних підхід до
проблеми оцінювання українсько–кримськотатарських
взаємин та глибше зрозуміти логіку їх перебігу в
майбутні роки.
Мета статті полягає у тому, щоб крізь призму
еволюції подій у військово–політичній сфері періоду
від доби Хмельниччини і до анексії Криму Російською
імперією в 1783 році простежити віхові події українсько–
кримськотатарських взаємин того часу, які справили визна
чальний вплив на перебіг цих взаємин у майбутньому.
Питанням розвитку українсько–кримськотатарських
взаємин періоду, про який ідеться, присвячено чимало
наукових розвідок. Значний інтерес до наукової
проблеми, що досліджується, простежується в працях
В. Д. Смирнова, Л. Львова, М. С. Грушевського,
В. О. Ключевского, А. Кримського. Водночас і
сучасними дослідниками, зокрема, Я. Дашкевичем,
Н. Яковенко, Л. Пріцак, Ю. Мициком, В. І. Мільчевим,
С. С. Андрєєвою, здійснено чимало ґрунтовних розвідок,
присвячених демографічному, культурно–побутовому,
зовнішньополітичному аспектам перебігу тогочасних
українсько–кримськотатарських взаємин.
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Отож, за доби Хмельниччини, після періоду
вельми напружених взаємин (передусім у військово–
політичній площині) українців та кримських татар
упродовж попередніх століть, українське козацтво
дедалі більше почало вбачати в кримських татарах
військово–політичних союзників. На розуміння вузлових
причин цих змін наштовхує праця В. Д. Смирнова, у
якій наводяться слова одного дослідника, що кидають
світло на мотиви спроб козацтва створити військово–
політичний союз з кримськими татарами. Під час
дипломатичних перемовин послів Б. Хмельницького з
візиром у Константинополі, на прохання представників
запорізького війська залучити татар до спільних з
козаками походів, візир висловився так: «Ви зрадили
своїм панам і своїй вірі – зрадите і нам», на що козаки,
у свою чергу, відповіли: «Ми в ляхів терпіли неволю
більшу, аніж у вас полонені на галерах…» [1, с. 545].
На українсько–татарські взаємини впливали й
інші важливі фактори, приміром, економічні, які дещо
згладжували непрості моменти взаємин у військово–
політичній площині. Адже, як зазначає Л. Львов,
Запорізька Січ не лише мала власну торгівлю з
Кримом, але й, будучи спадкоємицею древнього шляху
«із Варягів у Греки», володіла «єдиною більш–менш
безпечною дорогою в Крим», що давала можливість для
транзитної торгівлі «всієї півночі з Кримом», перш за
все збіжжям (з півночі в Крим та Константинополь) та
кримською сіллю [2, с. 6–7].
Не можна залишити поза увагою й наслідки того,
який вплив на розвиток Криму мав значний потік
населення з українських земель. Адже та обставина, що,
як зазначає Я. Дашкевич, близько половини українських
невільників осідало в Криму, спричинила значні зміни в
Криму в антропологічному, демографічному, культурно–
релігійному плані. Так, вона стала причиною появи
значного прошарку змішаного населення (метисів) –
так званих тумів. Як указує далі цей дослідник, у
другій половині XVII століття українці стали основним
населенням Криму: за даними перепису 1666–1667 років
близько 4/5 населення Кримського ханства становили
українці [3, с. 614–615]. Утім, як пише Я. Дашкевич,
«патріотичний» вчинок І. Сірка (описаний у літописі
С. Величка) – знищення 3 000 звільнених у Криму
невільників–українців (а також тумів) через те, що ті
висловили намір повернутися в Крим, мав, очевидно,
серйозний резонанс в українському середовищі Криму
та спричинив утрату шансу принаймні часткової
українізації Криму, підштовхнувши українців у Криму
до ісламізації та тюркізації [3, с. 617].
Щодо психологічного й культурного чинника
українсько–татарських взаємин, то його можна охарак
теризувати за допомогою таких положень однієї із праць
Н. Яковенко:
а) «козаки і татари,пов’язані рахунками взаємних
боргів, увійшли в історію нероздільними, немов аверс та
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реверс однієї медалі. Тому–то їх війни і переходили так
просто у військове співробітництво, а обмін полоненими
і торгові контакти продовжувалися й взагалі/зовсім
безперервно» [4, с. 235];
б) ще Величко визнав, що характер сусідства й
побратимства козаків і татар жодним чином не вміщався
в рамки церковної тези про одвічне протистояння [4,
с. 595];
в) українсько–татарська двомовність у козацькому
середовищі була достатньо поширеним явищем [4,
с. 233];
г) деякі з татарських ханів вільно розмовляли
українською мовою, якою володіло чимало кримських
татар [4, с. 233];
ґ) чимало елементів татарського побуту були
перейняті козацьким середовищем [4, с. 233–234].
Козацько–татарський союз допоміг Б. Хмельниць
кому у кількох блискучих епізодах його боротьби проти
Польщі. Однак згодом кримський хан намагається
схилити Б. Хмельницького до війни з Московським
царством (чого Хмельницький всіляко уникав),
погрожуючи розірвати приязні відносини з гетьманом.
Одночасно хан неодноразово закликав і польського
короля долучитися до цього походу, обіцяючи, що
залишить собі лише «Казанську, Астраханську й інші
орди магометанської унії», тоді як решта захоплених
земель перейде під владу короля [5, с. 148]. Щоправда,
згодом ці замисли спільного наступу на Москву стають
відомими московському цареві [5, с. 65, 86].
Подальший перебіг подій на тогочасній військово–
політичній арені приніс небажані для козаків зміни в
зовнішній політиці Кримського ханства – створення
польсько–татарського союзу. Це стало однією з головних
причин Переяславської ради та розриву відносин з
татарами.
Що ж до стану, в якому перебували тогочасні
московсько–татарські взаємини, то його характе
ристикою може слугувати точка зору кримського
хана на перебіг подій, описаних нижче. У середині
1650–х років Москва здійснює спробу утвердити нову
царську титулатуру, яка проголошувала московського
царя одним з–поміж найвеличніших та наймогутніших
європейських правителів, та домогтися її визнання
останніми, однак зміст її тогочасними європейськими
монархами вважався претензійним [6, с. 149–151].
Зокрема, вельми промовистою була реакція кримського
хана: «...где Москва, где восток, где запад (курсив
наш. – О. Г.)? Меж востоку и западу мало–ли великих
государей и государств? Мочно было то знать и такие
слова не писати, всей вселенной отчичем и дедичем,
и обладателем пишется, и так лживо и непристойно
писать, и непригоже...» (цит. за: [6, с. 151]). І безумовно
тогочасні правителі Криму мали достатньо підстав для
такої своєї позиції, якщо взяти до уваги, приміром, те,
що ще кількома роками раніше, відразу по укладенню
Зборівського договору 1649 року між Яном ІІ
Казимиром та кримським ханом Іслам–Гіреєм ІІІ, до
останнього почали прибувати посли з різних країн з
подарунками (фактично чимось на кшталт данини), у
тому числі й від московського царя [7, с. 73].
Як розвивалися українсько–татарські взаємини у
постхмельницьку добу? Наступник Б. Хмельницького
І. Виговський, з метою протистояння Москві, укладає
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в 1659 році військовий союз (який щоправда, довго не
проіснував) із кримським ханом і встигає відзначитись
спільною блискучою перемогою під Конотопом над
московським військом [8, с. 27].
Натомість Ю. Хмельницький, уклавши в 1659 році
угоду з російським царем, пристав до московського
табору, чим автоматично денонсував козацько–кримські
домовленості. Після розгрому московських військ
польсько–татарськими силами, офіційний Бахчисарай
мав на меті по ліквідації присутності Москви на
українських землях взяти останні під протекторат. При
цьому головним речником такої політики татар був
перекопський мурза Карач–бей. Це не дивно, бо серед
кримськотатарської верхівки саме перекопська знать
була найтісніше пов’язана з козаками, пам’ятаючи часи
приязних взаємин, часи достатку і щедрих воєнних
трофеїв [9, с. 243; 10, с. 488].
Врешті–решт у 1661 році Ю. Хмельницький
встановлює з Мехмед–Гіреєм IV «...вічну приязнь,
яку нікому не вдасться розірвати...» [9, с. 244]. Річ
Посполита намагається різними засобами розладнати
козацько–татарську приязнь, унаслідок чого поглибився
розкол між прибічниками та противниками козацько–
татарського зближення серед кримської військово–
політичної верхівки. Кінець кінцем ці стосунки
були розірвані в 1661 році після передачі Річчю
Посполитою Кримському ханові доказів віроломства
Ю. Хмельницького – листів, у яких останній просить
польського короля вибити татар з України. Згодом
настало замирення з татарами – для реалізації
спільного з поляками походу на Лівобережжя та на
Москву, однак з вини татарських військ, що чинили
напади на Правобережжі, відносини з козаками знову
ускладнилися [9, с. 247–248, 250, 252–253].
Політичне падіння Ю. Хмельницького унеможли
вило укладення нового українсько–кримського союзу,
хоча повернення до цієї ідеї неодноразово спостері
гається упродовж наступних десятиліть. Утім унаслідок
подальшого занепаду Гетьманату та втрати могутності
Кримським ханатом реальний потенціал реалізації таких
проектів поступово мілів [9, с. 258].
Варті уваги й козацько–татарський союз, укладений
в 1667 році П. Дорошенком, а також рішення
старшинської ради в 1669 році прийняти турецьку
протекцію, у результаті чого П. Дорошенка було титу
ловано правителем України, з наданням широких прав
у внутрішньополітичній, адміністративній, релігійній
сферах, а кримського хана зобов’язано надавати
допомогу Українській козацькій державі [8, с. 27].
Розвиток подій у наступні десятиліття засвідчив
поглиблення в козацькому середовищі розколу в
поглядах на вибір зовнішньополітичних союзників: саме
частою змінюваністю козацької верхівки пояснюються
нерідко діаметрально протилежні комбінації козацтва
на міжнародній арені. До цього етапу української
історії належить яскравий історичний факт козацько–
татарських взаємин – Вічний мир між Україною
(Малоросійським князівством) та Кримом, укладений
між П. Іваненком (Петриком) і кримським ханом
Сафа–Гіреєм. Ось фрагмент тексту із преамбули цього
документу: «…князівство Київське та Чернігівське і все
військо Запорізьке городове прийшло до такого миру
і вічного братства, якого від давніх літ малоросійські
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жителі бажали» [11]. Вельми примітним є те, що
наведений текст дає вказівку на прихильне ставлення
у тому числі й цивільного населення (принаймні
підмосковської України) до союзу із кримськими
татарами. І це при тому, що українське населення, як
відомо, упродовж кількох попередніх століть потерпало
від постійних нападів татар: за приблизною оцінкою
Я. Дашкевича, упродовж XV – першої половини XVII ст.
татари (не лише кримські, але й буджацькі та інші
степові орди з Північного Причорномор’я), а також
турки знищили та захопили ясиру з України в кількості
близько 2–2,5 млн. осіб [3, с. 614].
Звісно українсько–кримські відносини не могли
перебувати поза увагою Московського царства. Як пише
Л. Львов, попри те, що Крим вже не становив загрози
для Москви, в останній «…з недовірою дивились на
перемовини козаків і пробували заборонити не лише
самостійні перемовини козаків з ханом, але й взагалі
будь–які зносини з татарами» [2, с. 18]. Та попри
відповідні укази російського уряду військові і політичні
розрухи кінця XVII століття, а можливо, як указує
дослідник, і завдяки їм, культурне зближення Запоріжжя
й Криму прогресувало [2, с. 18].
З другого боку, уявлення про тогочасне ставлення
Москви до Кримського ханства можемо скласти з таких
слів В. О. Ключевського: «…Крим сидів більмом на оці
в московської дипломатії, входив прикрим елементом
до складу кожної її міжнародної комбінації» [12,
с. 117]. А зі вступом Московського царства в 1686 році
у європейську коаліцію проти Туреччини воно взяло
на себе саме боротьбу з татарами, наступ на Крим [12,
с. 117].
Характеризуючи період кінця XVII століття, коли
відбулись кримські та азовські походи московських
військ, А. Ю. Кримський висловлює думку, що кримці
й турки вже тоді виразно усвідомили загрози, які
становить для них «нова, петрова Росія», наводячи на
підтвердження вказаного слова історика XVIII століття
Мухаммеда Ризи: «Наші люди в Криму почали зазирати
на події часу крізь двері страха й чекання» [13, с. 6].
Особливо проявилась загроза для Кримського ханства
з боку Москви під час російсько–турецької війни
1686–1700 років. Тоді Бахчисарай втрачає можливість
отримувати данину з Москви, а також грабувати і
брати ясир на українських землях. Тому не дивно, що
він здійснює постійні спроби розпалити антиросійські
настрої в турецької верхівки, спровокувати конфлікт,
покращити за допомогою турків власне становище.
І така нагода з’явилася: військове протистояння Росії
та Швеції могло створити для татар можливість
відновлення своїх позицій в контексті взаємодії османів
зі шведами – для боротьби зі спільним ворогом [14,
c. 137]. Боротьбою проти цього спільного ворога
обумовлювалися й плани П. Орлика укласти союз із
татарами – з метою визвол за допомогою останніх з–під
московського ярма українські землі. У тексті «Договорів
і постанов прав і свобод військових…» 1710 року,
затверджених П. Орликом, знаходимо такі слова:
«Оскільки нам завжди необхідна сусідська дружба
з Кримською державою, до чиєї допомоги Військо
Запорізьке для оборони своєї не раз вдавалося, то, на
скільки на цей час це можливо буде, Ясновельможний
гетьман через послів своїх до Найяснішої Його
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Милості Хана Кримського має дбати про відновлення
давнього з Кримською державою братерства та єднання
військового і підтвердження вічної приязні … аби ні в
чому з державою Кримською дружба і побратимство не
порушилися через наших свавільних та легковажних
людей, які звикли не тільки сусідську згоду та приязнь,
а й союзи мирні руйнувати» [15].
За умовами Прутського миру 1711 року запорожці
зберігали всі свої землі, отримали право облаштувати
Олешківську Січ під протекторатом хана [2, с. 23].
Додатковою угодою від 1714 року П. Орлика з турками
було остаточно визначено статус Війська Запорізького
Низового – воно перебувало під подвійною турецько–
татарською юрисдикцією [16, с. 63].
Після Ніштадтського миру, за яким Росія
надійно закріпилася на Балтійському морі ключове
територіальне питання її міжнародної політики, як
указує В. О. Ключевський, полягало в тому, щоб «…
просунути південний кордон держави до його природних
(курсив наш. – О. Г.) кордонів, до північної берегової
лінії Чорного моря з Кримом і Азовським морем і до
Кавказького хребта. Це східне питання в тогочасній
історичній своїй постановці» [17, с. 36].
З початку 30–х років XVIII століття Російська
імперія попервах зазнає невдач у кількох походах на
Крим, однак після російсько–турецької війни 1735 року,
що розгорілася в результаті татарських набігів, російські
війська тричі спустошують Крим (в 1736, 1737, 1738
роках) [13, с. 6].
На австро–російсько–турецькому конгресі в Неми
рові 1737 року Росія вимагала в турецької сторони,
зокрема, «…всіх татарських земель від Кубані до гирла
Дунаю з Кримом включно…» [18, с. 276]. Однак у
1739 році в Білгороді було укладено мирний договір,
за яким Азов хоча й уступався Росії, однак без усіх
укріплень, які необхідно було демонтувати, а Росія не
повинна була мати на Чорному морі військовий та навіть
торговельний флот [18, с. 276–277].
С. С. Андрєєва, звертає увагу на мирний (за
винятком невеликих татарських нападів та постійних
прикордонних конфліктів з обох боків) 30–річний період
запорізько–татарських взаємин між двома російсько–
турецькими війнами, упродовж якого відбувається
поглиблення взаємовигідних економічних, торгівельних
(зокрема, татарська сторона була зацікавлена у якнай
більшому вивезенні чумаками солі) зв’язків, а також
міжособистісних відносин татар та запорожців (взаємні
обміни подарунками тощо) [19, с. 102, 105]. Дослідниця
також наводить історичні факти, які, на її думку,
опосередковано вказують на існування прямих таємних
зв’язків Коша із Кримом: у 1768 році хан Крим–Гірей
без попередніх домовленостей повернув захоплених
в полон запорізьких купців, причому про цей факт
П. Калнишевський своєчасно не повідомив російський
уряд; у 1769 році останній набіг татар на північні
землі Запорізького Війська більше був спрямований
проти російських фортець Української лінії, аніж проти
запорожців [19, с. 102].
Що ж стосується експансії Росії в Криму, то
потрібно зазначити, що в 1771 році нею було завойовано
увесь Крим [17, с. 44]. Проте побоюючись схвилювати
Європу приєднанням Криму та азово–чорноморських
степів, Росія вирішила піти дещо іншим шляхом:
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не приєднувати татар до Росії, а лише відірвати від
Туреччини й оголосити незалежними [17, с. 44–45].
Наприкінці липня 1771 року на зібранні кримської
знаті в Карасубазарі було підписано листа, у якому
проголошувався вихід з–під влади Туреччини, установ
лення союзу з Росією, а також самопроголошення
незалежним народом [20, с. 27; 21]. Новим ханом на
зібранні було обрано лояльного до Петербургу Сахіб–
Гірея ІІ, однак уже в 1773 році в результаті наростання
антиросійських настроїв у Криму з метою втриматися
на престолі хан надсилає Порті петицію із проханням
скасувати договір про «незалежність» Криму та
повернути його в залежність від Туреччини. Проте в
результаті завершення російсько–турецької війни й
підписання Кючук–Кайнарджийського мирного договору
в 1774 році Кримське ханство було проголошено
незалежним, лише в релігійній сфері у Туреччини
зберігався вплив на Крим [20, с. 27, 32 34–35].
Варті уваги висновки С. С. Андрєєвої які дають
певні вказівки на причини політичних рішень
Російської імперії крізь призму тогочасних запорізько–
татарських взаємин. Як стверджує дослідниця, у період
існування Нової Січі ці взаємини становили джерело
потенційної загрози для Російської імперії, а постійні
прикордонні конфлікти між запорожцями та татарами
перешкоджали колонізації Північного Причорномор’я,
убезпеченню чорноморської торгівлі, економічному,
військовому та дипломатичному утвердженню Росії в
цьому регіоні [19, с. 107]. Наголошує С. С. Андрєєва
й на тій обставині, що козаки «набивали ціну» своїй
воєнній силі, вміло маніпулюючи загрозою з півдня в
протистоянні з Росією [22, с. 104]. З огляду на зазначене
вище, видається очевидним, що такі події, як знищення
Російською імперією Нової Січі в 1775 році та анексія
Криму в 1783 році, були взаємопов’язаними елементами
тогочасної агресивної імперської експансії.
Потрібно окремо вказати й на російську імперську
політику стосовно ногайських татар. У 1770–1771 роках
російський уряд спрямовував зусилля на ізоляцію
ногайських татар від кримськотатарських і турецьких
військ, а також на переселення подалі від кордонів
із Кримським ханством. Із цією метою рішенням
російських властей ногайців спочатку було тимчасово
переміщено на відведену частину земель Війська
Запорізького (причому й переправа ногайців через
Дніпро здійснювалась повністю коштом запорожців),
а згодом прийнято рішення про виселення ногайців з
Дніпровської лінії на Північно–Західний Кавказ, при
цьому чисельність переміщених ногайців склала близько
400 тисяч осіб [23, с. 154–157].
Останні роки існування Кримського ханства були
затьмарені усобицями Гіреїв в боротьбі за владу
та непослідовною позицією татарської еліти в її
підтримці хана чи претендентів на ханський престол,
а також у зовнішньополітичних питаннях. Кінець
кінцем невдалі реформи (зокрема в адміністративній
та релігійній сферах) хана Шагін–Гірея в другій
половині 1770–х років викликали гнів кримського
населення, що переросло в збройні сутички, які,
щоправда, невдовзі були придушені силами російських
військ. Однак наростання у наступні роки суспільно–
політичної напруги, що супроводжувалося репресіями
проти політичних опонентів Шагін–Гірея, врешті
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призвело до зречення останнього від ханського
престолу.
Кульмінацією указаних вище процесів стала лікві
дація Кримського ханства, «прийняття» (а фактично –
анексія) Російською імперією Кримського півострова,
про що 8 квітня 1783 року Катериною ІІ був підписаний
«Маніфест про прийняття Кримського півострова,
острова Тамань і всієї Кубанської сторони під державу
Російську».
На підставі наведених вище історичних згадок,
що окреслюють специфіку розвитку тогочасних
українсько–татарських взаємин, можемо дійти висновку,
що, попри непрості спільні сторінки історичного
минулого, катастрофічні (в окремі історичні періоди)
наслідки татарської агресії для українського етносу,
його ставлення до основних автохтонів Кримського
півострова далеко не було виключно ворожим, чому,
не в останню чергу, сприяли численні епізоди та
поглиблення військово–політичної співпраці. І навряд чи
було простим збігом те, що анексія кримсько–татарської
держави Російською імперією настала невдовзі після
насильницького припинення існування Запорізької Січі.
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The article focuses on covering the military, political, demographic, economic,
cultural and community aspects of the Crimean Tatar–Ukrainian relations during
the period from the Khmelnitsky Uprising to the Crimea annexation by the Russian
Empire in 1783. At the same time there are some historical references that shed light
on the state of relations between Moscow and the Crimean Khanate and allow to track
the evolution of these relations. The main events in the development of contemporary
Ukrainian–Tatar relations are analysed, with considerable attention given to the
circumstances that had a disintegrating effect on the development of relations between
Ukrainians and Crimean Tatars after the Khmelnitsky Uprising period. The process
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Соціально–економічна діяльність
земств України: історіографія
Досліджуються опубліковані праці даної теми, в яких відбито
рівень внеску земств України у вирішення соціально–економічних питань.
Проаналізовано результати досліджень різних вчених з питання соціально–
економічного розвитку земств. Висвітлено, в якому масштабі зарубіжні
дослідники розглядають діяльність земств. Визначено, що наукові роботи
написані в радянський період відповідали догматам марксистсько–ленінської
теорії і не завжди об’єктивно відображали історичні події того періоду.
Охарактеризовано загальний стан і повноту дослідження. На основі проведених
досліджень розглянуто періодизацію та її основні етапи соціально–економічної
діяльності земств.
Ключові слова: земство, соціально–економічна діяльність, академік,
дослідник, тимчасові видання, органи місцевого самоврядування, лібералізм.

Багатогранна структура створення дієвої системи
місцевого самоврядування, передусім, покликана
ефективно регулювати соціально–економічний розвиток
в межах областей, районів, населених пунктів. У зв’язку
з цим дослідники все частіше звертаються до досвіду
минулого, зокрема, вивчення історії діяльності земських
установ.
Після
проголошення
державної
незалежності
України настав час та умови для дійсної переоцінки
історичних знань. З урахуванням соціально–політичних
змін щодо вивчення історіографії, в тому числі й
проблеми діяльності земств та використовуючи
принципи об’єктивності, науковості, неупередженості
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та історизму учені України поділяють її розвиток на
декілька періодів.
Вивчаючи соціально–економічну діяльність земств
Т. О. Шаравара вважає, що сучасний період історіографії
потрібно починати з моменту отримання Україною
державного суверенітету. Досліджуючи історіографію
соціально–економічної діяльності земств, дослідник
запропонувала у першому періоді, який охоплює 1864–
1917 роки, умовно виділити два етапи дослідження
проблеми: 1) 1864–1890 роки; 2) 1917–1990 роки. У
другому періоді, що окреслений 1917 – початок 1990–х
років, виділити: 1) 1917 – кінець 1920–х років; 2) кінець
1920–х – перша половина 1950–х років; 3) друга
половина 1950–х – середина 1960–х років; 4) друга
половина 1960–х – середина 1980–х років; 5) 1985 –
початок 1990–х років.
Таку періодизацію автор обумовлює політичними
процесами, які мали місце з 1917 – до початку 1990–
х років і безпосередньо впливали на об’єктивність
тверджень істориків [23].
І. М. Миколаєнко вважає, що при вивченні історії
земських установ мають бути такі періоди: 1) 1864–
1917 роки; 2) 1918 рік – перша половина 1950–х років;
3) друга половина 1950–х – перша половина 1980–х
років; 4) друга половина 1980–х років – сьогодення [19].
Дещо по–іншому розглядає періодизацію О. М. Об
метко, який вказує на те, що потрібно виділяти 3 етапи.
Перший охоплює весь дореволюційний період 1864–
1918 роки, Другий проходить у 3 етапи – від 1918 року
до початку 1960–х років; з 1965 по 1990 роки та
період сучасної української історіографії, який триває
з 1991 року до сьогодення [21].
Отже, дослідження історіографії діяльності земств
ученими України поділено на ряд періодів. В цілому
ми погоджуємось з визначеними періодами, однак
вважаємо, що найбільш оптимальна і науково обґрун
тована відносно обраної теми періодизація запропо
нована Т. О. Шараварою.
Великий внесок у дослідження діяльності земств
вніс С. Л. Маслов. Цікава ця праця тим, що в ній
ґрунтовно та конкретно викладено матеріал за кожним
напрямком дослідження і його легко сприймати
читачеві. В праці характеризується економічна
діяльність земств за 50 років існування та звертається
увага на період столипінських реформ. Автор приділяє
багато уваги на створення дільничної агрономії. З
цією сферою він пов’язує наближення допомоги до
потреб населення. У роботі подано характеристику
кооперативно–кредитних дій земства, де агрономічна
допомога відділена від економічної. Але порівнюючи
з попередніми дослідженнями, у праці С. Л. Маслова
наводиться мало даних по українських губерніях. Автор
не встановив конкретні періоди формування земської
економічної діяльності та обійшов питання взаємо
відносин між земством та державою до 1906 року [18].
Найвагоміше місце в науковому висвітленні земської
економічної діяльності в Російській імперії належить
Б. Б. Веселовському [6], який послідовно обстоював
ліберальну ідею про безумовну прогресивність земств.
У своїй праці вчений чітко встановив етапи соціально–
економічної діяльності земств, вказавши на те, що
до 90–х років XIX століття ця діяльність мала суто
соціальний характер, земства тільки обговорювали
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питання про надання допомоги сільському господарству,
обираючи об’єкт та форми допомоги. Він прискіпливо
аналізував господарську, фінансову і культурну діяль
ність земств Російської імперії. Дослідник наголосив на
тому, що економічна діяльність земств цілком залежала
від соціального середовища в земських установах. Так,
перевага поміщицького елементу в земствах Харківської
губернії довгий час гальмувала розвиток агрономічної
допомоги сільському господарству. і, на противагу
цьому, він наводить як приклад земства Чернігівської
губернії, де перевага інтелігенції та дрібних земле
власників зумовила те, що земства цієї губернії одні з
перших почали займатися кооперативним рухом. Саме зі
збільшенням у земствах так званого третього елементу –
селян та інтелігенції – та подрібненням поміщицького
землеволодіння пов’язана поступова зміна поглядів
щодо необхідності економічної допомоги селянству.
На жаль, дослідження Б. Б. Веселовського обме
жується 1907 роком і не містить матеріалу про земську
діяльність за часів столипінської реформи.
Єдина робота написана українською мовою в
дореволюційній історіографії є робота В. Дорошенка
«З історії земства на Україні». Саме він досліджував
діяльність земств в українських губерніях. Як і
Б. Б. Веселовський, він поділяє економічну діяльність
земства на 3 етапи, але з іншою періодизацією. Перший
етап – це перші 10 років існування земств (1864–
1874 рр.). На цьому етапі земство намагається займатися
збутом продукції та кредитами для задоволення потреб
поміщиків, які переважали в цей час у земствах.
Другий етап (1876–1895 рр.) – це період, коли земства
під впливом загальної економічної кризи в сільському
господарстві починають більше звертати увагу на
причини занепаду селянських господарств. Із середини
90–х років XIX століття, зазначає автор, до 1910 року
проходив третій етап соціально–економічної допомоги
земств у сільському господарстві. Крім наведення
статистичних даних, автор зробив спробу критичного
аналізу діяльності земств. Як і попередні дослідники,
В. Дорошенко вказує на активізацію земської допомоги.
Автор стверджує, що земська економічна діяльність несе
позитив в сільські маси, але для цього повинна бути
підтримка ззовні. Земства більше звертають увагу на
поширення технічних засобів, агрономію, кредитування.
Сама їх діяльність стає більш планомірною та ціле
спрямованою [13].
Також земствам присвячено працю Т. І. Тихонова.
Дослідник вважав, що земство мало б ефективніше
здійснювати заходи, спрямовані на поліпшення
економічного
і
культурно–правового
становища
місцевого населення. Він оцінював земство як орган,
здатний задовольнити потреби народу, бо він найближче
стоїть до народних мас.
У 1940 році за редакцією С. Белоусова та К. Гус
листого була надрукована Історія України [2]. Автори
ретельно перелічили завдання земств, але жодним
словом не згадали про заслуги органів самоврядування
перед народом. Вони писали: «…у земських
організаціях селяни не відігравали ніякої ролі…, тим
більше, що в земства потрапляли, як правило, лише
представники куркульського прошарку села…». Певні
ідеологічні нариси простежуються і в нарисах з історії
України, 1944 року, автором якого є Ф. Є. Лось [17].
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Громадський діяч А. А. Головачов у своїх поле
мічних нарисах спробував критикувати закони про
земські установи з точки дворянської ліберальної
опозиції. Він дорікав урядові у відсутності усвідомлених
загальних начал державних перетворень, з огляду на
що, реформи 60–70–х років XIX століття виявилися
відірваними одна від одної і не пов’язані загальною
ідеєю [11]. Протилежну точку зору висловив академік
В. П. Безобразов. Єдиний шлях до процвітання земства
він вбачав в об’єднанні його з державним керівництвом.
Самостійність місцевих органів і відсутність у земств
будь–якої влади Безобразов вважав головними недо
ліками земства [1].
Найбільш ґрунтовними є роботи присвячені безпо
середньо земствам Росії та України, автором яких є
Г. А. Герасименко. Дослідник увів до наукового обігу
значний пласт архівного матеріалу та приділив увагу
безпосередньо
соціально–економічним
надбанням
українських губернських та повітових земств. Його
роботи стали для свого часу унікальними, оскільки
соціально–економічні надбання українських земств мало
хто вивчав у радянську добу [10].
Так, соціально–економічна діяльність органів місце
вого самоврядування Російської імперії знайшла своє
відображення в наукових, енциклопедичних, публіцис
тичних виданнях радянської доби.
Відлига 1960–х років дала поштовх подальшому
розвитку історичної науки, в тому числі проблематики
земств. Слід відзначити появу праці В. В. Гармизи, який
ґрунтовно дослідив умови підготовки Закону про земські
установи [9].
У середині 70–х років XX століття українська
історіографія даної проблеми поповнилася новими
працями. Так, професор В. Й. Борисенко вважає, що
земства боролися лише за часткові зміни урядової
політики в галузі народної освіти. Дослідник детально
проаналізував участь та роль демократичних сил
земської інтелігенції в освітньому русі [3]. Діяльність
земств виявлялася у відкритті й утриманні початкових
шкіл, у порушенні клопотань перед урядом про
розширення сфери діяльності земських управ у галузі
освіти. Знаходячись в опозиції до царату, земства
відіграли допоміжну роль у боротьбі демократичних
сил суспільства за просвітництво. У своїх дослідженнях
автор уперше визначив роль демократичних сил у
поширенні освіти в Україні у 60–90–х роках XIX сто
ліття [4].
Наприкінці 1980–х років залишились галузі
соціально–економічної діяльності земств, які не були
докорінним чином висвітлені у науковій літературі.
Маловивченими були участь земств у кооперації,
фінансова система земств, переселенська політика часів
столипінських реформ, економічні і соціальні заходи
земств у голод кінця ХІХ століття, діяльність земств
у підприємництві, їх участь у загальноросійських
соціально–економічних процесах.
Протягом 1990–х років краєзнавці та історики
розпочали дослідження земської діяльності в областях
України. Особлива увага звертається на краєзнавчу
діяльність земських установ, їх участь в архівних
комісіях та археологічних з’їздах. Цим проблемам
присвячено статті А. А. Гапієнка [8], С. З. Заремби [15],
І. Н. Войцехівської та О. Л. Семергея [7]. Привернула
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увагу істориків України і діяльність окремих земських
діячів. З останніх праць на цю тему відзначимо наукові
розробки А. М. Катренка, який досить ґрунтовно
висвітлив політичну діяльність земських лібералів і
лідерів земського руху.
Серед сучасних істориків, у коло дослідницької
уваги яких потрапили деякі аспекти розглядуваної
теми, слід назвати українських вчених О. В. Михайлюка
[20], І. Г. Верховцеву [5], Л. Т. Сенчакову [22],
Л. Е. Лаптеву [16], С. В. Горохова [12]. Л. А. Жукова
[14] тощо. Вчені зробили спробу дати історіографічний
аналіз різним напрямам діяльності органів місцевого
самоврядування, визначили періоди вивчення історії
українського земства, узагальнили здобутки земств на
ниві господарської і культурно–просвітницької роботи.
Історіографія діяльності українських земств знайшла
своє відображення в перших розділах дисертаційних
досліджень українських вчених та в окремих дисер
таційних роботах.
Щодо зарубіжних дослідників, то вони розглядають
діяльність земств переважно у загальноімперському
масштабі, найчастіше звертаючись до проблем земського
самоврядування при вивченні російського лібералізму
як опозиції царському режиму. Над питанням земської
реформи працювала японська дослідниця К. Мацузато.
Її соціоетнічні аспекти частково зачіпав французький
історик, фахівець з історії України і Польщі Д. Бовуа.
У період з 1918 року до початку 1960 років земською
проблематикою займались С. Ю. Вітте, П. М. Мілюков,
О. О. Кізеветтер, І. І. Петрункевич тощо.
Підсумовуючи огляд історіографії, зазначимо, що
в більшості праць порушувалися й висвітлювалися
теоретичні та практичні питання загального характеру
з досліджуваної теми, які так чи інакше пов’язані з
соціально–економічною діяльністю земств.
Як ми можемо спостерігати, ставлення радянських
істориків до земств упродовж існування радянської
влади не було однозначним. Різні історичні періоди
накладали свій відбиток на ту чи іншу подію.
Протягом
десятиріч
історіографія
показувала
поступальний розвиток історичної науки, затушовуючи
і приховуючи тяжкі наслідки впливу на неї сталінізму,
всієї системи радянської влади. Історіографи йшли в
руслі конкретних історичних досліджень, повторюючи
їх постулати, а історіографічні праці не виходили за
межі офіційно ідеалізованих концепцій, базувалися на
відповідних шаблонах і стереотипах. Праці часто не
забезпечувалися своїми рекомендаціями і пропозиціями
виходу на вивчення реалій. Командно–адміністративні
методи керівництва наукою в радянські часи, які
почали домінувати з кінця 1920–х років, негативно
позначилися як на формуванні тематики і джерельної
бази досліджень, публікації документів і матеріалів, так
і на методології та методиці роботи з ними.
Таким чином, у збірках документів радянської
доби ми знаходимо підібрані матеріали, які формують
негативне, однобоке ставлення до діяльності земств.
Звичайно, земства не були позбавлені недоліків, але не
можна применшувати їх надзвичайно вагомий внесок
у розбудову соціально–економічної сфери держави.
Радянські історики знаходилися в таких умовах,
коли всі соціально–економічні процеси, включаючи
діяльність органів місцевого самоврядування, повинні
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були трактуватися лише через призму вірності політики
комуністичної партії. Історична наука знаходилася в
полоні догматичних, нерідко антинаукових стереотипів.
Зокрема, говорити про вивчення якихось аспектів
діяльності саме українських земств можна не раніше
1970–1980–х років, оскільки до цього часу у більшій
мірі вивчалися земства Російської імперії в цілому та
земський ліберальний рух.
Аналіз наявної наукової літератури свідчить, що на
сьогодні закладена основа для об’єктивного відтворення
цілісного історичного полотна з історії земств України.
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Socio–economic activity of local boards of Ukraine:
historiography
The article searches published works on the subject, which reflects the
contribution level into Ukrainian counties in order to resolve socio–economic issues.
The study’s results have been analyzed by various scientists in socio–economic county
development. It has been suggested the scale of activities in counties considered by
foreign researchers. It has been determined that the research papers which were
written in the Soviet period, corresponded to the tenets of Marxist–Leninist theory
which slightly showed the objective historical events of that period. The general state
and completeness were studied. Basing on the studies, the periodization and its main
socio–economic activities stages of counties have been examined.
Keywords: local boards, socio–economic activities, academic, researcher,
provisional edition, local governments, liberal.
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Економічний розвиток українських земель
та поширення залізничної мережі
в 60–70–х рр. ХІХ ст.
Відповідно до наукових та архівних джерел, статистичних даних в
статті аналізується вплив розбудови залізничного транспорту на економічний
розвиток українських земель в складі Російської імперії – в 60–70–х рр. ХІХ ст.
Науковим дослідженням розглядається процес будівництва залізничної
мережі в 60–70–х років ХІХ ст. в взаємозв’язку з економічним зростанням
галузей промисловості та сільського господарства на українських землях й їх
ефективність.
Проаналізовано, що уряд визнав необхідність покращення транспортних
шляхів сполучення (будівництво залізниць) для економічного розвитку країни.
Будівництво залізничної мережі в другій половині ХІХ ст. особливо
вплинуло на розвиток внутрішньої торгівлі, товарного землеробства та
збільшення посівних площ.
З середини ХІХ ст. українські землі поступово стають одним із економічно
розвинутих регіонів Російської імперії зі своєю потужною залізничною
мережею.
Ключові слова: економічний розвиток, залізниця, залізничний транспорт,
промисловість, сільське господарство.

На основі наукових досліджень, аналізу архівних
джерел, статистичних даних дослідження відзначається,
що економічний розвиток країни та її регіонів
неможливий без покращення транспортного сполучення.
Дослідженню цієї проблеми присвячено наукові
праці істориків С. Кульчицького, Є. Белінського, які
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розглядали розвиток залізничної мережі в 70–90–х рр.
ХІХ ст. в зв’язку з промисловим переворотом в Росії
та його впливом на економіку українських земель
Російської імперії [1; 2].
Фундаментальне дослідження історико–економічного
характеру П. Андрєєва було присвячено 25–річчю
Південно–Західної залізниці [3]. Важливий фактаж
для дослідження даної проблеми міститься у спогадах
сучасників, а саме С. Ю. Вітте, який перебуваючи на
посаді директора Департаменту залізниць та міністра
шляхів сполучення, приділяв увагу покращенню роботи
залізничного транспорту, раціонального використання
залізничної мережі [4].
Російський історик А. Соловйова в науковому
дослідженні аналізує розвиток залізничного транспорту
Росії, в т.ч. України другої половини ХІХ ст. [5]. Її
праця відзначається масивною джерельною базою,
завдячуючи якій, автор подає загальну характеристику
будівництва залізниць в концесійний період та період їх
одержавлення.
На середину ХІХ ст. бурхливий розвиток промисло
вого виробництва призвів до формування внутрішнього
товарного ринку, активізації внутрішньої та зовнішньої
торгівлі. Нерозвиненість шляхових сполучень стриму
вала ці процеси. Виникла потреба в використанні
досконаліших транспортних засобів, як–то, залізниць,
які вже були поширені в європейських країнах.
З другої половини ХІХ ст. почала формуватися
російська залізнична мережа, що дозволило здешевити й
покращити перевезення та збут різних товарів.
Саме реформа 1861 р. виявила, що через
транспортну відсталість по всій Росії, зокрема, й в
українських землях, гальмується розвиток усіх галузей
народного господарства.
До середини ХІХ ст. в українських землях чумаки
були єдиними транспортувальниками хліба та іншої
сільськогосподарської продукції, кам’яного вугілля,
крейди, вапна, будівельного матеріалу, каміння,
сприяючи розвитку тих галузей промисловості, що їх
видобували або виготовляли [6, с. 42].
В цей період перевезення вантажів волами стало
коштувало втричі дорожче, ніж доставка товарів
залізницями Західної Європи. За перевезення хліба з
Балти до Одеси (194 км) платили стільки ж, скільки
коштувала доставка хліба з Гавра до Тура (512 км) [7,
с. 298].
Так, в 1862 р. з поміщицьких маєтків Правобережної
України не було вивезено до 1,34 тис. т зерна [1, с. 104].
Транспортна криза затримувала розвиток й про
мисловості. Так, в 1866 р. з Донбасу не було вивезено
10 млн. т вугілля.
Питання проведення залізничної мережі на україн
ських землях піднімалося ще в 30–х рр. ХІХ ст., як
важливого фактору розвитку всеросійської й української
економіки. Проекти 30–50–х рр. щодо побудови
залізниць в цьому регіоні Російської імперії не отримали
підтримки.
15 січня 1863 р. генерал–губернатор Новоросії
П. О. Коцебу отримав наказ будувати залізничну лінію
від Одеси до Паркан за рахунок урядових субсидій. Він
негайно почав будівництво [8, с. 36].
26 березня 1864 р. було видано наказ про
продовження цієї залізниці до Балти, як значного

16

Гілея

південного торгового центру з великою кількістю
ярмарок та хлібних магазинів.
В часописі «Киевлянин» писали, що «Дорога
від Києва до Балти – необхідна; без неї неможливо
пожвавити торгівлю хлібом в Одеському порту і
конкурувати з Угорщиною, тому що Подільська
губернія, частина Волині та частково Київська губернія
не мають можливостей перевозити пшеницю до Одеси в
зв’язку з подорожчанням цих перевезень волами» [9].
До Одеського порту надходила переважно сільсь
когосподарська продукція з Південно–Західного краю,
щоб потім експортувати її в інші країни. Це, насамперед,
хліб, вовна, цукор, сало насіння тощо [10, арк. 79, 88].
3 грудня 1865 р. було урочисто освячена Одесько–
Балтська залізниця, і 4 грудня розпочався рух товарних
потягів, а невдовзі – товарно–пасажирських. Довжина
цієї залізниці складала 293 км.
Одеса вже в 30–40–х рр. ХІХ ст. була великим хлі
боекспортним портом, тому в проектах побудови заліз
ничної мережі займає центральне місце [11, с. 194–195].
Вже в квітні 1866 р. Комітетом Залізниць були
затверджені проекти побудови залізничних колій:
Києво–Балтської, Курсько–Київської, Балто–Єлісавет
градської.
Києво–Балтської залізниця була побудована «Това
риством де–Врієра і К» з багатьма недоліками, що
були виявлені під час огляду урядовою комісією.
Тому компанія погодилася виплатити 3 млн. крб. на
завершення робіт [12]. Довжина цієї залізничної лінії
сягала 456,5 км.
З травня 1870 р. почали працювати лінії цієї
залізниці: Київ–Козятин, Бірзула – Жмеринка, а у
1871 р. – Жмеринка – Волочиськ, загальною довжиною
в 488 км [13, арк. 2, 3].
Відкриття Києво–Балтської залізниці сприяло подаль
шому розвитку Південно–Західного краю, що стимулю
вало активізувати торгівлю та збут товарів для населення
цього краю.
В 60–70–х рр. ХІХ ст. російський уряд підтримує
акціонерні товариства, що беруть на себе зобов’язання
будувати залізничні лінії. В 1867–1868 рр. акціонерним
товариством за значною допомогою державної казни
першою була побудована Курсько–Київська залізниця,
що з’єднала центральний промисловий район Росії з
центром цукрової промисловості [14, арк. 15].
Будівництво нових залізничних колій цього періоду
дозволило розширити торгівельні зв’язки з країнами
Європи та Азії. Так, в 1866 р. українськими залізницями
було експортовано 736 тис. т пшениці, 60 тис. т куку
рудзи, 5,9 тис. т вовни, 7 тис. т сала в Європу та Єгипет
[15, арк. 16б].
Південні українські регіони теж потребували
покращення транспортного сполучення для власного
розвитку. Виникла необхідність побудувати новий порт в
Миколаєві, який з 1862 р. отримав статус торгового. Це
посприяло збільшенню експорту пшениці до 40 млн. т в
рік [16, с. 11].
Тому уряд приймає наступне актуальне рішення:
побудувати залізницю Знам’янка–Миколаїв, щоб від
крити Лівобережній Україні вихід до моря. В серпні
1873 р. було відкрито рух потягів цією залізничною
гілкою. Протягом року нею було відправлено понад
8 млн. т пшениці [17, с. 11].
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В квітні 1874 р. утворене акціонерне товариство
Фастівської залізниці зобов’язалося побудувати лінію
від станції Фастів Києво–Брестської залізниці до
станції Знам’янка Харково–Миколаївської лінії. Дорога
довжиною в 354 км була відкрита для руху 23 листопада
1876 р., що дало поштовх для подальшого розвитку
цукрової промисловості в центральному та західному
регіоні [18, с. 244].
В середині 70–х рр. ХІХ ст. було з’єднано
Лівобережжя з Донецько–Криворізьким районом та
Кримом завдяки побудові залізничної мережі Лозова–
Севастополь [19, с. 162]. Ця залізниця дозволила
збільшити хлібний експорт та вивіз донецького вугілля.
Побудова Курсько–Харківсько–Азовської залізниці
мала особливий вплив на розвиток кам’яновугільної
промисловості, що посприяло збільшенню видобутку
кам’яного вугілля та його перевезення. Так, в 1872 р.
транспортування вугілля досягло 187 тис. т, в 1875 р. –
вже 276 тис. т, а в 1879 р. – 531 тис. т.
Потребував транспортного покращення й весь
Донецький металургійний регіон. Важливими чинни
ками зростання кам’яновугільної промисловості в
Донецькому басейні стали швидкий розвиток фабрично–
заводської промисловості, посилене залізничне будів
ництво, а також вирубка лісів, що спричинило великий
попит на мінеральне паливо й, відповідно, підвищення
цін на кам’яне вугілля.
Донецька залізниця була повністю відкрита для
руху в серпні 1879 р. довжиною в 526 км, загальні
витрати склали 22,8 млн. крб. (металічних). Лише
Донецькою залізницею було перевезено вантажу на суму
621 млн. крб. [20, арк. 39].
Саме від цієї залізничної лінії чекали пожвавлення
роботи кам’яновугільної промисловості, полегшення
засобів постачання чорноморського флоту металом та
мінеральним паливом.
Показником високої концентрації металургійної
галузі у південних губерніях є те, що в цьому регіоні
протягом 15 років (1885–1900 рр.) приріст виробництва
заліза та сталі становив від 43,2 тис. до 1,18 млн. т
(тобто у 27 разів). Металургійна галузь Півдня
вигідно вирізнялась від Уральського металургійного
регіону Російської імперії не тільки кількісними,
але й якісними показниками. Продуктивність праці
робітника–металурга на Півдні перевищувала в 6 разів
продуктивність праці робітника на Уралі. Тому у поре
формену епоху центр гірничої промисловості імперії
перемістився з Уралу в Донецький регіон.
Одночасно, розвиток кам’яновугільної промисло
вості сприяв поширенню самого залізничного тран
спорту, оскільки кам’яне вугілля було відносно
дешевшим за інші види палива й широко використо
вувався самими залізницями. Так, Курсько–Харківсько–
Азовська залізниця в 1879 р. одержала 112 тис. т
вугілля, Харківсько–Миколаївська – 80 тис. т, Лозово–
Севастопольська – 64 тис. т, Курсько–Київська –
28,8 тис. т.
Забезпечуються паливом і цукрові заводи, які в
1879 р. отримали до 140 тис. т кам’яного вугілля [21,
арк. 34].
В другій половині 70–х рр. відбувається злиття
залізничних товариств з метою покращення їх діяль
ності.
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Так, в 1878 р. Києво–Брестська і Одеська залізниці
злилися в «Товариство Південно–Західних залізниць»,
що стало надзвичайною подією того часу Довжина
Південно–Західних залізниць становила 2167 км [22,
арк. 5].
За період з 1875 по 1879 рр. українська залізнична
мережа збільшилася з 4069 до 7335 км.
Утворилися великі транспортні центри: Київ,
Харків, Одеса. Кожен український район мав зв’язок з
чорноморсько–азовськими портами.
Завдяки збільшенню можливостей залізничного
транспорту основна частина товарної продукції пере
возилася ним. Так, вироблений в 1871–1872 рр.
український цукор масою 70 тис. т переправлявся
українською територією такими залізницями: Жмерин
сько–Одеською, Кременчук – Харків, Кременчуцько–
Одеською, Козятин – Київ – Москва. В 1879 р. вивіз
цукрового та зернового вантажу складав понад 376 тис. т
[23, с. 345].
Відбувався
процес
децентралізації
торгівлі:
торговельні операції здійснювалися не лише у великих
торгових центрах, а й на дрібних залізничних станціях.
Водночас зростала роль великих торгових центрів,
особливо тих, що були залізничними вузлами чи
портами.
Залізничні станції заполонила маса дрібних
торговців, комісіонерів, які скуповували хліб, коноплі,
шкіру, сало, овчину, щетину та інші товари. Верства
дрібних торговельних посередників проникала у село,
швидко втягувала його в товарно–грошовий обіг,
сприяла зростанню товарності сільського господарства.
Важливою продукцією на внутрішньому ринку
залишався хліб. Поширення залізничної мережі стало
поштовхом для розвитку товарного виробництва хліба в
українських землях, особливо, в Південних губерніях.
В 1871–1873 рр. хлібні вантажі становили 40,4%
усього вантажообігу української залізничної мережі.
Середньорічний вивіз зерна з Південно–Західного регіону
складав до 320 тис. т. Поступово цей показник був
збільшений. Якщо проаналізувати період 60–70–х рр.,
то виявиться наступне: в 1862–1866 рр. – 144 тис. т, в
1867–1871 рр. – 256 тис. т, в 1872–1876 рр. – 352 тис. т,
в 1877–1878 рр. – 622 тис. т [24, арк. 2].
З 1878 по 1882 рр. тільки з Полтавської губернії
було вивезено пшениці: в Бельгію та Голландію 7,5%,
в Англію – 42%, у Францію – 31,2%, в Італію, Іспанію,
Австрію, Туреччину, Румунію – 18,1% [25, с. 48–49].
Залізниці сприяли зміні умов виробництва, стали
поштовхом для подальшої капіталізації села, про
що доводять цифри щодо збільшення товарного
виробництва пшениці та іншої сільськогосподарської
продукції, їх перевезення.
Вже на початку 70–х рр. ХІХ ст. в цілому по Україні
було перевезено залізницями майже 928 тис. т товарного
зерна.
В 1875 р. перевезення зерна Києво–Брестською
залізницею досягало 72,9% усієї кількості перевезень
зернових продуктів [26, с. 74].
І якщо в першій половині ХІХ ст. постачальником
було Лівобережжя, то в кінці 70–х рр. на перше місце
виходять південні губернії України, середньорічний
вивіз з яких становить 464 тис. т пшениці, порівнюючи з
320 тис. т з Правобережних губерній [27, с. 73].
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Необхідно відмітити, що на кінець ХІХ ст.
українська територія стала одним із економічно роз
винутих регіонів Російської імперії, завдячуючи поши
ренню залізничної мережі й промисловому пере
вороту в 70–80–х рр., що посприяло утворенню
великих промислових регіонів, як Донецький вугільно–
промисловий район, Криворізький залізорудний, Ніко
польський марганцевий та Південно–Західний цукровий,
які зайняли своє чільне місце в економіці Російської
імперії.
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Economic development of Ukrainian lands and spread
of the railway network in the 60–70–ies XIX century
According to scientific and archival sources, statistical data the article analyzes
the impact of railway development on the economic development of Ukrainian lands
in the Russian Empire in the 60–70–ies of the XIX century.
Research examines the process of construction of the railway network in the
60–70s years of the XIX century in conjunction with economic growth of industries
and agriculture in the Ukrainian lands and their effectiveness.
Analyzed that the government has recognized the need to improve transportation
routes (railway construction) for the economic development of the country.
The construction of the railway network in the second half of the nineteenth
century, especially influenced the development of domestic trade, commercial
agriculture and increase the acreage.
From the middle of the XIX century Ukrainian lands gradually become one of the
economically developed regions of the Russian Empire with his powerful rail network.
Keywords: economic development, railway, railway transport, industry,
agriculture.
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Ліберально–демократична традиція
і українська національна ідея

(ХІХ – перша половина ХХ ст.)
Проведений стислий аналіз творчого спадку визначних представників
української інтелігенції ХІХ – першої половини ХХ ст., на конкретних прикладах
показано зародження, становлення та розвиток ліберальної традиції в
українській суспільно–політичній думці вказаного періоду.
Метою нашої розвідки є спроба визначити роль і місце ліберальної кон
цепції у становленні української національної ідеї ХІХ – першої половини ХХ ст.
У дослідженні використані методи аналізу та синтезу, порівняння
і узагальнення, описовий і аналітичний. Зроблені висновки, що ідейні
напрацювання української інтелігенції ХІХ – першої половини ХХ ст. дозволили
у загальних рисах сформувати засади ліберальної концепції національної
державницької ідеології.
Ця ідеологія базувалася на ідеях індивідуальної свободи і рівноправності,
суверенітету і прав особи, гуманізму, демократії, які й сьогодні залишаються
актуальними. Показано еволюцію ліберальної ідеології, яка на початку
ХХ ст. перетворилася в домінуючий світогляд провідної частини української
інтелігенції. Як показали подальші події нашої історії, праця ліберальних
провідників української інтелігенції не була марною, так як сформована ними
ідеологія є актуальною і для сучасного етапу розвитку незалежної України,
зміцнення її правових і демократичних засад.
Ключові слова: український народ, світогляд, лібералізм, демократія,
свобода особи, ідентичність, історичний шлях розвитку.

Становлення та відродження етнічних угрупувань
здійснюється у руслі рефлексії їх історичних траєкторій,
що являє собою, з одного боку, спробу відобразити
у повідомленнях об’єктивну минулу дійсність, а з
іншого, – є засобом людського самоусвідомлення. Тому
у феномені історичного поєднано ідею об’єктивного
часу і часовість суб’єктивного самоздійснення.
Саме історичне об’єднує об’єктивне та суб’єктивне,
сповнюючи соціальним сенсом людське буття, оскільки
задає людині мету її розвитку у контексті цілісної нації.
Отже, людина постає соціальною істотою саме завдяки
зануренню у історичну сферу свого народу.
Сьогодні особливої актуальності в Україні набу
вають історичні дослідження, які проводяться з
метою поглиблення розуміння історичної свідомості
українського народу. Тут великого значення набувають
загальноісторичні дослідження М. Грушевського,
М. Драгоманова, Б. Кістяківського, М. Костомарова,
Ю. Марахова, П. Куліша, І. Огієнка, І. Рибалко, О. Суб
тельного, П. Чубинського, дослідження етнонаціо
нальних відносин (В. Антоновича, М. Аркаса, Д. Бовуа,
О. Гонтара, М. Іванова, Т. Єременко, О. Войналович,
Г. Стронського), праці, присвячені етносоціологічним
напрямкам розвитку етносів у поліетнічних організмах
Ю. Бромлея, Б. Євтуха, В. Липинського, П. Еберхардта,
праці науковців української діаспори (О. Субтельного,
Д. Дорошенка, І. Лисяк–Рудницького, Н. Полонської–
Всісиленко, О. Оглоблін та ін.), що створюють умови
для пошуків та вивчення «білих плям» в історії
українського народу та розробки нових тем.
Зазначені пошуки історичної правди відображають
демократичні тенденції розвитку української держави,
які, у свою чергу, розкривають боротьбу українства за
свою незалежність.
Метою нашої розвідки є спроба визначити роль і
місце ліберальної концепції у становленні української
національної ідеї ХІХ – першої половини ХХ ст.
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Методи дослідження: аналізу та синтезу, порівняння
і узагальнення, описовий і аналітичний.
Варто зазначити, що з початку XIX століття, за умов
кризи феодально–кріпосницької системи і розвитку
капіталістичних відносин, на українських землях
почало поширюватися ідейне волелюбство, яке можна
назвати своєрідним українським лібералізмом [1,
с. 102]. Вплив ідей західноєвропейських філософських
систем, які знайшли своє відображення у ліберально–
просвітницьких тенденціях царювання Олександра І,
сприяв відродженню національної свідомості українців.
На цьому тлі отримала розвиток українська народна
традиція з її прагненням до індивідуальної свободи й
рівноправності в суспільному житті країни, що зумовило
певну орієнтацію історичних досліджень цього часу, де
особливе місце посідає «Історія Русів», що стає одним
із чинників зародження стихійного лібералізму на
національному ґрунті.
Зазначимо, що вершиною демократичної думки
першої половини XIX століття стала концепція Кирило–
Мефодіївського братства, яка отримала розвиток завдяки
працям та діяльності Т. Шевченка, М. Костомарова,
П. Куліша, В. Білозерського, М. Гулака, О. Навроцького,
П. Марковича та ін., які були добре обізнані з
передовою думкою західних науковців і філософів та
розуміли прагнення українського народу.
Зазначена концепція, яку виклав М. Костомаров
у «Книзі буття українського народу», закликала всіх
слов’ян здійснити християнський заповіт і поширити
заснований на ньому суспільний лад на весь світ. З
цією метою тут пропонувалося утворити суверенні
демократичні республіки, об’єднані у конфедеративний
союз, знищити абсолютну монархію та кріпацтво в
Росії, ліквідувати станові відмінності між людьми,
утвердити соціальну та правову рівність, що мало
здійснюватися на території України, яка, як вважали
братчики, була найбільш придатною для згуртування
слов’ян навколо ідеї демократичного панслов’янського
союзу. Саме в цьому вбачалася історична місія України.
Відповідно до зазначеної концепції, на теренах
слов’янських народів мала утворитися федерація
з демократичними інститутами на кшталт тих, які
існували у Сполучених Штатах. Слід сказати, що тут
поняття «федерація» трактувалось дещо інакше, ніж
воно розумілось сучасними політологами, оскільки в
цьому понятті братчики орієнтувалися на федеративний
принцип Давньої Русі, що виявлявся більше в рисах
культурної та етнічної спорідненості, аніж політико–
правової спільності [2, с. 63].
Як бачимо, в основу суспільно–політичної кон
цепції Кирило–Мефодіївського братства покладено
народний месіанізм і демократизм, який, на думку
М. Костомарова, був найціннішим надбанням україн
ського етносу та дав новий імпульс до формування
українського ліберального світогляду, великий внесок у
який зробили визначні українські науковці та політичні
діячі В. Антонович, М. Драгоманов, С. Подолинський
та ін. В. Антонович відігравав велику роль у громаді,
яка утворилася в Київському університеті. Він крізь
усе своє життя проніс ідею служіння українському
народові. Найбільш довершеної форми ліберальна ідея
дістала втілення у теоретичній спадщині М. Драго
манова, який мав за вихідні положення своєї політичної
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програми ідеї конституціоналізму й політичної свободи
в поєднанні зі свободою особистості й повагою
людської гідності, політичну децентралізацію й
широке місцеве самоврядування як засіб подолання
конфлікту між державою і суспільством. Це мало
досягатися на шляху незалежності України, яка
повинна орієнтуватися на цінності не національного,
але політично–територіального федеративного устрою,
з наданням національностям широкої автономії в
питаннях культури. Це соціально–політичний світогляд
найбільш ємко відображений у формулі М. Драгоманова,
яка стосується розв’язання національного питання:
«Космополітизм в ідеях і цілях, національність в ґрунті
і формах культурної праці», коли всі народи, які живуть
в Україні, «мусять мати в усьому рівне право й однакову
волю з українцями» [3, с. 469].
Демократичні ідеї знаходяться у центрі уваги іншого
великого українського прозаїка, поета і громадсько–
політичного діяча Івана Франка, суспільно–політична
концепція якого ґрунтувалася на принципі громадівської
демократії, коли майбутній суспільний устрій має
«базуватись на якнайширшім самоврядуванні общин,
повітів і країв, складених з вільних людей і поєднаних
між собою вільною федерацією, що ґрунтується на
солідарності інтересів» [4, с. 452], коли існуватиме
безумовний пріоритет особистості над державою,
«повна політична воля і рівність кожної людської
одиниці, забезпечення її людських прав» [5, с. 340].
Отже, І. Франко був прихильником «національної
демократії» та обстоював ідею національної само
стійності України, що йшло всупереч ідеям терито
ріального автономізму М. Драгоманова.
Початок XX ст. був одним із найбільш динамічних
та гострих періодів української політичної історії,
оскільки цей період у Російській імперії позначився
пожвавленням діяльності політичних об’єднань, партій
українців (УСДП, УНДП, УСП, РУП, УДП, УДРП та
ін.), які у своїх програмних документах задекларували
вимоги прийняття конституції, запровадження парла
ментаризму, громадянського самоврядування, що
гарантувало демократичні права і свободи та так чи
інакше вело до розгортання революційної політичної
творчості мас шляхом боротьби за незалежну Українську
державу.
Загалом зазначений період (зокрема, період
національно–демократичної революції 1917–1920 років)
супроводжувався пошуком форм і засобів криста
лізації української державності, побудови грома
дянського суспільства. Ці процеси рясніли гострим
суперництвом
різних
суспільно–політичних
сил,
які домагалися права бути речниками сподівань і
прагнень народу. Істотно, що створена на чолі з
М. Грушевським у березні 1917 р. Центральна Рада у
процесі розбудови держави дотримувалася демокра
тичних принципів, що були закладені у працях та
поглядах М. Грушевського, який український народ
вважав головним суб’єктом соціальних змін попри
його (українського народу) нерозвинену соціальну
структурованість і невизначеність основних класів
громадянського суспільства. Тому завдання політичної
організації М. Грушевський вбачав у пробудженні
самоорганізаційних процесів у народі [6, с. 9] та
категорично відкидав думку деяких дослідників та
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громадських діячів про природне «не–державництво»
українського народу, наголошуючи на значному
потенціалі його соціальної творчості.
У цьому відношенні велике значення має роз
робка М. Грушевського проблем національно–істо
ричної ідентичності українського народу та його
національної самосвідомості, що дало можливість
визначити чинники їх формування, серед яких можна
відзначити такі: спільний історичний шлях розвитку,
етнічне походження, мова та самоусвідомлення своєї
належності до певної культурно–етнічної спільноти.
Зазначимо також, що головні теоретичні засади
вчення М. Грушевського збігаються із сучасними
розробками цих проблем, а наголос на важливості
самоусвідомлення приналежності до певної спільноти
засвідчує цілком демократичний підхід М. Грушевського
до національного питання, який згодом втілився в
основах етнополітики української держави. Істотно,
що М. Грушевський розглядав національне питання у
контексті загального демократичного процесу в Україні
та послідовно обстоював політику національної злагоди
та гармонії: «Повнота національного життя, котрої
ми добиваємося для українського народу, не повинна
затопляти інших народностей і обмежувати їх змагання
до свобідного розвитку своєї культурної і національної
стихії» [6, с. 103].
Важливо, що універсали Центральної Ради, які
закликали українську демократію до злагоди та
порозуміння з демократією інших національностей,
звернені не лише до українців, а й до усіх народів,
хто жив в Україні. Саме тому Конституція Української
Народної
Республіки
декларувала
принцип
«національно–персональної автономії» та гарантувала
всім націям «право на впорядкування своїх культурних
прав у національних межах» [7, с. 90]. Отже,
Центральна Рада і Українська Народна Республіка стали
важливою історичною віхою демократичного поступу
України, що дозволило перед усім світом заявити
про українців як про політичну націю, що виявляла
прагнення до суспільно–політичного самовизначення.
Фундатори Української академії наук В. Вер
надський, М. Туган–Барановський, A. Кримський, як
і визначний правознавець і соціолог Б. Кістяківський,
сприяли поширенню ліберальних ідей верховенства
права в Україні у першій чверті XX столітті, поєднуючи
глибокий
патріотизм
з
широкою
освіченістю.
Поразка революції 1917–1920 років зумовила такий
перебіг політичних подій, коли на зміну ліберальній
моделі правової держави прийшли різноманітні течії
націоналізму, що орієнтувалися на ідеї незалежної
соборної демократичної держави, репрезентували демо
кратичну традицію в українській політичній думці. Це
стосувалося державницько–націоналістичного напряму,
політичним кредо якого були погляди М. Махновського
[8, с. 60–66].
Значним внеском у розвиток теорії демократії
були ідеї визначного представника консервативно–
державницького напряму В. Липинського, котрий
опрацював та поглибив теорію української трудової
монархії, заснованої на засадах спадкового гетьманства
і станової представницької влади. Теоретичним
підґрунтям зазначеної теорії була концепція класократії,
яка передбачала співпрацю аристократичних еліт різних
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класів [9, с. 82], коли система правління класократичної
аристократії розумілася як відкрила політична
структура, що забезпечувала реальний плюралізм ідей
представників різних угрупувань, можливість переходу
влади від однієї аристократичної групи до іншої, що
передбачало поповнення владних структур за рахунок
«кращих людей» від усіх суспільних класів.
При цьому В. Липинський відкидав демократію
як метод організації влади, але не заперечував її як
свободу, приділяючи при цьому багато уваги проблемам
особистості, оскільки для B. Липинського людина
поставала не тільки членом суспільства і держави, але
й самостійною цінністю. Відповідно, етичні проблеми
В. Липинський ставив вище за інтереси держави і
нації, наголошуючи на консолідуючій ролі релігійних
інститутів суспільства.
Можна сказати, що теорія В. Липинського виражає
консервативні
позиції
правової,
демократичної
держави, де всі гілки влади постають незалежними та
взаємно врівноваженими сутностями. Підкреслимо,
що певні демократичні ідеї можна знайти у працях
окремих представників соціалістичного та націонал–
комуністичного напрямів (наприклад, у В. Винниченка,
М. Хвильового та ін.), що виявлялися у питаннях
національного самовизначення, федералізму, самовря
дування, а також в романтизовано–утопічних уявленнях
про гармонійний соціальний устрій прийдешніх
поколінь. Діяльність представників цих напрямів
зумовила зміну національної політики більшовиків, яка
на короткий період уможливила процес «українізації».
Як пише Я. Грицак, «за десять років «українізації»
(1923–1933 роки) українці перетворилися на структурно
повноцінну, зурбанізовану і сконсолідовану націю –
тобто габрали всіх тих характеристик, яких їм так
бракувало під час революції 1917–1920 років. Вони
вступали у XX століття як модерна нація» [10, с. 175].
Наступні десятиріччя у розвитку української
демократичної думки визначилися двома спрямуваннями
(які у певний спосіб протистояли одне одному), перше
з яких репрезентувала українська політична еміграція,
а друге знайшло реалізацію за умов радянської
«соціалістичної демократії». У досить розмаїтій палітрі
політичних поглядів української еміграції ліберально–
демократичну течію у цей період уособлював
Державний центр Української Народної Республіки
в екзилі на чолі з С. Петлюрою, В. Маркусем,
Я. Рудницьким та ін. Цей напрямок виражав відданість
парламентарно–республіканським та демократичним
традиціям, які, орієнтуючись на досягнення Україною
самостійної демократичної державності, боролись з
тоталітарними політичними концепціями, що набули
значного поширення.
У розвиток демократичної традиції значним був
внесок І. Лисяка–Рудницького, який у своїх головних
працях («Між історією і політикою», «Нариси з історії
нової України») відстоював самостійницьку ідею
побудови незалежної Української держави, ліберальний
плюралістичний характер якої мав ґрунтуватися на
визнанні принципів представницького народовладдя, на
гарантіях прав людини та верховенстві закону. Істотно,
що головним завданням демократичних кіл еміграції
стосовно радянської України І. Лисяк–Рудницький вба
чав у збереженні і розбудові повноцінного українського
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суспільства поза межами батьківщини, заповненні
прогалин у культурному процесі в УРСР, а також у
тому, щоб поставали «духовним містком між Україною і
навколишнім світом» [11, с. 90].
Період після Другої світової війни позначився
діяльністю І. Багряного, одного з діячів національно–
визвольного руху, який рішуче протидіяв намаганням
окремих націоналістичних організацій монополізувати
право на висловлення національної ідеї та українського
патріотизму та був переконаний, що той різновид
націоналізму, ідейні засади якого засновувалися на
ксенофобії, догматизмі, антидемократизмі, мав увійти
у минуле. Важливою була і діяльність одного з
провідних діячів Центральної Ради В. Винниченка в
еміграції, складна еволюція політичних поглядів якого
йшла від «федерації російської республіки й участі
у ній України як рівного з іншими державного тіла»
до повної державної незалежності, що знайшло свої
втілення у творі «Заповіт борцям за визволення», який
був написаний у 1949 році і у якому висловлювалося
певне розчарування в ідеях соціалізму, у рамках
якого було створено найжорстокішу систему терору
і насилля. На відміну від такого суспільного устрою,
як вважав В. Винниченко, слід розбудовувати так
звану «колектократію» – систему всебічної гармонії
всіх людей на планеті, ідеї якої співзвучні «теорії
конвергенції» 50–60–х pp. XX століття, як і ідеям
ноосфери [12, с. 186].
За роки панування радянської тоталітарної
системи політична думка й політична наука в Україні
не просунулися вперед порівняно з концептуальною
спадщиною дореволюційної доби та еміграції. Навпаки,
вони певною мірою деградували, догматизувалися,
оскільки мали обґрунтовувати переваги «соціалістичної
демократії», якої не існувало ні доктринально, ані
реально, оскільки тут відкидався універсальний принцип
політичної рівності та свободи, проголошувалася
диктатура одного класу, заперечувалися принципи
поділу влад, соціального й політичного плюралізму,
загальногромадянського консенсусу та інші здобутки
світової демократичної думки, оскільки на практиці
була
встановлена
диктатура
партійно–державної
номенклатури, а тотальний контроль з боку держави
унеможливлював розвиток громадянського суспільства,
демократичної політичної та правової культури.
Хрущовська «відлига» виявила нові перспективи
боротьби за українську національну ідею у аспекті
демократичних перетворень, коли на захист націо
нальної й людської гідності та особистої свободи
виступили дисиденти з середовища «шістдесятників»
[13, с. 138–142], що створили певний суспільно–
політичний рух, який «можна розуміти і у вужчому,
власне адекватному значенні: як рух «незгідних» і
«дисидентів», але можна і в ширшому – як поступове
розширення простору невдоволеної станом речей
і відповідальної за майбутнє України думки –
в усіх сферах життя. У цьому ширшому сенсі
«шістдесятництво» не скінчилося з придушенням
дисидентства в результаті репресій 1965 і 1972 років.
Воно тривало в інших формах у 70–ті – 80–ті роки»
[14, с. 80]. Дисиденти (О. Тихий і В. Романюк та ін.)
звертались до зафіксованих у Конституціях СРСР та
УРСР особистих і національних прав, наголошували
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на тому, що головним суб’єктом конституційного
права є не партія або держава, а громадяни цієї
держави. Правові аспекти їхніх поглядів і діяльності
посилилися після утворення Української Гельсінської
групи (1976 рік), яка мала слідкувати за дотриманням
у країні підписаного керівництвом Радянського Союзу
в Гельсінкі Заключного документа Наради з питань
безпеки і співробітництва в Європі (1975 рік), в якому
містилися зобов’язання сторін щодо недопущення
порушень прав людини. Українська Гельсінська група
закликала до відновлення в Україні справжнього
конституціоналізму, до перетворення політичних прав і
свобод із декларативних на реальні [1, с. 284–296].
Загалом суспільно–політична діяльність дисидентів,
правозахисний рух, що стали вагомим складником
демократичного поступу України, послужили «добрим
засівом під ті важливі політичні зміни, які пережила
Україна у 1985–1991 pp.» [15, с. 228] та зробили значний
внесок у боротьбу українського народу за національне
самовизначення.
Висновки. Отже, ідейні напрацювання української
інтелігенції ХІХ – першої половини ХХ ст. дозволили
у загальних рисах сформувати засади ліберальної
концепції національної державницької ідеології.
Ця ідеологія базувалася на ідеях індивідуальної
свободи і рівноправності, суверенітету і прав особи,
гуманізму, демократії, які й сьогодні залишаються
актуальними. Показано еволюцію ліберальної ідеології,
яка на початку ХХ ст. перетворилася в домінуючий
світогляд провідної частини української інтелігенції.
Як показали подальші події нашої історії, праця
ліберальних провідників української інтелігенції не була
марною, так як сформована ними ідеологія є актуальною
і для сучасного етапу розвитку незалежної України,
зміцнення її правових і демократичних засад.
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Liberal–democracy tradition and Ukrainian national idea
(XIX – first half of the XX century)
Conducted a brief analysis of the creative heritage of prominent representatives
of Ukrainian intelligentsia of the nineteenth – early twentieth century. Show specific
examples of the origin, formation and development of the liberal tradition in Ukrainian
social and political thought of the specified period.
The aim of our research is an attempt to define the role and place of the liberal
concept in the development of Ukrainian national idea XIX – early XX century.
The study used the methods of analysis and synthesis, comparison and synthesis,
descriptive and analytical. Concluded that ideological developments Ukrainian
intellectuals XIX – early XX century. allowed in general form the concept of national
principles of liberal statist ideology.
This ideology was based on the ideas of individual freedom and equality,
sovereignty and individual rights, humanism, democracy, and still remain relevant.
Evolution of liberal ideology, which in the early twentieth century. evolved into the
dominant ideology of the leading Ukrainian intellectuals. As subsequent events of our
history, liberal labor leaders Ukrainian intelligentsia was not in vain, as they formed
the ideology is relevant for the current stage of development of independent Ukraine,
strengthening of law and democratic principles.
Keywords: Ukrainian people, ideology, liberalism, democracy, individual
liberty, identity and historical development.
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Українсько–російські відносини в час
відновлення законів УНР після повалення
гетьманату П. Скоропадського
(листопад 1918 – січень 1919 рр.)
Розглянуто боротьбу за незалежність державного проводу України доби
Директорії УНР (1918–1921 рр.).
Проаналізовані заходи представників українського державного проводу
щодо приборкання агресії Радянської Росії проти України доби Директорії УНР.
Ключові слова: складне міжнародне становище, російська політична
традиція, звинувачення України.

Постановка проблеми: сьогодні, коли відбувається
боротьба українського народу проти зовнішньої агресії,
українська історична наука і зовнішньополітична
практика мають знайти органічний зв’язок минулих
часів і поколінь українців, що за часів Директорії УНР,
як зі зброєю в руках, так і на дипломатичному фронті
відстоювали право на самостійне державне буття.
Для вирішення поставленої проблеми автор
використав певну джерельну базу. Корпус джерел,
де проблеми деяких аспектів зовнішньої політики
Директорії УНР відрізняються методологічно автор
поділив на окремі групи. Першу групу складають
архівні джерела, які вводяться автором в науковий
обіг вперше. Це фонди Центрального державного
архіву вищих органів державної влади і державного
управління України (ЦДАВОВУ). Друга група –
дослідження науковців, які присвятили своє життя
вивченню внутрішньої та зовнішньополітичної практики
Директорії УНР, зокрема це – М. Стахів, Р. Симоненко,
І. Срібник та інші. Третя група – літературні праці,
мемуари та спомини безпосередніх учасників згаданих
подій, це – Ю. Тютюнник, С. Шелухін, О. Доценко
та інші. Дослідженню зовнішньополітичних аспектів
Директорії УНР присвячені праці науковців у пост
радянську добу – І. Срібник, П. Демчук та інші.
Радянський наступ для членів Директорії та
уряду УНР був повною несподіванкою. Це видно з
того, що через тиждень після початку боїв голова
Директорії В.Винниченко записав у свій щоденник, що
«більшовики на півночі поводяться дивно–підозріло»
[1, с. 156]. На початку грудня 1918 року, коли Червона
армія перейшла у загальний наступ, В. Винниченко,
С. Петлюра й наближені до них кола вважали, що це
підступні дії гетьманців, «які навмисне провокували
між нами ворожнечу, навмисне старались настроїти
українську демократію проти руських комуністів» [1,
с. 160].
Непоінформованість Директорії та уряду УНР у
планах Радянської Росії щодо України можна пояснити
тим, що наступ Червоної армії почався в час, коли
Директорія проводила збройне повстання проти
гетьманського режиму. Це не давало їй змоги уважніше
стежити за планами та діями північно–східного сусіда.
Треба враховувати, очевидно, і низький рівень, якщо не
повну відсутність, агентурно–розвідувальної діяльності
в УНР, що робило її керівництво практично сліпим щодо
зовнішньої політики сусідніх держав.
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Брак поінформованості Директорії щодо справжніх
намірів радянського уряду певним чином пояснює і
така подія: під час правління гетьманського режиму
в травні 1918 року до Києва прибула радянська
делегація на чолі з Х. Раковським та його заступником
Д. Мануїльським для укладання мирного договору між
РСФРР та Україною. Головним питанням переговорів
була проблема кордонів, фінансів та поділу державного
майна колишньої Російської імперії.
На переговорах радянські дипломати знайшли
підтримку у членів опозиційного до діючого режиму
Українського
Національного
Державного
Союзу
(УНДС) – В. Винниченка і М. Шаповала, які готувалися
до протигетьманського повстання і через те звернулися
до радянських представників за допомогою [2, с. 498].
Тобто, ускладнення внутрішньої та зовнішньої ситуації
спонукало майбутніх лідерів не до згуртування
навколо розбудови і зміцнення власної держави, а до
встановлення закулісних зв’язків з представниками
РСФРР, уряд якої вже готував Червону армію до наступу
на Україну. І хоча не всі члени УНДС підтримували
такі переговори, все ж вони відбулися, і це призвело
до загострення становища в Україні, до роз’єднання
національно–демократичних сил [3, с. 72–77].
На переговорах у Києві Х. Раковський та Д. Ма
нуїльський пообіцяли В. Винниченкові підтримувати
українських повстанців посиленням розвідувальної
діяльності Червоної армії на кордоні з Україною, щоб
відвернути увагу німецько–гетьманських військ на себе.
Вони обіцяли від імені уряду РСФРР визнати той лад,
який буде встановлено новою українською владою, й
абсолютно не втручатися у внутрішні справи УНР. За
такі послуги В. Винниченко пообіцяв, в разі успіху
повстання та відновлення законів УНР, легалізацію
комуністичної партії на Україні, а Д. Мануїльський
навіть пропонував гроші для підтримки справи
повстання [1, с. 158–159].
Домовленість передбачала також активний товаро
обмін між РСФРР та УНР. З листопада 1918 року
радянська делегація була відкликана до Москви.
Оскільки вона під час переговорів підтримувала зв’язки
з ЦК КП(б) У і обмірковувала з ним справи державного
перевороту на Україні, Д. Мануїльський залишився у
Києві й перейшов на підпільну роботу [4].
Очевидно, домовленість В. Винниченка з пред
ставниками уряду РСФРР настільки заспокоїла його,
що коли стали надходити перші звістки про наступ
військових частин Радянської Росії на Україну,
представники Державного центру УНР не могли в це
повірити.
Коли ж Директорія та члени українського уряду
остаточно переконалися в правдивості інформації
щодо радянського наступу, було прийняте рішення про
вислання неофіційної делегації до Гомеля для пошуку
контактів з представниками Раднаркому РСФРР [5,
с. 187].
Делегація від УНР, на чолі якої стояв незалеж
ний соціал–демократ Ю. Мазуренко, запропонувала
радянській стороні відновити переговорний процес.
Українська пропозиція була з розумінням сприйнята й
Х. Раковський та Д. Мануїльський, якого заради діалогу
з УНР було відкликано ЦК РКП(б) з підпільної роботи
у Києві, відбули до Москви для консультацій [6, с. 121].
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Ця, вже друга після київського епізоду, зустріч
представників УНР та РСФРР нічого не дала. Від
радянських партнерів по переговорах у Гомелі не було
ніяких звісток. Коли ж Червона армія з боями почала
наближатися до Харкова й Чернігова, голова Ради
Народних Міністрів та міністр закордонних справ
в одній особі В. Чехівський вислав у Москву ноту,
датовану 31 грудня 1918 року, в якій стверджувалося,
що війська Радянської Росії перейшли з боєм кордони
України та посуваються у глибину української
території. Нота протестувала проти таких дій і вимагала
відведення частин Червоної армії на територію Росії [6,
с. 121].
На першу телеграму В. Чехівського уряд РСФРР
відповіді не дав. З січня 1919 року український прем’єр
висилає до Москви другу ноту з таким текстом: «Уряд
УНР, керуючись нотою Директорії від 28 грудня
1918 року до всіх держав світу щодо встановлення
добрих відносин з усіма народами й бажаючи скорішого
здійснення добросусідських взаємин з РСФРР,
дійшов до висновку щодо безумовної необхідності
покласти край боротьбі між трудящими народами обох
соціалістичних республік, особливо з приводу загрози
з боку контрреволюційних течій. Уряд УНР вважає,
що з боку РСФРР повинні бути прийняті заходи для
припинення посування радянських військ... у деяких
прикордонних пунктах» [7, арк. 5].
Виходячи з цих міркувань, – зазначалося в ноті, –
уряд УНР звертається до Раднаркому РСФРР з
пропозицією відновити припинені гетьманським урядом
мирні переговори обох сторін, в основу яких покласти
принципи переговорів у Гомелі про продовження діалогу
між сторонами [8, арк. 31].
На випадок отримання позитивної відповіді
українська надзвичайна місія мала прибути до Москви
для укладання прелімінарного договору, на базі якого
повинен бути підписаний договір про добросусідські
відносини обох республік [7, арк. 8]. На цю ноту Москва
не відповіла. Того ж дня українському урядові стало
відомо, що Червона армія заволоділа Харковом.
Коли ж Червона армія перейшла у наступ на
Полтаву–Катеринослав та на Київ–Чернігів, Раднарком
Росії надіслав відповідь на ноту уряду України. Так,
у телеграмі народного комісара закордонних справ
РСФРР Г. Чичерина зазначалося, що Червона армія
наступу на Україну не веде і навіть не зосереджена на
її кордонах. Воєнні дії на території УНР Г. Чичерин
приписував внутрішній боротьбі між Директорією та
Тимчасовим робітничо–селянським урядом України.
Він звинувачував Директорію в придушенні народних
мас України, які прагнули до встановлення влади
рад. Народний комісар не виключав продовження
боротьби за Радянську владу на випадок незмінності
насильницької політики Директорії щодо українського
народу [7, арк. 8].
На вироблення відповіді на ноту Г. Чичерина
впливала думка VІ з’їзду УСДРП. Директорія впев
нилася в тому, що більшість делегатів партійного
форуму стоїть на позиції демократії, цілковито
відкидаючи будь–яку «радянську систему». З’їзд
ухвалив резолюцію, яка стосувалася актуальних
питань того часу. Щодо міжнародної політики в
ній наголошувалося: «Стоячи на основі признання
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суверенності української нації, VІ конгрес обстоює
незалежність УНР. Виходячи з цього, конгрес ухвалює
підтримати прагнення українського народу до повного
самовизначення і боротись з усякими замахами на
незалежність України з боку Радянської Росії» [7,
арк. 10]. Остаточний текст ноти був складений саме в
день відкриття з’їзду.
9 січня 1919 року Директорія за підписами всіх своїх
членів і прем’єра В. Чехівського вислала до Москви
телеграму з відповіддю на ноту Г. Чичерина. Мета
Раднаркому, зазначалося в телеграмі, захопити багату
хлібом, вугіллям та іншими продуктами Україну, а також
зробити її своєю колонією. Директорія пропонувала
урядові РСФРР відповісти на такі питання: чи згоден
Раднарком припинити наступ Червоної армії; якщо
відповідь буде ствердна, то чи візьме він зобов’язання
негайно відкликати свої війська з української території.
Зі свого боку Директорія, при виконанні Раднаркомом
таких умов, була готова приступити до проведення
мирних переговорів і товарообміну [9, с. 52].
Директорія попереджала в ноті, що уникнення
відповіді чи відмова радянського уряду дати відповідь
на поставлені питання протягом 48 годин вважатимуться
декларацією війни з боку РСФРР [1, с. 216].
У відповіді на українську ноту Г. Чичерин
підтвердив свою попередню заяву, що серед частин, які
ведуть наступ на армію УНР, російських радянських
військ немає. Давши оцінку громадянській війні на
Україні, Г. Чичерин визначив її причиною боротьбу
між робітництвом і бідним селянством, з одного боку,
й українською буржуазією, з іншого. В кінці ноти
Г. Чичерин пропонував українським делегатам прибути
до Москви [1, с. 216].
За кілька днів до одержання останньої телеграми
Раднаркому Ю. Мазуренко, який очолив делегацію
Директорії УНР на переговорах у Гомелі, став за
дорученням В. Чехівського (ще перед офіційною
постановою Директорії) пропагувати думку про необ
хідність вислання до Москви місії для переговорів
про мир [10]. Директорія підтримала пропозицію
В. Чехівського.
На чолі дипломатичної місії став брат Ю. Мазу
ренка – незалежний соціал–демократ Семен Мазуренко.
Боротьбист М. Полоз зайняв посаду заступника
голови, а секретарем був визначений український есер
Ю. Ярослав.
Погляди Ю. Мазуренка щодо розбудови внут
рішнього ладу в Україні за прикладом РСФРР значно
відрізнялися від платформи його брата, що був близьким
до позиції центральної течії УСДРП. Для В. Винниченка
платформа Ю. Мазуренка означала фактичну капітуля
цію перед Москвою, що й було причиною негативного
ставлення до неї [7, арк. 18].
Висновки. В час відновлення законів УНР після
повалення гетьманату закордонна політика України
доби Директорії перебувала в прямій залежності від
діяльності політичних партій. Відсутність сталого
погляду щодо відносин країни з Радянською Росією
поділила партії, особливо це стосується впливової
УСДРП, на тих, хто схилявся до радянської платформи
щодо внутрішнього ладу України й , відповідно, до
зближення з Москвою у політиці зовнішній, та на
тих, хто дотримувався принципу парламентаризму в
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розбудові української державності і боротьби з замахами
на незалежність України з боку Радянської Росії [6,
с. 121].
Такі обставини ускладнювали можливості вироб
лення українським урядом відповідної зовнішньо
політичної концепції, що примушувало дотримуватися в
закордонній політиці становища пасивного нейтралітету,
але це було не кращим рішенням з огляду складного
міжнародного становища України наприкінці 1918 –
початку 1919 років [6, с. 121].
Непоінформованість в планах Раднаркому Росії
щодо України, боротьба українських партій за владу
примушували Директорію та уряд УНР іти на поступки
та компроміси у відносинах з РСФРР, але до певної
міри, оскільки український політичний провід третьої
доби визвольних змагань на початку своєї діяльності з
В. Винниченком на чолі вірив у можливість збереження
суверенітету України за рахунок власних внутріш
ніх сил.
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Робітничі зарубіжні делегації в УСРР
в 20–х рр. ХХ ст.
На основі опублікованих документів та архівних джерел у статті
комплексно досліджено міжнародну діяльність українських профспілок
в Україні у 20–х рр. ХХ ст., що знайшла свій вираз у прийомі зарубіжних
робітничих делегацій профспілками УСРР. Розкрито пропагандистську роль
у цьому русі робітничих організацій. Проаналізовано методи,форми співпраці
робітничого руху.
Охарактеризовано історичні обставини виникнення феномену робітничих
делегацій та базові проблеми на шляху їх подальшого розвитку. Простежено
еволюцію політики більшовицького уряду щодо обміну робітничими делегаціями
із закордоном.
Ключові слова: солідарність, тред–юніони, комітет, профрух, фабзавком,
Донвугілля, Югосталь, Хімвугілля.

Початок ХХ ст. став періодом великих змін, так в
результаті Першої Світової війни у світі виникло ряд
нових держав. Однією із таких держав був Радянський
Союз, який відрізнявся від інших світових держав,
адже був першою соціалістичною державою. Коли
стало зрозуміло, що більшовицький уряд повністю
утвердився при владі у Росії, ряд Європейських країн
почали встановлювати дипломатичні зв’язки із СРСР.
Так в 20–х рр. ХХ ст. Радянський Союз в тому числі і
Україну відвідує ряд зарубіжних робітничих делегацій,
які активно знайомляться із державним устроєм,
соціальними умовами, та повсякденним життям
радянських робітників.
Актуальність даної статті полягає в тому, що
запропонована тема практично випала із поля зору
істориків, а усі попередні спроби дослідження зв’язків
українських профспілок із зарубіжним робітничими
делегаціями були здійснені ще за радянської доби.
Наразі відкрилися можливості критичного пере
осмислення тенденційно висвітлених і замовчуваних
радянською історіографією проблем та їх досліджень,
створити об’єктивну цілісну картину міжнародної
діяльності радянських профспілок у міжвоєнний період.
Дана тема була висвітлена окремими аспектами в
дослідженнях О. А. Деля, Е. А. Осокіної., В. В. Іва
ненка, А. І. Голуба, Є. Ф. Безродного, О. Ф. Осетрова,
Н. С. Шаповалової, А. А. Кравченка, А. Н. Шлепакової,
Л. С. Озерова.
Розвиток інтернаціональних зв’язків профспілок
України в плані прийому зарубіжних робітничих
делегацій відноситься до 1924 р. 1924 р. до складу
делегації радянської держави для переговорів у Лондоні
про встановлення дипломатичних відносин між СРСР
і Англією було включено представників профспілок.
Від України членом делегації був голова обласної ради
професійних спілок А. Ф. Радченко.
Під час перебування в Англії представники
радянських профспілок встановили контакти з діячами
генеральної ради Британського конгресу тред–юніонів,
ознайомились наскільки було можливо, із повсякденним
життям робітничого класу країни. У вересні 1924 р.
А. Ф. Радченко зробив доповідь на конференції
профспілкових організацій Харкова. Він докладно
розповів про стан промисловості Англії, про умови
праці і побут англійців, дав докладну характеристику
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профспілок, розкрив причини, нормалізації відносин
між Англією та СРСР [5, c. 220].
Літом 1924 р. в англійських тред–юніонах офор
милось ліве крило професійного руху. Його головою був
обраний у серпні 1924 р. Том Ман, а секретарем Гаррі
Полліт. За ініціативи лівого крила делегація ВЦРПС,
одержала запрошення на конгрес тред–юніонів, що
відбувся в Гуллі вересні 1924 р. [12, c. 13–20].
11 листопада 1924 р. прибула Англійська делегація
до Москви, їх приїзд збігся із роботою 6–го з’їзду
профспілок СРСР. На з’їзді було висунуто пропозицію
про створення Англо–російського профспілкового комі
тету з метою погодження дій профруху обох країн [4,
с. 98].
22 листопада перша група в складі А. Перселя,
Г. Сміта проїхала через Харків у Донбас.
24 листопада до Харкова прибула друга делегація
БКТ у складі Фреда Брамлі, секретаря делегації Джона
Бромеля, Бена Тіллета і Бена Тернера.
Діячі тред–юніонів були прийняті головою ЦВК
УСРР Г. І. Петровським. Члени делегації побували в
Укрпрофраді, дитячому будинку, лікарні. На заводах
«Серп і Молот» делегація була вражена, роботою
українських робітників, які працювали понаднормово,
перевиконуючи плани виробництва в декілька раз.
Члени делегації побували в Горлівці, Юзівці,
Штеровці, та інших містах Донбасу, де їм були надані
всі можливості детально ознайомитись з умовами праці
і побуту радянських робітників [3, с. 76].
За час перебування в СРСР англійська делегація
зібрала великий матеріал з усіх питань, що її
цікавили, і виклала його в обсяговому звіті, який був
опублікований на початку 1925 р. окремою книгою.
Проте даний матеріал був завуальований пропагандою
та не відображав дійсний стан речей у Крані Рад.
Радянське керівництво показувало іноземним делегатам,
промислові об’єкти на яких заздалегідь проводились
підготовка до прийому іноземних гостей.
6–8 квітня 1925 р. в Лондоні відбулася Англо–
радянська профспілкова конференція. Було утворено
Англо–російський дорадчий комітет АРК і визначено
його завдання: спільна боротьба проти загрози нових
війн, за єдність міжнародного профспілкового руху.
За два роки з того часу коли відбувся 6–тий
з’їзд профспілок, Радянський Союз відвідали, крім
англійської, 24 делегації. СРСР відвідали робітники
Німеччини, Чехословаччини, Італії, Франції, Швеції,
Данії, Бельгії, Голландії та інших країн [10, с. 290–297].
Літом 1925 р. в Україну прибула група першої
німецької робітничої делегації на чолі з головою
об’єднання фабзавкомів підприємств Круппа в Ессені
соціал–демократом Т. Отверганом.
Делегація відвідала ключові підприємства країни,
ознайомилась із повсякденним життям радянських
робітників, та промисловим потенціалом країни.
Делегати ділилися із радянськими інженерами досвідом
роботи, адже промисловість Німеччини була на вищому
рівні по технічних характеристиках ніж радянська [9,
с. 81–85].
В 1925 р. Україну відвідала також чехословацька,
датська, робітничі делегації, делегації молоді з Австрії
та Німеччини, делегації металістів Норвегії, Фінляндії,
Японії. 1926 р. прибула ще одна робітнича німецька
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делегація, делегація англійських, австрійських, італій
ських робітників. 1927 р. УСРР відвідала третя німецька
робітнича делегація, делегації Латвії, Естонії, Фінляндії,
Китаю, США та інших країн [15, арк. 122].
В Чехословацьку делегацію, що складалася з
23 чоловік, увійшли представники різних партій,
які представляли робітників вугільної, металевої,
скляної, текстильної, поліграфічної, та інших галузей
промисловості.
Прибувши в СРСР делегатів найбільше цікавили
такі питання як: «В чиїх руках перебуває влада, що таке
диктатура пролетаріату?» члени робітничої делегації
вивчали структуру радянського ладу, знайомилися з
діяльністю, державних органів, з порядком проведення
виборів до рад [17, арк. 31–41].
Радянський Союз відвідала делегація із США на
чолі із головою делегації Д. Маурером, який повідомляв,
що американці відвідали в СРСР а також і в УСРР,
рейкопрокатні, паровозобудівні, сталеварні, скляні,
хімічні заводи, шахти, соляні копальні, текстильні
фабрики та ін. під час поїздки вони мали можливість
ознайомитись із соціалістичним виробництвом, та
порівняти його із капіталістичним, та зробити висновки
яка система промислового керівництва була більш
респектабельною.
Іноземні гості цікавилися практикою укладання
колективних договорів, порядком приймання і звіль
ненням робітників, умовами праці, соціальним
страхуванням. Особливо делегатів цікавили питання
в галузі соціального забезпечення, охорони здоров’я
і культурного будівництва. Також вивчали делегації
питання про місце профспілок у житті радянського
суспільства, про їх права, характер діяльності, взаємо
відносини між профспілками і державними органами
[11, с. 89].
У 1926 р. Радянський Союз відвідала делегація
німецьких жінок–робітниць у складі 13 чоловік.
Делегація була в радянському Союзі 6 тижнів,
відвідала багато міст УСРР. Делегати зібрали багато
матеріалів який згодом виклали у статтях, які опуб
лікували у Німеччині.
Україну також відвідали молодіжні делегації:
делегація робітничої молоді Австрії, югославська та
американська студентська делегація. Вони знайомилися
з умовами праці та побутом молодих робітників, з
рівнем шкільної і вищої освіти, піонерським рухом.
Югославські студенти, ознайомились з навчанням і
побутом студентства Харкова [14, с. 62].
В результаті низки війн та революцій, які пройшли
на початку ХХ ст. крана втратила чималу кількість
кваліфікованих робітників. Тому для переймання
досвіду користуванням та побудови новітніх технологій
Радянський союз відправляв свої робітничі делегації у
економічно розвинуті країни.
Вирішуючи питання про відновлення, реконст
рукцію, побудову нових шахт на Донбасі, СРСР став
переймати досвіт зарубіжних країн в цій сфері. 1924 р.
в США виїхала делегація інженерів, які вивчали
результати досягнуті технікою на вугільних шахтах
США, очолював делегацію проф. А. А. Скочинський.
В 1923 р. наступна делегація відвідала Німеччину,
США і Англію. Знайомлячись із досягненнями
Німеччини і США в розвитку вугільної промисловості
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спеціалісти Донвугілля віддавали перевагу викори
станню німецького і американського шляху розвитку.
На сторінках вісника Донвугілля були написані заклики,
до використання передової технології та навчанню
радянських робітників, дослідженню досвіду німецьких
спеціалістів [13, с. 78].
В грудні 1925 р. на Україну прибули із США
інженери Джой Мерфі. З їх участю в Донвугіллі
обговорювались питання, зв’язані з механізацією
шахт. Інженер Джой, оглянув шахти Боковського
і Должанського шахто управ. Відмітив про велике
залягання покладів вугілля. Але зазначив, що добовий
видобуток становить значно менше ніж в європейських
країнах. Це все можна було вирішити шляхом
забезпечення шахт електричними свердлильними
машинами, електровозами, всі машини можна було
виготовити на радянських заводах, і він погодився
допомогти радянським технікам в їх виготовлені.
З ціллю ознайомлення організації металургійної
промисловості і закупівлі деякого обладнання Югосталь
відкомандировувала керівних працівників ряду заводів
в Німеччину, Чехословаччину і Нідерланди. Після
ознайомлення з іноземним виробництвом, вони дійшли
висновки, що завдяки новітньому обладнанню можна в
рази збільшити ефективність виробництва та покращити
умови праці робітників [6, с. 44].
1925 р. Харків відвідали декілька груп амери
канських інженерів, вони ознайомлювались з технічним
станом підприємств, вели переговори з керівництвом
Югосталі, Донугльом і Южнорудним трестом,
бажаючи побудувати в Донбасі металургійні заводи
і створити великий комбінат вугілля, заліза, чавуна,
сталі і хімічних продуктів. 1926 р. представники
металургійної компанії США «Фаркуар» прибули в
Харків, для ведення переговорів по питанню установки
на ряді металургійних заводів України новітнього
обладнання. Результатом переговорів стало підписання
договору з фірмою яка зобов’язувалась протягом 3 років
реконструювати Макієвський металургійний завод,
для оплати обладнання вона надавала Радянському
союзу кредит в розміри 80 млн. доларів. У зв’язку
із підписанням договору Главметал командирував в
США делегацію з представників металургійних заводів
України для ведення переговорів з фірмою про проект
Макіївського заводу, вибір обладнання і вирішені
технічних проблем. На зворотньому шляху делегація
відвідала металургійні заводи Франції та Німеччини [1,
с. 80].
Югосталь співпрацювала з підприємствами країн
Заходу. Її представники виїжджали в Німеччину,
Францію, Бельгію, Чехословаччину. Так замісник голов
ного інженера заводу ім. Дзержинського А. А. Кузнецов
відвідав Німеччину і Чехословаччину, де досліджував
обладнання коксових установок, вів переговори про
поставку обладнання в УСРР, також про проект
бесемерівської фабрики Донецького заводу, знайомився
з питаннями відливу чавунних труб по центральному
стовпу, роботою мартенівської печі. 1927 р. ряд
інженерів заводів Югосталі М. М. Мечніков, А. І. Рудієв,
М. Т. Беліков знаходилися в Німеччині, М. В. Луганцев,
Н. І. Шмід – в США. Поїздки радянських делегацій за
кордон та запозичення досвіду у Європейських країн,
які були значно розвинутіші в економічному плані
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 120

дозволило розпочати будівництво ряду підприємств в
Дніпропетровську, Донецьку, Макіївці та ряду інших
міст республіки [16, арк. 77].
Поїздки українських інженерів за кордон підви
щували інтерес іноземних фірм до розвитку республіки.
В 1927–1929 рр. делегації інженерів США, Німеччини,
прибули в УСРР. Група інженерів американської фірми
«Фрейн» відвідали харківський паровозобудівний завод,
Краматорський, Дружковський, Донецький, Макіївський,
Єнакієвський, Брянський, та інші металургійні заводи,
а потім надали звіти про технічні характеристики, стан
обладнання і умов виробництва даних підприємств.
1928 р. в Одесі німецькі інженери ознайомлювались із
залізопрокатним заводом, з цілю надання допомоги в
його розширенню та збільшенню виробничої потужності
[7, с. 56].
1927 р. Харківський окрвиконком, командирував
в Німеччину Г. І. Шевеля і С. Г. Барчанського з ціллю
вирішенню ряду питань, зв’язаного з установкою на
Харківській станції турбогенераторів фірми «Броун
Бовері» потужністю по 8 тис. кіловат. Іноземні
спеціалісти брали участь в консультації при вирішенні
питань електрифікації України. В вересні 1928 р.
професор Детман ознайомився з планом електрифікації
Донбаса, та надав свої рекомендації по проведенню
цього плану в дію. 1926 р. до США та Канади виїхали
делегація радянських інженерів І. Г. Александров,
Б. К. Вікторов, І. А. Ціцевський з метою обговорення
плану по будівництву Дніпровської гідроелектростанції.
Комісія Дніпробуду підписала договір з фірмою
«Х. Купер» на експертизу проекту. Делегація фірми
Купера прибули на Україну, вони оглянули дніпровські
пороги, Лоцмансько–Каменську гідротехнічну станцію,
Нікопольський і криворізький рудні райони, дослідили
завод ім. Петровського в Дніпропетровську. 29 серпня
інженери оглянули всі місця майбутніх будівель станції,
шлюзів, мостів і т.д. [8, c.70].
Отже, в 20–х роках ХХ ст. Радянський Союз в тому
числі і Україну відвідало чимало робітничих делегацій,
у свою чергу радянське керівництво відправляло
за кордон свої делегації робітників та спеціалістів.
Велику роль в цьому питанні відігравали профспілки,
які відсилали запрошення іноземним робітникам,
та організовували їх перебування в СРСР. Головною
метою зарубіжних делегацій в Радянські країні було
ознайомлення із повсякденним життям радянських
робітників їх умов праці, їх соціальним становищем.
Але приїхавши в СРСР вони не мали можливості
оцінити реальний стан речей, адже радянське керів
ництво часто влаштовувало «вистави» приховуючи
справжні умови в яких перебував радянський робітник.
В свою чергу відправляючи радянські робітничі
делегації за кордон, керівництво СРСР ставило
перед ними головну мету ознайомлення із новітніми
технологіями виробництва, адже в технічному оснащені
СРСР далеко відставав від Європейських країн, і без
їх досвіду самостійно не міг опанувати всі досягнення
новітніх технологій.
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in 1920 twentieth century, Which was shown at the reception of foreign delegations of
trade unions of workers in enterprises USSR. Exposed advocacy role in this movement
leading labor organizations. The methods, forms of cooperation between the labor
movement.

28

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 120

Characterized historical circumstances of the phenomenon of workers’
delegations and the basic problems in the way of further development. The evolution
of the policy of the bolshevik government regarding sending delegations overseas
workers. Deals with the relationship between foreign workers and the proletariat
USSR.
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Деякі аспекти розвитку системи охорони
здоров’я у Північній Буковині
(20–30–ті роки ХХ ст.)
У дослідженні минулого вагоме значення має вивчення особливостей різних
складових суспільного буття, надто такої проблеми, як розвиток охорони
здоров’я. У статті автор характеризує відновлення та розвиток системи
охорони здоров’я Північної Буковини у період входження краю до складу
королівської Румунії.
На основі використання низки архівних джерел проаналізовано основні
тенденції розвитку системи охорони здоров’я Північної Буковині у міжвоєнний
період, висвітлено деякі аспекти санітарно–епідемічного стану, лікарняної
допомоги населення краю, звертається увага на боротьбу з епідеміями,
соціальними захворюваннями, наводяться статистичні дані щодо чисельності
медичних працівників, хворих, проведення вакцинацій і консультацій,
характеризується діяльність лікарень, медичних товариств та ін. Звертається
увага на соціально–економічні та політичні фактори, що мали негативний влив
на медико–санітарне забезпечення краю. Різка невiдповiднiсть мiж завданнями,
що стояли перед медичною службою та рівнем її розвитку перешкоджала
позитивному впливові лікарняної допомоги на здоров’я населення.
Ключові слова: Буковина, охорона здоров’я, медична допомога, санітарна
служба, хвороби, лікарня, медицина.

Однією з малодосліджених сторінок історії Буковини
є історія становлення і розвитку охорони здоров’я,
насамперед розвитку регіональної медицини, пов’язаної
з діяльністю санітарної і лікарняної служби на теренах
краю у досліджуваний період.
Зважаючи на те, що питання охорони здоров’я у
міжвоєнний період досліджено лише фрагментарно,
виникла нагальна потреба у пізнанні маловідомих фактів
з історії розвитку медицини буковинського краю.
Питання щодо дослідження історичних аспектів
розвитку охорони здоров’я на Буковині є порівняно
малодослідженою проблемою вітчизняної історіографії.
Одними із перших сучасних робіт, у яких об’єктом
дослідження стала медико–санітарна система краю у
міжвоєнний період є статті О. Руснака [13; 14]. Окремі
аспекти досліджуваної проблеми висвітлено у працях
С. Сагалаєва, Г. Касько [15], В. Проца, О. Гелея [12].
Певний фактологічний матеріал сконцентрований у
праці С. Кобилянського, В. Пішака, Б. Дробніса [10].
Окремі питання розвитку медицини на території краю
розкрив І. Піддубний у колективній праці «Чернівці:
Історія і сучасність. Ювілейне видання до 600–річчя
першої писемної згадки про місто» [11].
Найбільш повне уявлення про стан охорони
здоров’я у краї у досліджуваний період дають
матеріали опублікованих і неопублікованих джерел,
сконцентрованих у фондах Державного архіву Черні
вецької області. Серед них варто виокремити праці
головного санітарного інспектора краю В. Паскала
[18; 19], звіти лікарів, численні статистичні дані щодо
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захворюваності, вакцинації, чисельності медичних пра
цівників, хворих у медичних закладах краю, спогади
очевидців тощо.
Метою даного дослідження є аналіз процесу роз
витку системи охорони здоров’я у Північній Буковині у
досліджуваний період. Наслідки Першої світової війни,
окупація Північної Буковини королівською Румунією
значно погіршило соціально–економічне, суспільно–
політичне і культурне життя регіону. Звісно, цей факт
негативно позначився і на медико–санітарному стані.
Так, у 1923 р. на Буковині вступив у дію новий
санітарний закон, згідно з яким медична служба увійшла
до структури новоутвореного Міністерства здоров’я. З
того часу система охорони здоров’я Буковини практично
була уніфікована з румунською [18, с. 196].
Відповідно до зазначеного закону служба охорони
здоров’я поділялася на лікарняну і санітарну. Лікарняна
служба відповідала за стаціонарне лікування та нагляд
за хворими у лікарнях, водночас санітарна – займалася
наглядом, контролем і вивченням гігієнічного стану
населених пунктів, наданням медичної допомоги хворим
поза межами лікарень, проведенням роз’яснювальної
роботи серед населення щодо профілактики і лікування
соціальних хвороб та iн.
Слід зазначити, що Буковина, Хотинський повіт
Бесарабії та північна частина Молдови були включені
до складу санітарної області під №8, керівництво якою
здійснював Генеральний санітарний інспекторат [11,
с. 193]. З метою функціонування санітарної служби
Буковини, вона поділялася на 5 санітарних повітів,
керівником кожного з яких призначався головний
лікар. Санітарна служба охоплювала сільські дільниці
приблизно на 15 тис. мешканців та міські дільниці –
по одній в адміністративних центрах повітів [13,
с. 260]. Крім того, у Чернівцях призначався головний
муніципальний лікар і його помічник – міський
окружний лікар [18, с. 197].
Кожен дільничний (міський чи сільський) лікар мав
помічників: окружних акушерок і санітарних агентів.
Обов’язки повітових головних лікарів, головного лікаря
Чернiвцiв та окружних лікарів були прописані у законі
1923 р. і визначалися спеціальними інструкціями,
оскільки саме вони відповідали за стан охорони
здоров’я населення [7, арк. 1–5].
Нагальне завдання у перші повоєнні роки – це
подолання епідемій інфекційних захворювань, що
наприкінці війни призвели до різкого збільшення
смертності населення регіону.
Найбільш розповсюджені хвороби у дорослого
населення – дизентерія, черевний, висипний, пово
ротний тиф, туберкульоз; серед дітей – дифтерія,
скарлатина, кір, коклюш, епідемічний паротит, вітряна
віспа та ін. Смертність від дифтерії і скарлатини в
окремі роки становила 15% від хворих [17, с. 72]. За
даними генерального санітарного інспектора краю
Василя Паскала у 1920 р. дизентерією на Буковині
хворіло – 402 чол., скарлатиною – 639, черевним
тифом – 257, віспою – 167, краснухою (кір) – 215 [18,
с. 200–201]. Це лише перелік тих осіб, які офіційно
пройшли курс лікування. Звісно, хворих було значно
більше. Нерідко ситуацію ускладнювала злиденність
населення, ігнорування лікування, залишення хворих
удома, що спричиняло до розповсюдження епідемій.
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Представники влади з метою боротьби з епідеміями
вели організаційну і просвітницьку роботу. Так, на
залізничній станції у Неполоківцях був створений
санітарний пункт для огляду мандрівників при
перетині кордону [18, с. 196]. З метою зменшення
ризику проникнення різних інфекцій через кордон
у грудні 1922 р. між Польщею і Румунією було
підписано Санітарну конвенцію, згідно з якою сторони
зобов’язувалися негайно інформувати одна одну у разі
виникнення інфекційних хвороб, характеру епідемії,
кількості хворих та вжиті заходи [4, арк. 1–4].
Просвітницька робота санітарної служби полягала
у розповсюдженні листівок з рекомендаціями щодо
попередження епідемій, розробленні інструкцій і
лікуванні хворих. Проте зазначене не підкріплювалося
підвищенням добробуту населення, повноцінним
харчуванням, заробітками, що звісно сприяло би
оздоровленню населення. Більше того, старше
покоління відзначалося консервативним підходом чи
просто байдужістю, коли йшлося про зміни у побуті й
особисту гігієну. Відчувалася гостра потреба у створенні
медичних пунктів та диспансерів.
У 20–ті роки було засновано 9 лазаретів і 27 дис
пансерів. Введено обов’язкові профілактичні щеплення
проти віспи та інших інфекційних захворювань. Так,
вакцинацію населення організовував інспекторат,
кількість вакцинованих з кожним роком зростала. Якщо
у 1918 р. у Чернівцях було вакциновано 2246 осіб, у
Сторожинці – 1745, то у 1921 р. – у Чернівцях – 2925,
у Сторожинці – 1830 особи. У 1927 р. відповідно – 5780
та 440 [18, с. 202–203].
Важливе значення у зменшенні ризику поширення
різних хвороб відігравав контроль за якістю харчових
продуктів і напоїв на ринку та у закладах громадського
харчування. Варто зазначити, що після війни корчми
і заклади харчування діяли без санітарного контролю
і лише у 1921 р. лікарів зобов’язали проводити
санітарний контроль як місць виробництва, так і
продажу продовольчих товарів [13, с. 259]. Більше
того, згідно з вимогами санітарної служби підприємці
мали включати до штату медичних працівників з числа
приватних лікарів міста. Варто зазначити, що більшість
з них не мали спеціальної підготовки і не завжди
відзначалися компетентністю.
Якщо наприкінці 20–х років захворюваність на такі
недуги, як віспа, тиф, дизентерія, кір дещо спадає, то
кількість хворих на пелагру, пневмонію, туберкульоз,
сифіліс, рак, серцево–судинні захворювання, дифтерію
продовжує зростати. Так, у 1930 р. у Чернівцях в
лікарнях від раку померло 8 чол., а у 1938 р. – 127, від
захворювань серцево–судинної системи відповідно –
187 і – 411 чол., пневмонії – 110 і – 198 осіб [10, с. 49].
Погане харчування зумовлювало збільшення хворих
на пелагру. Впродовж 1922–1935 рр. у лікарнях краю
перебувало 577 хворих на пелагру, з яких 172 (29%)
особи – вилікувалися натомість 220 (38%) – померли
[16, с. 6–8].
Масовим захворюванням серед населення краю
залишався туберкульоз. Наслідки цієї хвороби були
важкими, проте непомітними, адже вона не викликала
паніки й екстраординарних заходів, як, наприклад,
холера, чума, проте забирала більше життів, ніж усі
заразні хвороби. У 1931 р. у Чернівцях на туберкульоз
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хворіли 839 осіб з яких 139 (17%) – померли. У
1936 р. ситуація погіршилася – на 10 тисяч населення
припадало 75 хворих на туберкульоз [10, с. 49].
Особливо загрозлива ситуація склалася у Сторожи
нецькому повіті.
Висока захворюванiсть та смертнiсть зумовлювалися
не лише важкими умовами життя, але й браком
медичної допомоги і досить низьким рiвнем органiзації
медичної служби.
Високим
залишався
рівень
захворюваності
населення венеричними хворобами. Постійно зростало
число хворих на сифіліс. Так продовж досліджуваного
періоду у чернівецьких лікарнях перебувало 1500 хворих
на сифіліс, з яких лише 15% повністю вилікувалися,
натомість понад 500 пацієнтів (34%) – померли.
Решта або ж частково покращили здоров’я, або ж
продовжували лікування [5, арк. 31–34].
Досить поширеним залишалося захворювання
щитовидної залози. У 1935–1938 рр. у Чернівцях було
зареєстровано понад 2200 таких хворих, з яких більше
половини – це діти віком від 6 до 15 років [5, арк. 2зв].
Звісно, санітарна служба намагалася зробити все
можливе задля зменшення числа хворих.
У першій половині 1930–х рр. у місті відкрилися
п’ять нових диспансерів, дещо збільшилася кількість
безкоштовних консультацій удома і у диспансерах
Чернівців. Так наприклад, якщо у 1928 р. у місті було
проведено понад 9200 консультацій, у 1930 р. – майже
20 тис., то у 1935 р. – більше 100 тис. [5, арк. 1зв].
У 1930 р. створений санітарний фонд Чернівецького
муніципалітету. Кошти фонду поповнювалися за
рахунок санітарних такс та штрафів за порушення
санітарного законодавства. Ці кошти використовувалися
на профілактику інфекційних захворювань, медичний
огляд дітей (санітарний фонд допоміг зробити щеплення
8,5 тис. дітей віком до 10 років), утримання диспансерів
та будівництво міської поліклініки.
Вагома роль відводилася санітарному нагляду за
школами. Так, у 1935 р. у початкових школах Чернівців
було зареєстровано 9400 школярів, нагляд за якими
здійснювали шість дільничних лікарів санітарної
служби. Більше того, було ініційовано відкриття шкіль
них їдалень.
У міжвоєнний період у Чернівцях відновили
свою роботу медичні заклади, створені австрійським
урядом, а саме: Центральна, дитяча і психіатрична
лікарні, пологовий будинок, військовий загальний і
єврейський шпиталі. Основні завдання, що покла
далися на лікарняну службу полягали в iзоляцiї
хворих на iнфекцiйнi i найбільш небезпечні для ото
чуючих неепiдемiчнi захворювання, зокрема сифiлiс,
туберкульоз; надання стаціонарної допомоги породіл
лям; госпiталiзацiя хворих, які потребували невідкладної
медичної допомоги тощо.
Провідне місце займала Центральна лікарня
Чернівців, яка у 1931 р. отримала назву – лікарня імені
короля Кароля ІІ [11, с. 193–194], хоча вона зазнала
значних ушкоджень в роки війни. Найбільша лікарня
краю на початку 20–х років нараховувала шість корпусів
на 535 ліжко–місць. У 1935 р. за потреби лікарня могла
одночасно вмістити до 700 хворих [6, арк. 9зв]. Варто
зазначити, що досить високою була плата за перебування
у лікарні: вартість залежала від приналежності до
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встановленої класності: для І класу – 75 леїв на добу,
відповідно ІІ – 50 і ІІІ – 25 [14, с. 162].
Вагому роль у спеціальній медичній допомозі віді
гравала психіатрична лікарня, необхідність у функ
ціонуванні якої особливо загострилася у повоєнний
період. У перші повоєнні роки у лікарні нараховувалось
650 ліжко–місць [19, с. 13], на початку 30–х років –
уже 800. Проте обслуговували їх лише сім лікарів.
Нерідко нагляд і лікування хворих здійснював персонал
без відповідної медичної освіти [15, с. 9]. Більшість
мешканців краю боялися лікувати своїх родичів у
психлікарні, закономірно вважаючи її місцем, звідкіля
повернення здоровим практично неможливо.
Одним з важливих закладів залишався пологовий
будинок, що відновив свою роботу у 1918 р. У 1929 р.
він отримав назву «Інститут гінекології і акушерства
д–ра Октавіана Георгіана». Інститут володів двома
сучасними добре оснащеними операційними, залою
для огляду і 14 палатами для пацієнток. З року в рік
зростала народжуваність Так, якщо у 1918 р. тут
народилося лише 247 немовлят, у 1925 р. – 333, то
у 1935 р. – 706 [5, арк. 38]. Головною проблемою
залишалося те, що жінки, які проживали переважно
у сільській місцевості, практично не зверталися до
пологового будинку або робили це у крайніх випадках,
що приводило до смертності новонароджених.
У кращому стані залишалася дитяча лікарня
«Фішер–Бодя». Важливо, що під час війни лікарня
практично не зазнала пошкоджень. Одночасно в лікарні
могли перебувати 80 хворих дітей. На території лікарні
знаходилася сучасна камера для дезінфекції, чого не
було у жодній з лікарень краю [19, с. 14]. У 1934 р.
лікарня зазнала реконструкцій, в результаті чого було
добудовано нові корпуси, що зумовило збільшення
кількості ліжко–місць до 115. Варто підкреслити, що
дітей з бідних родин лікували безкоштовно.
Крім чернівецьких лікарень у міжвоєнний період на
Буковині продовжували діяти повітові лікарні у Вижниці
і Сторожинці, хоча вони фінансувалися досить слабо.
Незважаючи на гостру потребу населення у лікуванні,
сільські дільничні лікарні і прийомні покої на третину
і навіть наполовину були порожніми. Причина полягала
у вкрай важкому становищі так званих карликових
лікарень, де неможливо було одержати кваліфіковану
допомогу. До того ж один лікар, перевантажений
амбулаторним прийомом і дільничною роботою, не
міг приділити необхідної уваги роботі у стаціонарі.
Румунська влада не переобтяжувала себе витратами на
утримання медичних установ у сільській місцевості.
Лише у лютому 1940 р. повітові і сільські лікарні були
передані на утримання держави.
У місті діяли і інші медичні заклади, що
підпорядковувалися Мiнiстерству охорони здоров’я,
праці і соціального забезпечення Румунії. Не можна
оминути увагою заклад для немічних – будинок для
людей похилого віку, що діяв у Чернівцях з 1888 р.
[6, арк. 37–39]. Він призначався для перебування
і лікування непрацездатних осіб похилого віку. У
заклад приймали бідних громадян, хворих, які були
неспроможні самостійно проживати. Медзаклад діяв
за рахунок коштів благодійних фондів за підтримки
примарії Чернівців і Ощадної каси Буковини. Він
був розрахований на 60 ліжко–місць (30 – для жінок
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і 30 – для чоловіків). Так, у 1922 р. тут перебувало
11 чоловіків та 30 жінок, посаду головного лікаря
закладу обіймав д–р Енглер [6, арк. 32–39].
У 1937 р. за рішенням зазначеного Мiнiстерства
у Чернівцях був відкритий дитячий будинок, де
перебували незаконнонароджені діти, діти з найбiднi
ших родин, сироти та діти з дитячих колоній Буковини
[9, арк. 3].
Крім того, у Чернівцях діяли диспансер для хворих
туберкульозом, започаткований товариством боротьби з
туберкульозом; муніципальний диспансер очних хвороб,
університетський диспансер, 6 міських диспансерів,
4 диспансери для товариства «Принц Мірча», два
притулки для калік та притулок для глухонімих [11,
с. 194].
У досліджуваний період розвивалася і мережа
фармацевтичних закладів. Під час війни вцiлiли лише
3 аптеки, у 1920–х pp. відкрилося 9 нових [3, арк. 50].
На території краю у міжвоєнний період діяли
санаторії: «Гера», «Деа», санаторій iм. Великого Воєводи
Мiхая [1, с. 56]. Так, у 1927 р. землевласник I. Путра
на хуторі Мiнте поблизу села Селятин Путильського
району біля джерела мінеральної води збудував
приміщення для лікування ваннами опорно–рухового
апарату, шлунково–кишкових та шкірних хвороб.
Продовжувало діяти Товариство лікарів Буковини,
засноване у 1867 р. Відповідно до статуту 1920 р.
завдання товариства полягало насамперед у захисті
економічних інтересів медичних працівників різних
установ краю, що й зумовило його нову назву
«Економічна організація лікарів» [2, арк. 20]. Продов
жувало діяльність й Товариство фармацевтів Буковини,
основними функціями якого залишалася пропаганда
аптекарської справи і захист інтересів членів організа
ції [13, с. 262]. Крім того, діяло Товариство профілак
тики туберкульозу, відновило роботу Товариство
швидкої допомоги, що у міжвоєнний період було
відоме як «Служба порятунку Чернівців». Його
діяльність розпочалася ще у 1904 р. як Добровільного
рятувального товариства. Його члени надавали першу
медичну допомогу при нещасних випадках, раптових
захворюваннях та ін. Румунська адміністрація
розпустила товариство і у 1918 р. на його базі створила
нове «Рятункову поготівлю», що у 1930 р. була
перейменована у «Salvare» («Порятунок»). В основі
роботи товариства залишалося цілодобове надання
першої медичної допомоги постраждалим як на вулиці,
так і вдома, перевезення постраждалих до лікарень, а
на випадок війни – догляд і транспортування військових
поранених [6, арк. 33–34].
Ці завдання виконували карети швидкої медичної
допомоги. У штаті «Salvare» на постійній основі
працювали лікарі виїзних бригад, середній медперсонал,
парамедики і конюхи. Утримувалося товариство за
рахунок внесків засновників, грошової допомоги мерії
та грошових зборів з населення. Членами товариства
могли бути лише чоловіки віком від 18 років, які
пройшли курс навчання з питань невідкладної медичної
допомоги, уміли за потреби надати долікарську
медичну допомогу, володіли практичними навичками
при проведенні реанімаційних заходів, успішно склали
іспит і внесли до каси товариства 24 леї [12, с. 235].
Члени рятувального товариства організовували курси
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з підготовки парамедиків і поліцейських, за свої кошти
видавали газети і журнали, де пропагували санітарні
знання серед населення краю.
З 1923 р. у Чернівцях відновило роботу (засноване
ще 1895 р.) «Благодійне товариство з надання
допомоги службовцям державних установ Буковини
у випадках хвороби». Його мета: підтримка iнтересiв
службовців державних установ, надання матеріальної і
моральної допомоги у випадках захворювання (медична
допомога, лiки). Грошовий фонд складався з вступних
та членських внесків, добровільних пожертвувань,
прибутку з різних заходів товариства.
У 1926 р. створено Культурно–просвітницьке та
благодійне товариство глухонімих, головне завдання
якого полягало у підтримці iнтересiв глухонімих,
піклуванні про їх духовний та фізичний розвиток,
наданні їм моральної та матеріальної допомоги. При
товаристві діяли просвiтницькi, економічні, театральні
та спортивні секції. Грошовий фонд складався з
членських внесків, державних субсидій та добровільних
пожертвувань [8, арк. 3].
Отже, у перші повоєнні роки населення краю
залишилося практично без медичного обслуговування.
Низький санітарний стан міст i сіл краю, що з
кожним днем погіршувався, у поєднанні з хронічним
голодуванням населення, призводив до частих спалахів
епiдемiчних захворювань. Найбільшого поширення
набули такі хвороби, як висипний та черевний тиф,
туберкульоз, віспа, скарлатина, дизентерія. Взагалі у
досліджуваний період серед захворювань населення
переважали чотири групи хвороб – інфекційні
епiдемiчнi, інфекційні неепiдемiчнi, в тому числі
туберкульоз i сифiлiс, хвороби органів травлення та
шкіри i пiдшкiрної клітковини. Завдяки вакцинаціям
та органiзацiйно–просвiтницьким заходам на середину
1920–х років частину недугів, вдалося подолати.
Системна органiзацiя санітарної служби на
Буковині почала формуватися після впровадження у
1923 р. нового закону про охорону здоров’я. У краї
продовжували діяти лікарні, засновані ще в період
перебування Буковини у складі Австро–Угорщини.
Вiдповiдно до потреб часу змінювалася їх структура,
кiлькiсть та квалiфiкацiя медичного персоналу.
Розвивалася аптечна мережа, діяли різні медичні
товариства. Створюється мережа диспансерів, де
надавалася безкоштовна медична консультація хворим,
основна частина яких діяла у містах. Їх недостатня
кiлькiсть у сiльськiй мiсцевостi призводила до того,
що ефективність боротьби з хворобами на селі була
набагато нижчою.
У 1930–х роках після реорганiзацiї дещо покращила
свою роботу санітарна служба краю: було налагоджено
роботу служби вакцинації, дезiнфекцiї, санітарного
контролю, шкільного інспектування тощо. Проте
для того, щоб подолати недоліки санітарного стану
населення краю, цього було замало. Констатуючи
певні безсумнiвнi успіхи в системі охорони здоров’я
краю у міжвоєнний період, слід водночас зазначити,
що переважна більшість сільського населення не мали
доступу до медицини. Високою залишалася смертність
вiд сердечних захворювань, пневмонії, туберкульозу,
пелагри, що було зумовлено важкими умовами життя і
недоступністю для багатьох мешканців краю медичної
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допомоги. Невiдповiднiсть мiж завданнями, що стояли
перед медичною службою та рівнем її розвитку пере
шкоджала позитивному впливові лікарняної допомоги на
здоров’я населення.
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Some aspects of the development of the healthcare system
in Northern Bukovyna (in the 20–30–ies of the XX century)
In the research of the past it`s very important to study the characteristics of
various components of the social life, especially such aspects as the health care
system development. The article deals with some aspects of the reconstruction and
development of the health care system of Northern Bukovina during the period when it
was united with the Kingdom of Romania.
On the basis of a number of archival sources, the author has analyzed the main
trends of the health care system of Northern Bukovina during the interwar period, and
outlined the main aspects of sanitary–epidemiological conditions of hospital health
care of the regional population, drawing attention to the fight against epidemics and
social diseases and characterizing the hospitals and other medical societies activity.
The author drew attention to the social–economic and political factors that had had a
negative impact on medical and sanitary living conditions of the region. The serious
contradictions between the objectives of the health care service and the level of its
development prevented from positive impact of the clinical population healthcare.
Keywords: Bucovina, health care, health care system, sanitary service, illness,
hospital, medicine.
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Ян Токаржевський–Карашевич –
лицар християнських орденів
Автор продовжує дослідження громадсько–політичної діяльності Яна
Токаржевського–Карашевича (1885–1954) – українського дипломата (1918–
1921), історика, політичного діяча в еміґрації, геральдиста, аристократа з
титулом Князя. Зокрема, у статті висвітлено питання про належність Яна
Токаржевського до лицарських християнських орденів Католицької Церкви.
Стало відомо, що Князь був лицарем декількох орденів, а саме: Тевтонського
Ордену, Мальтійського Ордену, Ордену Святого Лазаря, Констянтинівського
Ордену Святого Георгія, а також він був почесним членом французької
орґанізації–ордену «Ліґа Латинської Єдності». У статті подано автентичні
документи, які посвідчують участь Князя в цих орденах. Документи, написані
французькою мовою є перекладені автором статті і подаються вперше. Автор
робить висновок, що своєю участю в лицарських орденах Князь переслідував
двояку ціль. З одного боку, своєю присутністю серед знатних кіл Західної
Європи, Ян Токаржевський поширював знання про Україну та стан речей в
Україні, а з другого боку, його далекоглядною ціллю було об’єднати знать та
провідних діячів правого спрямування в Західній Європі, створивши одну міцну
мережу, для боротьби з більшовизмом.
Ключові слова: лицарські ордени, Тевтонський Орден, Мальтійський
Орден, Орден Святого Лазаря, Констянтинівський Орден Святого Георгія,
французька орґанізація–орден «Ліґа Латинської Єдності».
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Діяльність лицарських християнських орденів
Західної Європи є окремою цікавою темою для дослід
ження в політичній науці. На відміну від суто духовних
орденів, на які так багата Католицька Церква, її
лицарські ордени первісно складали військо Церкви.
Початки лицарських орденів сягають своїми витоками
хрестових походів та заснування Єрусалимського
Царства (1099–1291). Повсталі лицарські ордени були
військовим станом цього царства. Духовною ідеєю, яка
їх об’єднувала та рухала ними, був захист християнської
віри від магометян та захист Гробу Господнього. Вартим
уваги дослідників–політологів є умілість маґістрів
та радників вибудовувати розгалужену мережу своїх
орденів, осередок яких був в Єрусалимському Царстві,
а їхня матеріальна основа – церкви та господарства,
знаходилися в королівствах Західної Європи. До
первісних лицарських християнських орденів належать
Мальтійський Орден, Орден Тамплієрів, Тевтонський
Орден, Орден Святого Лазаря. По втраті Єрусалимського
Царства лицарі Мальтійського та Тевтонського Орденів
заснували власні держави. Могутній Орден Тамплієрів,
знаємо, спіткала нещаслива доля в Європі, коли багатьох
лицарів Ордену страчено за наказом Французького
Короля Філіпа Красивого (1307), а Орден, звинувачений
в єретицтві, був скасований. Наступним ударом по
розправі з діяльністю лицарських орденів в Європі
були революції, зокрема, Французька Революція (1789).
Ця остання несла скасування монархічного устрою та
встановлення виборної влади у Франції. В ослабленому
вигляді первісна ідея лицарських орденів, як захисників
віри Христової, жила ще в монархічних державах
Європи, дійшовши до 20–го століття. Ще в перші
десятиліття 20–го століття до лицарських католицьких
орденів належали вихідці зі знатних титулованих родин.
Завданням нашої статті є дослідити належність Яна
Токаржевського–Карашевича до лицарських християн
ських орденів Католицької Церкви. Пропонована
стаття продовжує дослідження громадсько–політичної
діяльності Яна Токаржевського–Карашевича (1885–
1954) – українського дипломата, історика, політичного
діяча в еміґрації, геральдиста, аристократа з титулом
Князя. Ян Токаржевський–Карашевич, будучи католиком
та аристократом, в силу політичних обставин того часу,
став лицарем чотирьох вище згадуваних католицьких
орденів, і не лише їх. Окремо це питання дослідники
ще не висвітлювали. В статтях, присвячених особистості
Яна Токаржевського–Карашевича, лише згадувано те,
що дипломат був лицарем Мальтійського Ордену, а
його участь в інших орденах – залишена поза увагою,
взагалі. Зокрема, це є статті: «Дипломат, історик,
патріот (Іван Токаржевський–Карашевич)» Г. Кураса,
«Токаржевський–Карашевич Ян» Я. Василюка, «Свята
Столиця й Україна. Дипломатичне посередництво Князя
Токаржевського Карашевича» А. Маквея. Тому тему,
пропоновану до уваги в нашій статті, цілісно дослід
жуємо вперше. Таке дослідження стало можливо
провести завдяки архіву Яна Токаржевського–Кара
шевича при Інституті Українських Студій Гарвардського
Університету США, а саме, використовуючи документи
скриньки 5, папок 50 та 51, які містять ориґінальні
матеріали, стосовно зв’язків Князя з лицарями
Мальтійського ордену та інших орденів [9; 10]. Зазна
чимо, що документи, написані французькою мовою
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та латинню, подані в українському перекладі вперше.
Для кращого сприйняття матеріалу ми розділили
статтю на такі частини: 1) світоглядне підґрунтя, де
зроблено огляд атмосфери, в якій виховувався Ян
Токаржевський; 2) дореволюційний період та служба
в Червоному Хресті (1914–1917); 3) революція та доба
Центральної Ради (1917–1918); 4) Українська Держава
Павла Скоропадського та вступ до Тевтонського Ордену
(1918); 5) Директорія УНР та вступ до Мальтійського
ордену (1919); 6) французький еміґраційний період та
вступ Князя до Ордену Святого Лазаря в Єрусалимі
(1925–1936); 7) італійський еміґраційний період та
участь Князя в Констянтинівському Ордені Святого
Георгія (1936–1948); 8) Італійський еміґраційний період
та почесне членство Князя в «Лізі Латинської Єдності».
Світоглядне підґрунтя. У своїй попередній статті
про Яна Токаржевського–Карашевича ми зазначали,
що рід Токаржевських належав до знатного литовсько–
українського роду, посвояченого з Радзівілами. Рід
Радзівілів (в українському звучанні Радивилів) отри
мав князівський титул Священної Римської Імперії у
1547 році. Князівський титул мав і рід Токаржевських.
На родовому гербі родини Токаржевських, як і в
Радивилів, були відображені три сурми.
Родина Токаржевських належала до великих
землевласників на Поділлі. Важливо є зазначити
віроісповідання родини Князя. «Були вони спершу
православними і навіть мали Святого в своєму
роді, а потім перейшли на католицтво» [12, с. 77].
Перехід родини з православ’я на католицтво був
непоодиноким явищем, а радше, властивим явищем
того часу, зумовленим перерозподілом державної
влади зі занепадом Литовсько–Руської держави і
посиленням влади Речі Посполитої на українських
землях. Належність до католицької віри дала
можливість зберегти своє маєтне становище і посісти
впливове місце в державному житті краю. Отже, Ян
Токаржевський–Карашевич народився 1885 року в
знатній католицькій родині в одному з родинних маєтків
у селі Чабанівка Ушицького повіту Подільської губернії
в тогочасній Російській Імперії. Родина усвідомлювала
себе католиками, ходили до костелу, були тісно пов’язані
з життям Церкви і духовенством. Без сумніву, що
основною духовною постаттю для родини був Папа
Римський. Загалом же, родина сповідувала християнські
цінності Західної Європи. Токаржевські підтримували
стосунки з такими знатними графськими родинами
як Шептицькі, Тишкевичі, тощо. З вище описаного
можемо зробити висновок, що родина Токаржевських
була світоглядно відмежована від простого українського
народу, який сповідував православ’я, як і, напевне, його
провідних духовних постатей, з другого ж боку, родина
не пристала і до так званого російського дворянства
Російської імперії. Така світоглядна окремішність
родини, зі збереженням маєтностей та титулу, була
спадком по Речі Посполитій, так само як і усвідомлення
себе католиками з нав’язанням світоглядно до хрис
тиянської культури Західної Європи.
Продовжуючи далі розвивати тему християнського
світогляду Яна Токаржевського, зазначимо, що він
вивчав філософію та політичні науки у Фрібурзькому
університеті в Швейцарії. Фрібурзький університет
був заснований 1889 року як католицький університет.
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Цей статус він зберігає і по–сьогодні. В попередній
своїй статті ми зауважили, що вибір навчатися в
цьому університеті міг бути зроблений і під впливом
католицького духовенства, близького до родини.
Окрім
того,
майбутній
український
дипломат
навчався ще у Відні, Мюнхені, Тулузі. Поки що ми не
дослідили, в яких саме школах в тих містах навчався
Ян Токаржевський. У вищезгадуваному архіві Яна
Токаржевського ми натрапили на цікаву згадку про
навчання у Фрібурзі. Ян Токаржевський Карашевич
листувався з французом паном де Бює–Шай…
(нерозбірливо) (de Buyer–Chaill… (нерозбірливо)). З
листа пана де Бює–Шай… до Яна Токаржевського від
19 лютого 1937 року довідуємося, що вони зналися ще з
часу навчання у Фрібурзі. З цього приводу пан де Бює–
Шай… зазначає таке: «Фрібурґ, 19 лютого 37 року/
Дорогий Друже,/ Так, я – у Фрібурзі. Проїздом звичайно
… Опинившись в цьому старому Фрібурзі, Ви можете
собі уявити, які спогади мені навертаються на пам’ять.
Тому я подумав, що Вам буде приємно отримати від
мене декілька слів, які сповістять Вам, що я нічого не
забув … О, то вже не той Фрібурґ наших днів, де були
Маярд… (нерозбірливо), Лензбурґи, Любомирські./
Колесо крутиться як то кажуть» [11, арк. 38–39].
Тут важливо зауважити, що добра обізнаність Яна
Токаржевського зі життям Західної Європи, завдяки
навчанню за кордоном, як і зв’язки зі знатними
родинами, багато важили для Української Держави
під час дипломатичної служби Яна Токаржевського у
Відні (червень 1918 року – літо 1919 року), а пізніше
за Директорії в Стамбулі (2 серпня 1919 – 11 грудня
1921 року).
Дореволюційний період та Служба в Червоному
Хресті. З 1910 по 1918 рік Князь жив у рідному селі
Чабанівці, управляючи родинними маєтками. З початком
буремних подій Першої Світової війни Князь працював
у Червоному Хресті і був Головним контролером
Подільського земського комітету допомоги пораненим. У
його підпорядкуванні було шістдесять три госпіталі.
Доречно буде сказати декілька слів про історію
створення організації Червоного Хреста і коли
вона основалася в Російській імперії та в Україні.
Організація Червоного Хреста була заснована 1864 року
в Швейцарії швейцарцем Анрі Дюнаном (Henry
Dunant), а її завданням було покращити долю найменш
захищених людей, діючи під покровом гуманітарного
права, інакшими словами, права людяності. Така
думка зародилася в Анрі Дюнана після участі в бою
під Сольферіно (Італія) 1859 року, де загинуло або
ж було поранено близько 40.000 вояків. 1864 року
підписали першу так–звану Женевську домовленість
(«Домовленість про покращення долі ранених та хворих
на полях бою»). Первісним гаслом організації Червоного
Хреста був вислів «поміж зброї, доброчинність»
(лат. «inter arma, caritas») [27]. 1867 року російський
Цар Олександр II затвердив устав «Товариства опіки
раненими та хворими воїнами», а 1876 року Товариство
було перейменоване на «Російське товариство Червоного
Хреста» [28]. Зауважимо, що організація Червоного
Хреста в Україні повстала щойно у квітні 1918 року
[29].
Отже, Ян Токаржевський–Карашевич був задіяним в
російському товаристві Червоного Хреста з обов’язком
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Головного наглядача Подільського земського комітету
допомоги пораненим. Також, 1917 року Ян Токар
жевський–Карашевич був обраний членом Подільського
губернського та Ушицького повітового земств. З вище
сказаного видно, що Князь, вірний гаслу організації
Червоного Хреста, в період Першої Світової війни
знайшов себе у служінні страждущим, а також і
те, що в національному українському громадсько–
політичному житті Князь, на відміну від добре йому
знайомого Вячеслава Липинського, участі не брав. Тим
паче не брав він участі й в інших виявах недержавного
політичного життя в тодішній Російській імперії,
а саме, в різних партіях. Зумів послужити людям,
дотримуючись суто християнського світогляду.
Революція та Доба Центральної Ради. 15 березня
1917 року в Росії відбувся державний переворот зі
встановленням правління Тимчасового уряду. Цей уряд
протримався до 7 листопада 1917 року. Тим часом в
Україні в квітні 1917 року Центральна Рада проголошує
себе українським урядом. Видає закони про скасування
приватної власності на землю (III–ій Універсал від
7 листопада 1917 року та IV–ий Універсал від 9 січня
1918 року). Гадаємо, що саме тоді Князь вперше в
своєму житті знайомиться зблизька з українством.
Не знаємо, чи думав він про питання еміґрації до
Західної Європи, будучи добре освіченим і бачачи
соціалістичні (ліві) уподобання уряду Центральної
Ради в царині господарства. Зауважимо лише, що
Перша Світова війна, захопивши цілу Європу, несла
новий порядок, пов’язаний з остаточним зруйнуванням
давнього монархічного укладу життя та становості.
Ян Токаржевський–Карашевич, маючи зв’язки з
колами Західної Європи був добре усвідомлений
в подіях, які відбувалися там також. Отже, Князь
залишається на Україні і переживає добу Центральної
Ради, не беручи участі в українському політичному
житті.
Українська Держава Павла Скоропадського та
вступ до Тевтонського Ордену. Щойно з приходом
до влади Павла Скоропадського 29 квітня 1918 року та
після створення нового уряду Української Держави, Ян
Токаржевський–Карашевич вступає в українське владне
життя. Дмитро Дорошенко як Міністр закордонних
справ Української Держави, творячи новий склад
українських дипломатичних місій за кордоном,
призначив на посаду Посла Української Держави у
Відні Вячеслава Липинського. Той же, формуючи
склад українського посольства, запросив до служби
Яна Токаржевського як радника посольства. Зі статті
Григорія Кураса «Дипломат, історик, патріот (Іван
Токаржевський–Карашевич)» довідуємося, що Дмитро
Дорошенко та Вячеслав Липинський просили Яна
Токаржевського вступити на дипломатичну службу
Української Держави, на що він спочатку нерадо
погоджувався. Але раз вступивши на обраний шлях, з
нього вже ніколи не зійшов. В червні 1918 року Гетьман
Павло Скоропадський видав указ про призначення
Яна Токаржевського радником посольства Української
Держави у Відні.
4–го липня 1918 року Ян Токаржевський вступив до
добровільної санітарної служби Німецького Рицарського
Ордену з правом носити установлений Орденом
Хрест Пресвятійшої Богородиці. Про це довідуємося з
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ориґільного документу архіву [12, арк. 8], який подаємо
повністю нижче:

Про це довідуємося з ориґільного документу архіву [13,
арк. 9], який подаємо повністю:

Ми, Євген, з Божої Милости Цісарський Князь і Архикнязь
Австрійський, Королівський Князь Угорський і Чешський і.д.
Найвищий і Німецький Магістр Німецького Рицарського Ордена,
Цісарський і Королівський Польний Маршалок, Полковник–
Власник піхотних полків №4 і 41, визнаєм і становим, що Пан
Др.Ян із Токар Токаржевський Карашевич, Легаційний Радник,
на підставі заяви з 4–го липня 1918 року вступив до добровільної
санітарної служби Німецького Рицарського Ордена і згідно з
вимогами статуту поступив як заснуватель і для того має право
носити установлений Орденом Хрест Пресвятійшої Богородиці.
На доказ цього Ми цей декрет власною рукою найвище підписали
і печать нашу прикласти наказали. Дан у Карльсбрунні дня
11 липня 1918.

Суверенний Мальтійський Лицарський Орден 21.150/ 1919.
НАКАЗ. Його Еміненція Високо Преосвященний і Ясно
Освічений Князь і Великий Магістр Суверенного Мальтійсь
кого Лицарського Ордена Брат Ґалеаццо з Тун і Гогенштейн
своїм високим магістерським наказом від 14 квітня 1919 року
№273 зволив призначити вашу Вельможність Почесним і
Спомоществующим Лицарем «in graemio religionis». Диплом на
призначення буде пізніше прислано Вашій Вельможності. До
того часу цей наказ має заступати дипльом.

Підпись: Архикнязь Євген, Польний Маршалок
Найвищий і Німецький Магістр
Посольство Української Республіки у Царгороді свідчить згідність
цього перекладу з представленим німецьким оригіналом.

Його Вельможності Пану Яну із Токар Токаржевсь
кому Карашевичу Легаційному Радникові Українського
Посольства у Відні.
Доречно буде зараз подати деякі відомості з
історії славного Мальтійського Ордену. Отже, на гербі
суверенного Ордену є білий хрест з кінцями «хвостика
ластівки» на червоному тлі. Повне найменування
Ордену сьогодні є Суверенний Військовий Орден
Госпітальєрів Святого Йоана в Єрусалимі, Родосі та
Мальті (італ. Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San
Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta). Гаслом
Ордену є «пильнування віри та служіння бідним»
(лат. «tuitio fidei et obsequium pauperum»). Майже
тисячолітня історія Мальтійського ордену розпочалася
приблизно 1048 року, коли, завдяки клопотанню
італійських купців, в Єрусалимі виділили невелику
частку землі для побудови «странноприїмного дому»
для паломників латинського обряду. Лічебний Дім
Ордену був відданий під покровительство святого
Йоана Хрестителя. Тому лицарів Ордену ще називали
Йоаніти. З часом до Статуту Ордену Госпітальєрів,
окрім обов’язку гостинності, додали ще й зобов’язання
військове, а саме захищати Святі Місця від невірних.
Це сталося за Раймонда дю Пюї з Провансу, який був
другим Маґістром Мальтійського Ордену (1120–1160).
Так, Орден став ще й військовим і підпорядковувався
царям Єрусалиму. Єрусалимське Царство проіснувало
від 1098 року до 1268 року. За Статутом Ордену лицар–
Госпітальєр не мав права брати участі в міжусобних
війнах між християнськими правителями. Аббат
де Верто, автор «Історії Лицарів Госпітальєрів Святого
Йоана Єрусалимського», виданій в декількох томах
1726 року, з цього приводу зазначав таке: «Лицар–
Госпітальєр був воїном лише Ісуса Христа, і коли
інтереси віри не заставляли його брати до рук зброю,
він був зайнятим тим, що опікувався хворими та
бідними: таким був дух цього Ордену і загальний
обов’язок всіх Госпітальєрів» [7, с. 52]. Після втрати
міста Акра, останнього міста Єрусалимського Царства,
Орден Госпітальєрів прихистився на деякий час на
Кіпрі (1291), потім на Родосі (1309), а потім на Мальті
(1530) зі статусом васала Короля Сіцілії. Головним
супротивником Мальтійського Ордену в Європі стала
Турецька імперія, з якою Мальтійський Орден, вірний
своєму гаслу, зводив бої на морі. Зауважимо, що
для нас цікавим є Орден Госпітальєрів з часу його
перебування на Мальті для дослідження взаємин Ордену
й Запоріжської Січі. 1798 року Наполеон захопив
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Засвідчивши належність Князя до Тевтонського
Ордену, подамо коротку історичну довідку про цей
Орден. Герб Тевтонського Ордену має чорний хрест
на білому тлі. Гаслом Ордену є «помагати, лікувати
і охороняти» (нім. «helfen, heilen, wehren»; лат.
«adiuvare, sanare, defendere»). Повне ймення Ордену
звучить Орден Братів Странноприїмного Німецького
Дому Святої Марії Богородиці в Єрусалимі (лат. Ordo
Fratrum Domus Hospitalis Sanctæ Mariæ Theutonicorum
Hierosolymitanorum), а коротко – Тевтонський Орден.
Тевтонський Орден виводить свій початок з III–
го хрестового походу (1189–1192). Після втрати
Єрусалимського Царства Орден, осівши в Європі,
поширював свої володіння в північно–східному
напрямку на Прибалтійських землях. В Середньовіччі
Тевтонський Орден був для нас ворожою силою, зокрема
для Галицько–Волинської держави (1199–1349), а також
для Новгородської держави (1136–1478) та Плесківської
(Псковської) держави (1136–1510). Орден основав
свою державу на пруських землях. З рухом Реформації
Маґістр Ордену Альберт I Пруський (1490–1568),
перейшовши на лютеранство, став першим правителем
Герцогства Прусії. 1809 року Наполеон видав указ про
розпуск Ордену на землях Рейнської Конфедерації
з вивласненням його маєтностей. З XIX століття до
1923 року Німецький Рицарський Орден втримувався
в Австрії завдяки покровительству монаршої родини
Габсбургів [29]. Зі зреченням Австрійського Архикнязя
Євгенія намісництва Найвищого Маґістра Німецького
Рицарського Ордена в 1923 році, Орден втрачає свій
лицарський стан, будучи перетвореним 1929 року на
духовний орден [ibidem]. Отже, коли Ян Токаржевський
вступив до добровільної санітарної служби Німецького
Рицарського Ордену в 1918 році, як видно з
ориґінального тексту, прийняв його на службу ще
Маґістр Ордену Архикнязь Євгеній (1863–1954).
Директорія УНР та вступ до Мальтійського
Ордену. В квітні 1919 року, за Директорії УНР, Ян
Токаржевський–Карашевич вступає до Мальтійського
Ордену. Великий Маґістр Суверенного Мальтійського
Лицарського Ордену Брат Ґалеаццо з Тун і Гогенштейн
своїм наказом від 14 квітня 1919 року призначив
Яна Токаржевського Почесним і Спомоществующим
Лицарем «in graemio religionis» (перекл. «в лоні віри»).
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Відень 16 квітня 1919
Князь Великий Ігумен Чехії і Австрії
/підпись/ Гардегг.
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острів Мальту і заборонив Орден. Маєтності Ордену в
Франції були вивласнені, скарби Ордену на Мальті були
опустошені також. На деякий час Великим Маґістром
Ордену став православний російський Цар Павло I (до
1801 року – часу його насильницькою смерті), після
його смерті Орден повинен був залишити Росію. Щойно
1834 року Ордену вдалося прихиститися в Римі в
будівлях на пагорбі Авентіно, де й по–сьогодні є місце
осідку цього Ордену [32].
Подавши короткий огляд історії Суверенного
Мальтійського Ордену, повернемося до Князя Яна
Токаржевського–Карашевича. У статті «Дипломат,
історик, патріот (Іван Токаржевський–Карашевич)»
історик Г. Курас зазначає про Князя таке: «Характе
ризуючи постать визначного дипломата і історика, не
можна обійти увагою питання про одну його рису, на
яку звертали увагу деякі сучасники. І. Токаржевський
мав одну слабкість – любив титули, цінував своє
князівське походження, членство в Мальтійському
ордені. У 1923 р. уряд УНР навіть видав посвідчення
про його князівство» [5]. В тій же статті в уривку з
листа Дмитра Дорошенка до М. Чубатого читаємо: «Він
є трохи дивак (на мій погляд), дорожить титулами, є
Лицарем Мальтійського ордену, але людина наскрізь
чесна, щира й шляхетна» [ibidem]. З нашого боку,
дозволимо собі зауважити, чому Ян Токаржевський–
Карашевич надавав такої ваги високим титулам та своїй
належності до Мальтійського Ордену. На нашу думку,
саме глибоке реліґійне виховання та християнський
світогляд Яна Токаржевського, пов’язаний зі знанням
історії християнства та ґенеалоґії знатних родів Західної
та Східної Європи, визначали його прив’язаність до
титулів та орденів. Своєю належністю до найстаршого
гостинного та військового християнського Ордену, як
і інших орденів, Князь Токаржевський нав’язував до
майже тисячолітньої традиції і був сопричасником тої
живої і натхненної віри в Христа, яку свідчили сотні
лицарів до нього. Для нього титули важили не як вияв
марнослав’я, а радше як неперервне продовження
традиції з намаганням пов’язати владу світську з
духовною, тобто з вірою.
Французький еміґраційний період та вступ
Князя до Ордену Святого Лазаря в Єрусалимі. Ян
Токаржевський–Карашевич був також достойником ще
одного гостинного та лицарського ордену, який виводить
свої початки від часу Єрусалимського Царства – Ордену
Святого Лазаря в Єрусалимі. Зазначимо, що точної дати
вступу Князя до Ордену не знаємо, обмежимося лише
тим, що вкажемо, що ця подія сталася у французький
еміґраційний період, тобто, в проміжку часу з 1925 по
1936 рік.
Про належність Князя до Ордену Святого Лазаря
дізнаємося з листа Яна Токаржевського до пана
де л’Еґліза [15, арк. 52], який подаємо повністю нижче:
Перекладено з французької мови авторкою статті
Рим, 15 серпня 1937 року
Пяцца делля Пільотта 3
Пане і Дорогий Друже,
Пригадуючи собі наші приємні відносини в Парижі, а
особливо ту люб’язність, з якою Ви зволили нагородити мене
Хрестом Святого Лазаря (підкреслення автора), якого Ви є
один з найвищих достойників, я Вас запитаю, дорогий Пане, чи
Ви би погодилися бути нареченим Почесним Лицарем східної
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гілки Констянтинівського Ордену Святого Георгія, дієвої
організації, яка відзначилася 1918 року в Україні в збройній
боротьбі, яку ми вели проти поневолювачів, підтримавши
славний віковий звичай Ордену. Се буде великою радістю
для лицарів Ордену, якщо ви вступите до Ордену. Прошу Вас
дайте мені знати, чи Ви дозволяєте, щоби я порозмовляв з
Великим Маґістром у цій справі. Нема потреби мені додавати,
що се наречення не потягне з Вашого боку жодного видатку чи
стягнення, навіть на буллу наречення.
Відколи я є Лицарем Ордену Святого Лазаря (підкреслення
автора), я пробував декілька разів дати зрозуміти панові
Бертранові, а зовсім нещодавно панові Оценберґу, що буде
великим здобутком для Ордену, якби створити українську
вітку і, що разом з прихильною поставою Великого Маґістра,
розгорнення протибільшовицького стягу Орденом мало би
величезні наслідки для його розвитку. Але вони не лише не
вважали за потрібне вділити часу для вивчення цього проєкту,
а й, як я довідався, нещодавно створили «російський пріорат»,
і що до цього пріорату були допущені симпатики большевиків
та совєтів…
Сподіваюся, Дорогий Пане, що Ви та Пані де л’Еґліз
почуваєтеся добре. Буду дуже радий мати від Вас новини.

Доречно буде подати головніші відомості з історії
Ордену Святого Лазаря. На гербі Ордену є зелений
хрест на білому тлі. Повне ймення Ордену звучить
Орден Святого Лазаря в Єрусалимі або Орден
Лічебників Святого Лазаря в Єрусалимі. Гаслом Ордену
є: «Предкам та зброї» (лат. «atavis et armis»). Орден
був заснований хрестоносцями в 12–му столітті при
лікарні для прокажених на околицях міста Єрусалиму, в
Єрусалимському Царстві. До Ордену входили спочатку
лише лицарі, які були заражені на проказу. Орден також
обслуговував низку лікарень для прокажених в Європі.
По залишенні Єрусалимського Царства (1244), Орден
осів у Франції недалеко від міста Орлеан, в маєтностях,
виділених французьким королем. В 15–му столітті Папа
Іннокентій VIII намагався долучити Орден Святого
Лазаря з Орденом Госпітальєрів, але безуспішно. Після
Французької революції Орден у Франції офіційно був
скасований, а його маєтності вивласнені. 1841 року
лицарі Ордену переходять під покровительство
патріарха Католицької Мелькітської Церкви [34]. До
18–го століття Католицька Мелькітська Церква була
частиною Грецької Православної Церкви Антіохії,
діючою на території Сирії, Лівану, Палестини, Йордану
[33].
Повертаючись до Яна Токаржевського, звернемо
увагу на те, що Князь пропонував створити українську
вітку Ордену Святого Лазаря, звертаючись з цим
проханням до Поля Бертрана, французького історика–
геральдиста та драматурга, головного редактора журналу
«Ві швальреск» («Лицарське життя», виходячого з
1933 року) [39] та графа Оценберга, чільної постаті в
Ордені [40]. В наступному листі до Яна Токаржевського
п. де л’Еґліз пише, що: «Стосовно Великого Пріорату
України, Бертран думає, що, непотрібно спішитися, а
можна назвати декількох особистостей, але одну по
одній, не утворюючи нараз одного гурту, бо ми вже
бачили труднощі, які виникають з такими швидкими
і трохи штучними утвореннями» [16, арк. 59]. Цей
документ свідчить про те, що Князь не обмежу
вався лише своєю участю в католицьких орденах,
а розглядав її під оглядом користі для української
справи.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Італійський еміґраційний період та участь Князя
в Констянтинівському Ордені Святого Георгія. Ян
Токаржевський–Карашевич був також достойником
Констянтинівського Ордену Святого Георгія (його
східної гілки). Довідуємося про це з архівного
документу, який подаємо повністю нижче [26, арк. 40]:
перекладено з французької мови авторкою статті
Рим, 21 травня 1937 року
Віа Вітторіа Кольонна 32
Високошановному Великому Маґістрові
Бургундського Ордену Святого Георгія в Брюсселі
Несподіване наречення мене до Ордену Святого Георгія
і удостоєння мене Великого Хреста Ордена, сповіщені
Королівськими Листами, переданими мені його Світлістю
паном Дубовскі, моїм колишнім Єпископом, зобов’язують мене
звернутися до Високошановного Великого Маґістра з подякою
за таке незаслужене визнання.
Прошу пана Генерального Губернатора, панів–членів
Високої Ради і пана Генерального Секретаря прийняти разом з
подякою запевнення моєї високої пошани.
Князь з Токарів Токаржевський–Карашевич
Посол
Почесний та Спомоствующий Лицар Мальтійського Ордену, і т.д.

Доречно буде навести коротку довідку про
Констянтинівський Орден Святого Георгія. Орден
належить до католицьких лицарських орденів і був
заснований в першій половині 16–го століття, після
захоплення Константинополя турками і переселення
засновників Ордену до Італії. Відзнакою Ордена
є червоний хрест, вершини якого закінчуються
трьохлистними ліліями. До нижньої частини хреста
прикріплена фіґурка Георгія Змієборця. На хрест
накладені літери Х та Р, а також на раменах хреста є
букви «альфа і омега», які означають, що Христос є
початком і кінцем. Гаслом Ордену є «сим знаменем
переможеш» (лат. «in hoc signo vinces») [35].
Повернемося до Яна Токаржевського та його
участі в Ордені. З листів до Князя, відомо, що
основним завданням Ордену східної гілки на той час
було поборювати більшовизм. Ян Токаржевський–
Карашевич проводив працю з поширення Ордену
серед європейської знаті. З архівних документів
відомо, що 1936 року Князь листувався з графом
Кампо Белльо дом Енріке, португальцем, який
також був Почесним і Спомоствующим Лицарем
Мальтійського Ордену, і пропонував йому бути
представником Констянтинівського Ордену Святого
Георгія (його східної гілки) в Португалії. Від чого
той останній відмовився, погоджуючись лише бути
лицарем
Констянтинівського
Ордену.
Натомість,
граф Кампо Белльо дом Енріке запропонував на
представника Констянтинівського Ордену в Португалії
д–ра Армандо де Лемос де Матос, лицаря Великого
Військового Ордену Меча Святого Якова (Сантяґо)
[17, арк. 13–16]. В наступному листі довідуємося,
що згадуваний д–р Армандо де Лемос де Матос був
призначений представником Констянтинівського Ордену
в Португалії, а ґраф Кампо Белльо дом Енріке був
нагороджений Великим Хрестом Констянтинівського
Ордену Святого Георгія [19, арк. 17–18]. З архівних
документів [20, арк. 26–29] виявляємо також, що Ян
Токаржевський–Карашевич запропонував своїму другові
зі студентських років, вже згадуваному вище панові
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де Бюї–Шай…, стати достойником Констянтинівського
Ордену Святого Георгія. Ось уривок з листа пана
де Бюї Бює–Шай…, датованого 10 жовтня 1936 року,
до Князя: «Зворушений Вашою пропозицією назвати
мене Почесним Лицарем Констянтинівського Ордену
Святого Георгія, я приймаю її з приємністю, так само
як і те, щоби бути уповноваженим Ордену на Безансон
та Франш–Конте, маючи багато друзів в тих реґіонах.
Як бачите я вже боровся проти большевизму, а честь,
яка мені випасть належати до Констянтинівського
Ордену Святого Георгія, дасть мені ще більше
відваги, особливо, тому що я дуже довіряю Святому
Георгію, який був покровителем мого дорого Татуся.
Гадаю, що зможу знайти Вам послідовників» [21,
арк. 28]. З листа пана де Бюї до Князя від 4 грудня
1936 року довідуємося, що Пан де Бюї був членом
організації «Круа де Фе» («Croix de Feu» – в перекл.
«Вогняні хрести»), очолюваної полковником де ля Рок
(de la Roque), яка об’єднувала французьких воїнів,
відзначених нагородами у Першій Світовій війні, і яка
була перейменована на Французьку Соціальну партію
(1936–1940) [31]. На одному з плакатів Французької
Соціальної партії читаємо: «Ні фашизму, ні комунізму!
Франція щаслива, сильна і вільна. Соціальна французька
партія» («Ni fascisme, ni communisme! La France
heureuse, forte et libre par le Parti Social Français»)
[36]. Свій лист де Бюї завершує такими словами: «…
дозвольте мені Вам сказати, що нам потрібно багато,
дуже багато чого зробити – Вам, мені, нам: усім тим,
хто хоче робити добро, тим усім, які мають віру, і
я Вас запевняю, що так само як і Ви, я нікого не
забуваю у своїх молитвах» [ibidem]. Ян Токаржевський
пропонував і панові де л’Еґлізу (Див. Орден Святого
Лазаря) стати почесним Лицарем Констянтинівського
Ордену. З листа п. де л’Еґліза від 21 жовтня
1937 року довідуємося, що, завдяки старанням
Яна Токаржевського, п. де л’Еґліз був назначений
Почесним Командором Констянтинівського Ордену
[22, арк. 58].
Архівний документ [23, арк. 37] свідчить, що Ян
Токаржевський–Карашевич також звернувся у травні
1937 року до Голови французької організації «Ліґи
Латинської Єдності» («Ligue d’Union Latine») ґрафа
Рауля Фольро (Raoul Follereau) з листом, висилаючи
йому Історичну довідку про Констянтинівський Орден
Святого Георгія.
Як видно з вищецитованих документів, Ян Токар
жевський розвивав мережу Констянтинівського Ордену
(його східної гілки) серед політично–активних
аристократичних кіл Західної Європи. Ціллю Яна
Токаржевського стосовно діяльності Констянтинівського
Ордену в 30–ті роки було об’єднати зусилля західної
знаті для боротьби проти більшовизму. На відміну
від інших українських політиків в еміґрації, які, або
ж закривалися у своєму національному колі, або ж
намагалися поширювати українську державну справу
серед існуючих, і доступних їм, державних установ
Західної Європи, Князь, завдяки своєму походженню,
вибирає в міжвоєнний період працю зі західними
союзниками з кола знаті, а вістря його боротьби
направлене на систему, яка розчавила не лише
українську державну справу, а й монархічне урядування
в Європі, загалом.
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Італійський еміґраційний період та почесне
членство Князя в «Лізі Латинської Єдності». Після
листування Яна Токаржевського з уже згадуваним
ґрафом Раулем Фольро, цей останній пропонує йому
стати почесним членом «Ліґи Латинської Єдності». Для
кращого зрозуміння світоглядної та політичної основи
цієї організації наведемо коротку довідку про неї. Ліґу
заснував в 1927 році ґраф Рауль Фольро, письменник і
журналіст. Він – відома постать у Франції як своїми
працями, так і тим, що є засновником Фонду, який
носить його ім’я (метою Фонду є боротьба проти
прокази та благодійна діяльність). Гаслом Ліґи було:
«Злучити та об’єднати латинські еліти для захисту
та слави їхньої Цивілізації» («Unir et fédérer les élites
latines pour la défense et la gloire de leur Civilisation»).
Одною з вимог, висунутою Раулем Фольро було:
«створити об’єднання всіх патріотів всіх країн, щоб
захистити від усіляких червоних анархій та їхніх
сателітів родину, місто, батьківщину, їхню свободу
та їхню честь» [31]. Світоглядно Рауля Фольро
наближають до Шарля–Марі–Фотіуса Морра (Charles–
Marie–Photius Maurras (1868–1952)), провансальця,
поета, критика, який відкидав демократичні засади і
підтримував спадкову монархію [38]. Рауль Фольро
наголошував на обов’язковості греко–латинських студій
в освіті, вважаючи, що «латинськість є спадкоємицею і
продовжувачкою античних цивілізацій» [ibidem]. Отже,
Ян Токаржевський звернувся до Голови Ліґи, ґрафа
Рауля Фольро, запрошуючи його стати достойником
Ордену Святого Георгія. А вже в листі від 7 липня
1937 року Ян Токаржевський, зі свого боку, висловлює
подяку Раулю Фольро за те, що його нарекли «Почесним
Членом Ліґи або Ордену Латинської Єдності» [24,
арк. 45]. В згадуваному листі Ян Токаржевський
писав: «Почесно для мене є бути причастним до
товариства, яке представляє справжній латинський
дух і яке закликає патріотів усіх країн об’єднатися
проти «змія» більшовизму» [ibidem]. В цьому ж листі
читаємо: «Я отримав недавно лист від Ґрафа Оценберґа
Детай (Otzenberger Detaille), Генерального Наглядача і
Великого Канцлера Ордену Святого Лазаря в Єрусалимі,
якого Великим Маґістром є Принц Франсуа де Бурбон з
Іспанії, Герцог Сивіллі і який мене просив о відомості
про Східний Констянтинівський Орден. Я відповів
на його лист, водночас, дозволив собі подати йому
Вашу адресу» [ibidem]. Остання цитата свідчить про
те, як існування таких орденів допомагало творити
мережу знайомств, потрібних для досягнення спільної
політичної цілі.
Нижче подаємо повністю документ [25, арк. 52],
який свідчить про листування Князя з ґрафом Раулем
Фольро, як і про нагородження Князя Орденом Ліґи:
перекладено з французької мови авторкою статті
Ліґа Латинської Єдности
Париж 14 червня 1937 року
Його Величності, Принцу з Токарів
32, Віа Вітторіа Колонна
Рим
Пане,
Отримав Ваш люб’язний лист, який Ви мені написали
7 червня. Дякую Вам за те, що Ви зволили прийняти
титул Члена Honoris Causa Ліґи Латинської Єдности,
так само як і нагороду Латинського Ордену, яку наша
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Рада з радістю Вам вручить під час наступної видачі
винагород.
За 48 годин я відбуваю до Алжиру і мене не буде у Франції
аж до початку липня. Як тільки–но я повернуся обов’язково
подумаю над можливістю видрукувати статтю про наш Орден в
тому дусі, в якому ми узгодили.
З іншого боку, з приємністю прийму Графа Оценберґера
Детай, якщо він схоче мене побачити. Думаю, як і Ваша
Величність, що важливо є, щоб ці ордени Лицарства, замість
немудрого і безплідного суперництва, навпаки ж поєднали свої
зусилля для добра цілей, які ми переслідуємо. Обов’язково
звіщатиму Вас про все.
Буду Вам вдячний, якщо ви зволите вислати мені маленьке
curriculum vitae про Вашу Величність, щоби ми могли
представити всі титули під час Вашого наречення, яке я маю
намір подати на погодження Нашої Ради.
До скорого. І до наступних новин.
Вірте, Пане, в мої щирі сердечні почуття.
Президент
Рауль Фольро

«Ліґа Латинської Єдності» є останньою орґаніза
цією–орденом, до якої належав Князь у міжвоєнний
період. Цим завершуємо опис орденів, достойником
яких був Ян Токаржевський–Карашевич і відомості про
які стали відомі завдяки згадуваному архіву.
Висновок. У даній статті автор висвітлила аспект
громадсько–політичної діяльності Яна Токаржевського,
пов’язаний з його участю в католицьких лицарських
орденах. Належність українського дипломата до лицар
ських орденів свідчить про привілейоване міжна
родне становище Князя. Завдяки своєму знатному
походженню, як і тому, що він належав до католицької
віри, Князь мав доступ до знатних кіл Західної
Європи. Тому саме Князю, коли той був радником
Посольства Української Держави у Відні (червень
1918 року – червень 1919), Міністерство Закордонних
Справ Української Держави дало завдання налагодити
дипломатичні стосунки з нунціятурою у Відні щодо
виділення України в окрему провінцію з Архиєпископом
у Києві. Ян Токаржевський підтримував також дипло
матичні стосунки з тодішнім Монсіньором Амброжжьо
Дам’яно Ахіллє Ратті, Апостольським Візитатором
в Польщі, який у 1922 році став Папою Пієм XI.
Мав Ян Токаржевський і приватну аудієнцію в Папи
Бенедикта XV (літо 1919 року), подорожуючи до
Стамбулу для виконання своєї дипломатичної місії.
Додамо, що з нагоди одруження Князя з Оксаною
Лотоцькою (квітень 1922 року), Папа Пій XI надіслав
особисте привітання. Вище сказане покриває відтинок
часу з 1918 року по 1921 рік, коли ще існувала
українська держава. В той проміжок часу Князь став
лицарем двох християнських орденів – Тевтонського
(1918) та Мальтійського орденів (1919). З 1922 року
по 1924 рік Князь перебував у Тарнові на посаді віце–
Міністра, керуючого Міністерством Закордонних Справ
України українського уряду в екзилі. Але оскільки
вигляди на скоре вирішення українського питання
відстроковувалися на більш невизначений час, Ян
Токаржевський переїзджає до Франції (1925–1936), а
пізніше до Італії (1936–1948).
В цих двох країнах Західної Європи Князь веде
громадсько–політичну роботу в міжвоєнний період
та в період Другої Світової війни. Його діяльність
в Констянтинівському Ордені Святого Георгія (рік
вступу припадає на 30–ті роки), в Ордені Святого
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Лазаря (рік вступу в Парижський еміґраційний період),
в французькій орґанізації «Ліґа Латинської Єдності»
(1937) свідчать як про світоглядні орієнтири Князя, так
і про його активну політичну роботу в той час. Своєю
участю в лицарських орденах Князь переслідував
двояку ціль. З одного боку, своєю присутністю, своєю
входимістю до знатних кіл, він свідчив та поширював
знання про Україну та стан речей в Україні, а з другого
боку, його далекоглядна ціль була об’єднати знать та
провідних діячів правого спрямування для боротьби з
більшовизмом. Світоглядним підґрунтям для спільної
боротьби проти більшовизму була християнська віра, ста
новість, лицарський ідеалістичний світогляд воїна, які
протиставлялися лжецінностям більшовицького світогляду.
Вклад Яна Токаржевського–Карашевича в донесення
правди про українську справу та розвінчування
більшовицького режиму серед кіл Західної Європи,
через його участь в орденах, є вагомою часткою в націо
нальній боротьбі українського народу за визволення, а
зараз дуже цікавою та рідкісною серед українства.
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Yan Tokarzhevskyy–Karashevych as a knight of Christian orders
The author of the given article continues her research of the public and political
activity of Yan Tokarzhevskyy–Karashevych (1885–1954) – a Ukrainian diplomat
(1918–1921), a historian, a politician in emigration, a heraldist, an aristocrat with the
title of Prince. In particular, the issue of Yan Tokarzhevskyy’s membership in Christian
knight orders is elucidated. It became known that the Prince was a knight of several
orders, namely: the teutonic Order, the Malta Order, the Order of Saint Lazarus, the
Constantine Order of Saint George, as well as a member of honour of the organisation
of order type «the League of Latin Unity». In the given article authentic documents
are provided, which certify the Prince’s membership in these orders. The documents
written in French are translated by the author of the article and are presented for the
first time. The author comes to a conclusion that Yan Tokarzhevskyy pursued a two–
fold goal by his participation in the above–mentioned orders. On the one hand, by his
presence among the aristocratic circles of Western Europe, Yan Tokarzhevskyy spread
knowledge about Ukraine and the political conditions in it, and on the other hand, his
far–reaching goal was to unite the aristocrats and the leaders of the right in Western
Europe, and by creating one political net, to fight bolshevism.
Keywords: knight orders, Teutonic Order, Malta Order, Order of Saint Lazarus,
Order of Saint George, organisation of order type «League of Latin Unity».
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Створення судової трійки при Колегії ДПУ
та її повноваження у 1932–1933 роках
Розглядається історія створення репресивних органів – трійок, звертається
увага на судову трійку при Колегії ДПУ. Аналізується процес розгортання владою
репресій проти українського селянства. Здійснено аналітично–критичний аналіз
зміни повноважень судової трійки при Колегії ДПУ у зв’язку з виходом Закону
«Про п’ять колосків» та таємної Інструкції до нього. Висвітлюються основні
завдання трійки під час Голодомору–геноциду. Доведено, що судова трійка при
Колегії ДПУ була одним з найвпливовіших репресивних органів.
Ключові слова: репресії, трійки, Голодомор, Закон «Про п’ять колосків»,
Колегія ДПУ.
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Під час загостреної боротьби між громадянами у
середині однієї країни, особливо, коли політичні лідери
мають чіткий план винищення певної «непокірної
нації», стає типовим виникнення каральної системи.
Системи, яка притаманна лише тоталітарним державам,
без натяку на демократичність та гуманність по
відношенню до тих, хто будь–яким чином провинився.
Особливе значення ці репресивні органи мали під
час цілеспрямованої політики на винищення певної
національної групи, як це було у 1932–1933 роках.
Питання діяльність судової трійки при Колегії ДПУ
під час Голодомору частково знайшло відображення
в працях окремих дослідників. Зокрема, Д. Вєдєнєєв
[1] досліджував тему створення позасудових органів.
В. Кривоніс [2], В. Даниленко [3] та Л. Місінкевич
[4] зосередили свою увагу на повноваженнях судових
органів. Проте, в зазначених дослідженнях відсутня
цілісна картина, яка б дозволила оцінити роль судової
трійки при Колегії ДПУ в здійсненні геноциду україн
ського народу.
Завданням даної статті є дослідження історії ство
рення судової трійки при Колегії ДПУ та її основних
повноважень у 1932–1933 роках.
Репресивні органи починали свою дію ще до
створення СРСР, а з часом лише удосконалювались.
Основним джерелом права була не Конституція, а
рішення Центрального Комітету ВКП(б). Нормативно–
правовою базою функціонування виконавчих органів
(у тому числі репресивних) були численні партійні
постанови та підзаконні акти, що не тільки суперечили,
а й відкидали конституційні норми. Карально–репре
сивні органи у своїй «правозастосувальній діяльності»
керувались численними відомчими оперативними
наказами, розпорядженнями та циркулярами наркомату
внутрішніх справ, що передбачали велику розмаїтість
засобів захисту системи – від вислання «соціально–
небезпечних елементів» до вищої міри соціального
захисту (розстрілу) включно [5, с. 399].
Крім партійних постанов репресивні органи кори
стувались ще одним документом, який закріплював ряд
повноважень: Кримінальним Кодексом УСРР. Новий
кодекс було затверджено постановою ВУЦВК 8 червня
1927 року і введено в дію з 1 липня того ж року. За
допомогою цих законів посилювалась роль репресивно–
каральних органів [4, с. 8]. Даний Кримінальний Кодекс
діяв понад тридцять років, звичайно з доповненнями та
поправками, але основної злочинної статті 54 відмінено
так і не було.
Звичайною в період 30–х років ХХ століття стає
поява позасудових органів, які мали на меті загострити
боротьбу всередині суспільства та повністю змінити
існуючу суспільно–економічну систему. Ці органи
створювались для пришвидшення дії репресивного
механізму СРСР. У той період масові репресії виступили
знаряддям забезпечення форсованої модернізації країни,
у процесі якої не було місця гуманізму у ставленні до
окремої людини, химерними виглядали права людини,
гарантовані «сталінською Конституцією» [1].
Не судові державні органи, які мали право виносити
вироки в кримінальних справах і навіть використовувати
репресії – це і є ті самі позасудові трійки. Їх
використовували тоді, коли потрібно було в найкоротші
строки висилити, ув’язнити чи розстріляти. Звичайно,
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що ніякого розслідування чи висунення звинувачень
не було, проблему вирішували за лічені хвилини: без
суду і слідства. Розстріл виконувався відразу ж, адже
оперативність – основний обов’язок цих органів. Такі
повноваження і мала трійка при Колегії ДПУ УСРР.
Для того, щоб повною мірою забрати в українських
селян зерно, як того вимагали плани хлібозаготівель,
репресивна політика центру посилилась. За рішенням
політбюро ЦК ВКП(б) 5 жовтня 1929 року була прийнята
директива, яка надавала особливі повноваження
ОДПУ та НКЮсту для вжиття рішучих заходів (аж до
розстрілу) проти куркулів, які організовують терористичні
напади на радянських і партійних працівників та інші
контрреволюційні виступи. Як правило, вони прово
дились через судові органи, але коли вимагалася особлива
оперативність, здійснювали через ОДПУ [4, с. 9].
З такою метою 29 жовтня 1929 року і 8 квітня
1931 року було видано циркуляри ОДПУ, які закріп
лювали створення трійки у центральному апараті
ОДПУ. Ці органи займались попереднім розглядом
закінчених слідчих справ, що надходили до Судової
колегії ОДПУ або Особливої наради при ОДПУ. Судова
трійка при Колегії ДПУ УСРР діяла з 1930 року до
1934 року. Спочатку вона мала право застосовувати
адміністративну висилку та ув’язнення у виправно–
трудових таборах [1]. Згодом кількість повноважень
збільшилась: чим більше влада намагалась знищити
українських селян – тим жорстокіші ставали покарання,
винесені трійкою, вони вже не обмежувались просто
виселенням чи в’язницею.
Задля більшої ефективності репресивної машини
на місцях було вирішено створити подібні трійки, які б
миттєво розправляли з спротивом селян розкуркуленню.
До того зв’язок між містом і селом був одностороннім:
селяни приїжджали у міста підзаробити. Зовсім інша
ситуація склалася після введення коренізації, яка в
УСРР мала вигляд українізації. Погляди освіченого
населення міста стали прикуті до проблем українського
села, яке вважалось досить міцною силою протистояння
центру, міцною, але не централізованою. Для виявлення
спроб зімкнутися так званої контрреволюції міста і
села ДПУ мобілізувало свої зусилля. Необхідно було
не допустити, щоб правда із села і відповідні настрої
перекинулися у робітничі маси. Мережу інформаторів
належало очистити від безініціативних осіб, поповнити
за напрямками роботи. Виявлення двійників, дезінфор
маторів, зрадників віддавали на розправу трійки ДПУ
УСРР [3, с. 104]. Створення таких трійок відбулось
відповідно до постанови Президії ЦВК СРСР від
3 лютого 1930 року і наказу ОДПУ від 2 лютого
1930 року. Вони складались з місцевих партійних і
прокурорських органів та працівників ОДПУ. Таким
чином повноважні представники ОДПУ в краях,
областях отримали право позасудового розгляду справ.
А для безпосереднього проведення розкуркулення та
масової депортації селянства було організовано також
оперативні трійки. В УСРР їх діяльність регламентував
наказ ДПУ УСРР від 7 лютого 1930 року. Взагалі під
поняттям трійка розуміється сукупність позасудових
органів у СРСР (колегії ДПУ, особливі наради, особливі
комісії, «двійки» тощо) [1].
Як наголошує Рафаель Лемкін, винищення україн
ства відбувалось в чотирьох напрямках: ліквідація
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церкви, репресії проти інтелігенції, фрагментація україн
ського народу шляхом поселення в Україні чужинців
і, звичайно ж, виморювання голодом хліборобів [6,
с. 38–41]. Для боротьби з повстаннями українських
селян Сталін вирішив встановити високий план
хлібозаготівель, щоб в українців не було сил боротись
з комуністичною владою. В резолюції ІІІ Всеукраїн
ської партконференції «Про підсумки весняної
засівної кампанії про хлібозаготівельну та збиральну
кампанії і завдання організаційно–господарського
зміцнення колгоспів», затвердженій 9 липня 1932 року,
встановлювався план хлібозаготівель для України. В
даному документі вказується, що конференція приймає
до безумовного виконання в кількості 356 млн. пудів
зерна. При цьому, самі ж учасники партконференції
розуміли, що Україна може і не здати стільки хліба,
адже ще в кінці 1931 року вже були території, які
страждали від голоду. У самому тексті резолюції
наголошується, що зерно потрібно здати «не зважаючи
на недосів зернових і на ряд інших труднощів»
[7, арк. 5зв], тобто партійне керівництво було чудово
ознайомлене з тяжкою ситуацією.
Ще з червня 1932 року керівники партії розуміли,
що через значно завищений план хлібозаготівель, селяни
намагатимуться врятувати себе і свої сім`ї. Результатом
добре продуманого злочинного плану стала постанова
ЦВК і РНК СРСР «Про охорону майна державних
підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення
суспільної (соціалістичної) власності» від 7 серпня
1932 року [8, с. 282]. Розстріл з конфіскацією майна –
ось, що чекало українських селян, без застосування
амністії. Держава викачувала з села хліб, сподіваючись
на те, що колгоспники прогодуються з присадибних
ділянок.
13 вересня 1932 року була видана таємна Інструкція
Верховного суду СРСР, прокурора Верховного суду
СРСР і ОДПУ про застосування постанови. Складався
цей документ з п’яти розділів. В першому з них
державною власністю оголошується: промисловість,
вантажі на залізничному та річковому транспорті,
майно колгоспів, радгоспів та кооперативів, державних
торгових організацій. Відповідно до другого розділу
розстрілом карали за організацію заходів спрямованих
на пошкодження державної власності (підпали, псування
майна); за розкрадання інвентарю; за витрату державних
коштів; за спекуляції тощо. Особливими є пункти 5 і 6
розділу 2: куркулі (більшість селян за радянськими
мірками) карались розстрілом за розкрадання колгоспної
власності, а от робітники – ув’язненням на 10 років.
Розділ 3 дає уявлення про розподіл повноважень між
судовими органами та ОГПУ, яке повинно розглядати
справи, що стосуються масових виступів, терористичних
актів та будь–яких акцій з великою кількістю учасників.
Особливістю інструкції по виконанню «Закону про
п’ять колосків» є те, що Постанова від 7 серпня
мала право зворотної дії, що описано у розділі 4.
У повноваження сільських громадських і колгоспних
судів лишались тепер лише злочини спрямовані проти
одноосібників та недержавної власності колгоспників,
інші ж справи відходили до судів вищої інстанції.
Розділ 5 затверджував термін винесення вироку:
15 днів, а при наявності великої кількості учасників – 30
[9, арк. 2–3].
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Інструкція щодо застосування «Закону про п’ять
колосків» була затверджена 16 вересня 1932 року на
засіданні політбюро ЦК ВКП(б). Протокол відправили
членам ВКП(б) та заступнику голови ОДПУ СРСР
В. А. Балицькому. Цей документ підписав особисто
Й. Сталін, наголошувалось на обов’язковості виконання
Інструкції стосовно постанови від 7 серпня 1932 року
керівниками й оперативними співробітниками ДПУ [10,
арк. 1]. Репресивні органи повинні стати активнішими
у боротьбі проти селянства. Відбулась легітимізація
знищення українців, чіткий план дій, значну роль в
якому відігравало ДПУ, в тому числі і судова трійка при
Колегії, яка відразу почала свою роботу. Саме «Закон
про п’ять колосків» та Інструкція його реалізації і є
ключовим моментом, коли позасудові органи розпочали
свою масштабну роботу.
Антизаконність постанови ЦВК і РНК від 7 серпня
полягала в тому, що вона перебрала на себе функції
та ознаки кримінального закону, визначивши міру
покарання – розстріл або ув’язнення до 10 років з
конфіскацією майна. Репресивні органи почали діяти
на повну силу. Саме видання Постанови «Про охорону
майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та
зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» стало
ключовою точкою діяльності судової трійки при Колегії
ДПУ в 1932–1933 роках.
Найчастіше у повноваження судової трійки вхо
дили справи, що стосувались зриву хлібозаготівель,
організації жіночих «волинок», людожерства, контр
революційної антирадянської агітації та участь у
повстанських угрупуваннях, в основному ці розслі
дування мали певне політичне забарвлення. Була чітко
сформована мета у таких репресивних органів: будь–
якою ціною знищити спроби спротиву комуністичному
режиму.
Особливе місце займали справи, що стосувались
контрреволюційної діяльності. Ще у Кримінальному
Кодексі УСРР 1922 року було 12 статей, які передба
чали застосування вищої міри покарання – розстрілу.
8 червня 1927 року ВУЦВК затвердив новий, дещо
змінений, КК УСРР, в якому містились положення,
спрямовані на посилення репресивних функцій з
боку держави, вислання соціально небезпечних осіб,
у тому числі тих, хто не вчинив контрреволюцій
ного злочину. Визнання контрреволюційних злочинів
відображено у першому розділі ст. 54, де зазначалося:
«Контрреволюційною вважається всяка дія, спрямована
на повалення, підрив або послаблення влади робітничо–
селянських Рад і обраних ними на підставі Конституції
Союзу РСР і Конституцій союзних республік робітничо–
селянських урядів Союзу РСР, союзних і автономних
республік, або на підрив чи послаблення зовнішньої
безпеки Союзу РСР і основних господарських, полі
тичних та національних здобутків пролетарської рево
люції..» Кількість злочинів, що передбачали смертну
кару, зросла до 45 порівняно з 36, які були у Кодексі
1922 року [4, с. 8].
Крім контрреволюційної діяльності судова трійка
при Колегії ДПУ часто висувала звинувачення у
зриві хлібозаготівель. Органи ДПУ повинні були
довести, що саботаж посівної і хлібозаготівельної
кампаній є не природною реакцією селян на намагання
держави вилучити всю вироблену ними продукцію,
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а організованою акцією контрреволюціонерів. Таку
ідею висунув Каганович. 5 листопада, перед поїздкою
в кубанські станиці, він писав Сталіну з Краснодара:
«Головне завдання тут тепер – це зламати саботаж, без
сумніву, організований і керований ї єдиного центру»
[11, с. 296].
Судова трійка при Колегії ДПУ займалась також
розслідуванням справ людоїдів. В селах перебували
уповноважені районних відділів ДПУ, які разом з
місцевими органами влади виявляли факти канібалізму.
Слідчі проводили обшук і допит, судова трійка
при Колегії визначала міру покарання: розстріл чи
ув’язнення [2, с. 606]. Все ж більшість подібних справ
вирішували на місцях (в основному в областях).
Судова трійка при Колегії ДПУ вела розслідування
злочинів, які мали відношення до різних відділів ДПУ:
секретно–політичного,
оперативного,
економічного
та транспортного. Лише протягом грудня 1932 року
до вищої міри соціального захисту – розстрілу – було
засуджено 97 осіб, з яких 39 – звинувачені економічним
відділом, 36 – оперативним, 15 – секретно–політичним
та 7 – транспортним. Загалом на них заведено 55 справ.
Крім цього на 30 грудня 1932 р. Колегією ДПУ не
розглянуто 101 справа на 167 осіб (78 звинувачених
оперативним відділом, 46 – економічним, 23 –
секретно–політичним, 20 – транспортним) [12, арк. 74].
Тобто, значній кількості осіб висували звинувачення
економічний або оперативний відділи, які займались
питаннями хлібозаготівель.
Отже, вже з літа 1932 року відбулась кардинальна
зміна функціональних обов’язків судових органів: з
установ, які захищають законні права громадян, вони
перетворились в карально–репресивні інституції.
Після видання таємної Інструкції про застосування
постанови від 7 серпня судова трійка при Колегії
ДПУ мала право приговорити не лише до виселення з
території УСРР, а й навіть до найвищої міри соціального
захисту – розстрілу. Ці позасудові органи займались
справами, що стосувались організації повстань, контр
революційної агітації, зриву хлібозаготівель, канібалізму
тощо. Проаналізувавши частину документів, в яких
вказано кількість засуджених осіб, можна прийти до
висновку, що трійка при Колегії ДПУ була одним з
найвпливовіших репресивних механізмів, які мали
на меті знищити українське селянство. Зараз багато
подібних довідок лишаються все ще не опубліковані та
не опрацьовані істориками.
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Create the Court Troika at the SPA Colleagium
and its powers in 1932–1933
The text deals with the history of repressive authorities’ creation –the troika;
great attention was dedicated to the Court Troika at the SPA Colleagium. The process
of governmental repression deploying against Ukrainian peasantry was analyzed.
Also were made analytical and critical analysis of authorities’ changes of Court
Troika at the SPA Colleagium because of «The Law About five ears» release and secret
instructions to it. The main tasks of Troika during famine–genocide were disclosed. It
was proved that Court Troika at the SPA Colleagium was one of the most influential
repressive authorities.
Keywords: repressions, Troika, Holodomor, «The Law About five ears»,
SPA Colleagium.
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Справа «Польської організації військової»
та репресії проти поляків України
упродовж 1930–х років
Досліджено репресії більшовицького режиму проти поляків України
упродовж 1930–х рр., підґрунтям для розгортання яких слугували матеріали
сфабрикованої справи «Польської організації військової» («ПОВ»). Визначено
основні етапи слідства у названій справі та охарактеризовано регіональні
особливості її розробки.
Ключові слова: Польська організація військова, поляки, репресії.

В 1930–і рр. репресії стали важливим елементом
функціонування більшовицької тоталітарної системи,
без якого вона була неспроможна існувати. Найхарак
тернішими проявами злочинних дій режиму в цей час
стало викриття в суспільстві внутрішніх «ворогів».
Найчастіше ними ставали представники національних
меншин. До цієї когорти потрапило майже півмільйонне
польське населення УСРР/УРСР.
Мета статті – дослідити репресії більшовицького
режиму щодо поляків України упродовж 1930–х рр.,
звинувачення проти яких були сфабриковані у справі
«Польської організації військової».
Проблема політичних репресій щодо польського
населення в Україні здобула в українській історіографії
ґрунтовне висвітлення [1–8], чимало зусиль доклали
учені для з’ясування механізмів фабрикування
так званого керівного ядра «Польської організації
військової» та деяких її філій, розкриття трагічних доль
здебільшого знаних та впливових у суспільстві людей.
На тлі драматичних подій Голодомору 1932–1933 рр.
ГПУ–НКВС сфабрикували справу так званої «Польської
Організації Військової» («ПОВ»), запозичивши назву
у реальної організації часів Першої світової війни, що
припинила свою діяльність у 1921–1922 рр. Мозаїчна
картина «митців» з НКВС мала окремі реальні
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фрагменти. Решта ж – створення і діяльність «ПОВ»
після польсько–більшовицької війни 1920 р. на терені
СРСР, насамперед в Україні, мета й плани так званих
«пеовяків»/«повяків» – було вигадкою [3, с. 82]. Вказана
організація, начебто, мала на меті відторгнення від
Радянського Союзу України та Білорусії з подальшим
утворенням під протекторатом Польщі федерації цих
трьох держав. У своїй діяльності «ПОВ», нібито, тісно
блокувалась з «Українською військовою організацією»
[4, с. 185]. Для польського населення УСРР ця
«віртуальна реальність» обернулася цілком реальною
жахливою дійсністю. Обвинувачення у приналежності
до «Польської Організації Військової» відтоді і до кінця
1930–х років стають зручною матрицею, якою залюбки
послугувалася сталінська таємна поліція у репресіях
проти людності СРСР/УСРР [5, с. 82].
У 1934 р. судова трійка колегії ДПУ УСРР притяг
нула до кримінальної відповідальності 32 осіб як членів
керівної групи «ПОВ». Були репресовані провідники
польської меншини в Україні, відомі партійні, дер
жавні, громадські, культурні діячі, науковці, зокрема
М. Н. Бжезовський. О. Г. Герман, С. К. Волін–Вернер–
Торчинськнй, А. С. Соколовський, М. Я. Торчинський–
Турек, Б. А. Глинська, П. А. Бороденко–Шпичек,
В. А. Дерлінг, Я. А. Зелінськнй. М. Г. Сохацький,
Л. – Ф. С. Крижановський, Й. Й. Понятковський,
Й. В. Теодор, Г. І. Політур–Радзиновський, Т. В. Дом
баль, І. Я. Туронь, С. К. Галькевич, В. В. Бандурський,
Й. К. Нейман, С. Г. Безчеснов та ін. [7, с. 160].
Історик Ю. Шаповал називає «ПОВ» «гумовою
справою», оскільки до неї додавалися все нові й
нові імена, відкривались нові справи, а структура
розширювалась. Участь або зв’язки з «ПОВ» фактично
приписувалася всім полякам, які були заарештовані у
різних регіонах України протягом 1933–1939 рр. [7,
с. 132].
У 1933–1934 рр. за причетність до «ПОВ» на
Правобережній Україні лише Київським обласним
управлінням ГПУ УСРР було заарештовано 114 осіб,
з яких 70 дістали різні терміни ув’язнення або були
страчені, а решта – 44 – звільнені за недоведеністю
складу злочину (що, зрозуміло, не давало гарантій
від репресій в подальшому). Наприкінці 1933 р. – на
початку 1934 р. було сфабриковано справу «Вінницького
(Подільського) обласного центру ПОВ», до якої було
притягнуто 52 особи, переважно місцевих культосвітніх
працівників.
В «Обвинувальному висновку у справі «Польської
військової організації на Поділлі» (23 лютого
1934 р.), що його сфабрикували вінницькі чекісти,
стверджувалося:
«Вінницьким
облвідділом
ГПУ
УСРР розкрита й ліквідована на території Поділля
контрреволюційна організація, що йменувала себе
Польською Військовою Організацією – «ПОВ»,
яка провадила активну повстанську, шпигунську й
шкідницьку роботу у межах Вінницької області задля
послаблення й повалення диктатури пролетаріату на
Совєтській Україні й приєднання території нинішньої
УСРР до Польщі.
У перебігу слідства з’ясовано, що зазначена
контрреволюційна організація являла собою філію
ліквідованої органами ГПУ Польської Військової
Організації, що провадила контрреволюційну діяльність
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на теренах СССР й зокрема на Совєтській Україні».
У тій же «історичній» преамбулі наголошувалося, що
«ПОВ» на Поділлі створили «активні контрреволюційні
кадри польського войовничого націоналізму», які,
мовляв, пройшли вишкіл збройної боротьби під час
громадянської війни й «повстанської шпигунської
діяльності», спрямованої проти більшовицького режиму
[6, с. 224, 230–231].
Згідно оперативної звітності транспортного відділу
ДПУ УСРР в 1934 році у місті Одесі «ліквідовувалось»
відгалуження «ПОВ». Зокрема, була «викрита дивер
сійна ячейка на Одеському залізничному вузлі, яка мала
на меті вчинення диверсій з моменту початку війни».
На сьогодні неможливо з’ясувати скільки всього
кримінальних справ, групових та одиночних, було сфаб
риковано в Одеському облуправлінні ДПУ. Ймовірно,
що арешти другої половини 1933 р. вилились в
групову слідчу справу №10686. Поки що невідомо,
скільки всього людей за нею проходило, але на
розгляд позасудового органу були подані матеріали
на дев’ятнадцять осіб. Ось їхні прізвища – Петро
Бороденко (він же – Стефан Шпичек), Олександр
Мікевич, Домінікій Врублевський, Броніслава Глин
ська, Марцель Турчинський (він же – Турек), Йосип
Лєщинський, Ян Зелинський, Максиміліан Сохацький,
Ісідор Коваль, Марія Мединська, Генріх Гродський,
Мечислав Вонарський, Пилип Ясинський, Станіслава
Мулько–Шульц,
Ганна
Лозинська–Штан,
Галина
Маєвська, Георгій Попович, Яніна Мірато та Станіслав
Новак. Згідно постанови судової трійки при Колегії
ДПУ УСРР від 28 лютого 1934 р., більшість з них
мали відбувати покарання у виправно–трудових
таборах строком від 3 до 10 років, С. Мулько–Шульц
мали вислати до Казахстану, а для Г. Лозинської–
Штан та Г. Маєвської вирок був умовним з подальшим
звільненням їх з–під варти [4, с. 185–186].
У другій половині 1935 р. було сфабриковано
чергову справу «пеовяків», відома під назвою «Волин
ський центр ПОВ». У її матеріалах зазначалося, що
внаслідок підривної діяльності «шкідницьких еле
ментів» Мархлевський район доведений до становища
найбільш відсталого в політичному та економічному
відношенні, найбільш враженого «контрреволюційною
активністю куркульських елементів й діяльністю
закордонної розвідувальної і диверсійної агентури».
Знову ж таки акцент робився на низькому (у порівнянні
з іншими місцевостями) відсотку колективізації
сільського господарства: наприкінці 1932 р. район був
колективізований лише на 14,9%, у 1933 р. – на 28, в
1934 р. на 47,6%.
Підкреслювалося, що у районі діяв ряд шпигунських
груп, які нараховували до 100 осіб «активних агентів
розвідки»; нарешті, у різний час саме тут сформувалися
чотири «міцно збитих» повстанських загони, котрі
об’єднували до 150 осіб [3, с. 128].
Сьомого серпня 1935 р. колишній перший голова
Мархлевського райвиконкому Є. П. Олдаковський
(заарештований у липні того ж року), він же –
керівник «Волинського центру ПОВ», дав потрібні
слідству свідчення щодо контрреволюційних обставин
і шкідницьких мотивів створення польського націо
нального району в Україні: «З метою посилення
націоналістичного впливу серед поляків й недопущення
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подальшої їхньої асиміляції, а також для створення
плацдарму для роботи серед польського населення у
«ПОВ» виникла думка організувати польський націо
нальний район. Причому як найбільш підходяща
місцевість для організації цього району намічався район
Довбиша (згодом Мархлевськ), де зосереджена значна
маса польського населення. Крім цього, малося на меті
самим фактом організації польського національного
району стимулювати посилення націоналістичної роботи
серед поляків і в інших місцевостях Союзу» [3, с. 129].
Дихотомія «центр – периферія» була чинною і для
справи «Волинського центру ПОВ». Наявність керівного
ядра потребувала мережі (бодай кількох) підлеглих,
спільників, виконавців вказівок контрреволюційного
проводу. За браком їх (в абсолютній більшості випадків)
цю роль покликані були виконувати знайомі, друзі,
колеги по роботі, в тому числі колишні. Спецслужби
діяли за відомим «принципом доміно»: арешт однієї
особи тягнув за собою ув’язнення людей з її оточення,
останні, в свою чергу, виводили на коло своїх знайомих
[3, с. 131].
Дев’ятого серпня 1937 р. Політбюро ЦК ВКП(б)
затвердило проект чергового «національного» наказу
Єжова – «польського» (№00485), що стосувався лік
відації польських диверсійно–шпіонських груп та
організацій «ПОВ». Згідно наказу арешту підлягали
шість основних категорій «невиявленого до цього
часу низового складу «ПОВ» та основних людських
контингентів польської розвідки в СРСР»: а) невід
найдені найактивніші члени «ПОВ»; б) військово
полонені польської армії, які знаходилися на території
СРСР; в) польські біженці, не залежно від часу їх
потрапляння до СРСР; г) польські політемігранти;
ґ) колишні члени польських політичних партій [1, с. 596,
597].
Спочатку «польську» операцію планувалося про
вести упродовж трьох місяців (20 серпня – 20 листопада
1937 р.). Проте цей термін постійно подовжувався:
спочатку до 10 грудня, потім до 1 січня 1938 р., до
15 квітня і, нарешті, до 1 серпня 1938 р. [1, с. 599].
Органи НКВС у кожному районі «знаходили»
організаційні структури «ПОВ». У квітні 1938 р.
Солобковецькою слідчою групою районного відділу
НКВС був викритий районний повстанський штаб
«Польської організації військової». З документів
кримінальної справи довідуємося, що боївки «ПОВ»
були організовані в селах з компактним проживанням
польського населення: Солобківці, Глушківці, Міцівці,
Сприсівка, Стріхівці, Удріївці, Підлісний Мукарів
та ін. За твердженням слідчих, члени ПОВ були
бойовим загоном, який мав брати активну участь у
загальному плані боротьби з радянською владою за
відродження великої Польської держави у кордонах
1772 р. Виходячи із цих завдань, організація планувала
здійснити: проведення військово–політичного і еконо
мічного шпигунства на території СРСР; військове
повалення радянської влади; об’єднання повстанських
та диверсійних кадрів для руйнівної роботи в середині
держави під час війни, створення сприятливої
обстановки просування в тил СРСР регулярних
польських військ; здійснення диверсійних актів
на залізничному транспорті, шосейних дорогах, в
сільському господарстві. У травні 1938 р. Шепетівською
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слідчою групою був «викритий» районний штаб
«ПОВ» в Антонінському районі, який нібито створив
на території району 5 боївок, залучивши до них понад
200 осіб. До кримінальної відповідальності безпідставно
було притягнуто 57 громадян, здебільшого жителів сіл
Кременчуки, Волиця, Мазепинці та Малі Пузирки. За
рішенням трійки, всі вони були засуджені до вищої міри
покарання. У Смотрицькому районі була «викрита» і
ліквідована контрреволюційна «ПОВ», яка тривалий час
проводила антирадянську пропаганду і організовувала
шпигунську роботу на користь польської розвідки. І
хоча слідчі органи не мали вірогідних матеріалів, за
постановою особливої трійки УНКВС Кам’янець–
Подільської області 37 жителів польської національності
сіл Михівка, Купин, Тинна, Цикова, Рудка, Залуччя були
розстріляні [2, с. 129, 130].
Протягом березня–квітня 1938 р. були заарештовані
члени «Волинського центру ПОВ». У кримінальній
справі «ПОВ» проходило 100 осіб, з них 7 жінок. На
день арешту керівниками «Волинського центру» були
директор польської середньої школи №14 В. Фойна,
референт комбінату глухонімих Б. Красовський, викла
дач механічного технікуму С. Пашковський, вчитель
школи села Голіївка Житомирського району Т. Зуб
рицький.
Серед учасників організації були вчителі польської
школи №14 м. Житомира, яким інкримінувалося
пропаганда фашистських ідей серед учнів та їх батьків,
виховання ненависті до радянської влади і патріотичних
почуттів до фашистської Польщі [8, с. 232].
Отож, з метою знищення неугодних сталінському
режиму жителів підрадянської України польської
національності співробітники ГПУ–НКВС упродовж
1930–х рр. вдалися до збору матеріалів, щодо їх
участі у вигаданій шукачами ворогів радянської влади
діяльності на території України Польської організації
військової. Громадяни з різних регіонів республіки
притягувалися до кримінальної відповідальності за
підготовку терористичних акцій, шпигунство на користь
Польщі та антирадянську пропаганду. Якщо під час
першого етапу «викриття» членів організації переважно
постраждали працівники державних органів влади, то
інші хвилі, найбільша з яких припала на 1937–1938 рр.,
були пов’язані з ліквідацією місцевих осередків
«ПОВ», а тому охопили різні прошарки польського
населення: від осіб, пов’язаних із діяльністю культурно–
просвітницьких установ до селян.
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The case of the «Polish Military Organization» and the repression
of the Poles of Ukraine during the 1930s
The article investigates the repression of the Bolshevik regime against the
Poles of Ukraine during the 1930s, the basis for the deployment of which were the
materials of the fabricated case of the «Polish Military Organization» («PMO»). The
main stages of the investigation in the named case are determined and the regional
peculiarities of its development are characterized.
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Особливості проведення Шкільної акції
1933 року
Українські націоналістичні організації приділяли велику увагу вихованню
молоді, її духовному та культурному розвитку, захисту україномовної шкільної
освіти. Система залучення до лав УВО та згодом ОУН пролягала спершу
через залучення до молодіжних організацій – Юнацтва. Юнацтво ОУН
відігравало потужну роль у боротьбі українських патріотичних національних
сил за Українську державу на теренах Західної України. Спротив польській
владі засновувався у 20–х роках ХХ століття з численної кількості колишніх
вояків УГА та українських військових Наддніпрянщини, інтернованих
військовополонених. Новостворена у 1921 році організація УВО до 1925 року
повністю відновила українське культурно–політичне життя, яке зазнавало
утисків з боку польської влади. Організація долала чималі труднощі у своїй
роботі. Апогеєм боротьби за українську державність стали 1930–ті роки під
проводом діяльності організації ОУН, що була створена у Відні 18 лютого 1929
року. Феномен їх боротьби привертав увагу дослідників протягом тривалого
часу. Наше дослідження стосується однієї із сторінок історії боротьби ОУН
та його Юнацтва за збереження культурно–освітніх прав українців у ІІ Речі
Посполитій, а саме проведення Шкільної акції 1933 року.
Ключові слова: ОУН, Шкільна акція, українська освіта, школа, молодіжні
організації ОУН, листівки, протидія полонізації, феномен боротьби ОУН.
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Шкільна акція 1933 року яка була проведена
в навчальних закладах ІІ Речі Посполитої восени
1933 року мала на меті організувати стихійний
спротив ополяченю україномовної освіти на теренах
західної України. Дана акція була організована ОУН та
здійсненна завдяки підрозділу ОУН, його молодіжному
крилу – Юнацтвом. Тому в нашій роботі слід дослідити
та проаналізувати ідеали ОУН в шкільному сегменті,
виділити базові основи боротьби за україномовну освіту
на принципах повернення до національної української
початкової, шкільної, професійної та вищої освіти з
українською мовою навчання. Важливо виділити роботу
Юнацтва ОУН з українськими вчителями та батьками
дітей. Мета дослідження розкрити методи та засоби
проведення Шкільної акції 1933 року як показового
спротиву полонізації освіти, що стало прикладом
виховання молоді у національному патріотичному дусі,
показати особливості проведення даної акції на теренах
Тернопільського воєводства.
Дотично звертались до діяльності Юнацтва
ОУН українські історики, які досліджували західно
українських регіон у складі Польщі у міжвоєнний
період. Це різного роду праці з політичної, соціально–
економічної та культурно–освітньої історії краю. Праці
В. Комара [1], Зиновія Книша [2; 3], праця А. Жуков
ського та О. Субтельного [4] являють нариси з загальної
історії західноукраїнських земель та національного руху,
але згадують про проведення Шкільної акції.
Глибше розповідають про боротьбу українських
громадських товариств за культурно–освітні права
українців, сутність націоналістичного руху, аналізують
діяльність ОУН та його Юнацтва праці С. Кульчицького
[5], Я. В. Цецика [6], Б. Савчука [7], Лева Ребета [8],
В. П. Футали [9].
Діяльність українських педагогічних товариств
та їх допомога Юнацтву ОУН у справі збереження
українського шкільництва досліджена у працях
О. Плитуса [10] та П. М. Хмельовського [11]. Вище
названі дослідження показали зацікавленість українсь
ких дослідників даною проблематикою та висвітлення
певних аспектів боротьби за національну школу.
Асиміляторська політика Польщі у Західній Україні
насамперед позначилась на стані освіти. Основні
принципи освітньої та культурної політики були чітко
окреслені у так званих кресових законах – «Законі про
деякі положення організації шкільництва» та законі
«Про держану мову адміністративних органах та
місцевого самоврядування», від 31 липня 1924 р., які
були ухвалені сеймом під тиском польських націонал–
демократів [12].
Ці закони мали забезпечити асиміляцію українців
та інших національних меншин у Польщі. У законі про
державну мову і мову урядування адміністративних
властей стверджувалося, що на території Польщі
державною мовою є польська. У законі про шкільну
реформу було зазначено, що основним типом держав
ної школи є двомовна (утраквістична). Дія цих законів
розповсюджувалась на території Львівського, Станіслав
ського, Тернопільського, Волинського воєводств [13,
арк. 3–5].
Незважаючи на масові протести громадськості,
вже в 1926–1927 навчальному році в Західній Україні
було 1934 двомовних і 2270 польських шкіл, а
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українських залишилося всього 845 [11]. Газета «Діло»
на своїх сторінках підкреслювала критичне становище
українського шкільництва в Західній Україні. Зокрема
у 1926 р. у повітах Копичинецькому, Скалацькому і
Радехівському – не було жодної української школи.
У Чортківському повіті, де українське населення
становило 60% (за офіційними даними польської
статистики), залишилась одна українська школа
[14, арк. 1–3]. У подальшому ліквідація українських
загальноосвітніх шкіл продовжувалась. Після травневого
перевороту 1926 р. в Польщі та встановлення режиму
«санації», новий уряд задекларував, що у Східній
Галичині та Волині він «задовольнить освітні потреби
українського населення українською мовою», що будуть
«засновані публічні загальні школи з українською
мовою навчання», а в усіх державних школах буде
запроваджено вивчення української мови, відкрито
державні гімназії та загальноосвітні ліцеї і професійні
школи з українською мовою навчання.
Провадилась політика ополячення. Підтвердженням
цьому служить таємний документ, який є у фондах
Волинського воєводського управління за назвою
«Замітки польської внутрішньої національної політики».
У ньому, зокрема, говориться: «в основі повинна стати
політика державної асиміляції національних меншин
з їх наступною національною асиміляцією, особливо
мовною денаціоналізацією» [13, арк. 3]. 29 листопада
1930 р. президент Польщі вніс доповнення до закону
про шкільну реформу, згідно з яким зміна мови навчання
могла відбутися не раніше ніж через сім років з часу
«остаточної ухвали, яка встановлювала мову навчання
для даної школи». У зв’язку з цим йшлося про перегляд
і скасування шкільного закону від 31 липня 1924 р.
про запровадження утраквістичних шкіл. Так з 1926–
1927 по 1936–1937 навчальні роки кількість освітніх
шкіл, розташованих на території трьох воєводств
Західної України – Львівському, Станіславському і
Тернопільському, зменшилася майже у два рази.
На 1930–1931 рр. у сільський місцевості Західної
України з 3348,9 тисяч дітей української націо
нальності в польських школах навчалися 56,7 тис.,
в утраквістичних – 250,8 тис. і в українських –
77,1 тис. У містах з 31,2 тис. дітей української
національності в польських школах навчалося 22,5 тис.,
в утраквістичних – 6,6 тис. і в українських – 2,1 тис.
Таким чином кількість дітей української національності,
що навчалися в українських школах, зменшилась на
36,5 тис. у 1936–1937 навчальному році порівняно з
1931–1932 навчальним роком [13, арк. 23]. Згідно з
реформою освіти 1932 р., у Польщі було запроваджено
триступеневу систему початкових шкіл. Школа першого
ступеня – чотирикласна, другого – шестикласна і
третього – семикласна. У 1938–1939 навчальному році з
5 тисяч загальноосвітніх шкіл на території Львівського,
Станіславського і Тернопільського воєводства 3,4 тис.
були першого ступеня (давали дітям лише елементарні
знання) і в них навчалося 39% всіх дітей шкільного
віку. у школах другого ступеня навчалося 23,4% дітей, а
третього – 37,6%. На Волині в 1922–1923 навчальному
році функціонувало близько 400 українських шкіл, а вже
1932–1933 рр. – тільки чотири [13, арк. 24].
Влада забороняла організацію не лише приватних
шкіл, але й проведення курсів для неписемних. У
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таємному меморандумі кураторії Львівського шкільного
округу органам адміністративної влади зазначалося
на виявленні та ліквідації українських приватних
навчальних закладів, освітніх курсів тощо [14, арк. 1–3].
Саме дана політика польського уряду спричинила
боротьбу українців проти польської влади. Цікавим
фактом є те, що в цей час боротьбу за українське
шкільництво веде ОУН.
Концепцію такої акції обговорено і ухвалено на
Берлінській Конференції в червні 1933 року, 3–6 червня
1933 року в Берліні відбулася чергова Конференція
Проводу ОУН з представниками Крайової Екзекутиви
ОУН, названа «Берлінською Конференцією» [15, с. 382],
після чого конкретний план дії укладено на засіданні
Краєвої Екзекутиви в половині червня того ж року
і на окремій, спеціально для цієї мети скликаній,
конференції повітових провідників Організацій в
липні 1933року [16]. В докладних інструкціях, що до
проведення акцій говорилось:
а) не допустити, щоб окупант уже від народної
школи міг затруювати українські душі послушливістю
та примирливістю зі станом панування поляків на наших
землях;
б) звернути увагу українським дітям на стан
поневолення;
в) впоювати в їх душі любов до рідної мови й
культури та ворожість до тих хто їх нищить [17, арк. 9].
Реалізацію акції заплановано на початок шкільного
року. Стояло завдання розповсюдити летючки ОУН
з роз’ясненням справи, а шкільна молодь, навчена
старшими членами ОУН, мала б відмовитися говорити
польською мовою, понищити в школі польські
державні емблеми й вимагати від учителів, щоб їх
учили українською мовою й про Україну. Та щоб до
українських шкіл повернулися українські вчителі, що
їх масово перенесено на польські землі, а щоб польські
забирались до Польщі.
Найважливішим внеском ОУН у підготовці нових
кадрів та проведенні у школах Шкільної акції було
поширення націоналістичної літератури, що сприяло
розширенню національної свідомості та патріотичності
серед у жителів терену, особливо пожвавлювалася
робота агітаторів у зв’язку з канікулами у школі,
Різдвяними та великодніми святами що відображалося
на дисципліні учнів та їх роботі після продовження
навчання. Саме ці наслідки характеризували успіх
роботи пропагандистів ОУН в даному сегменті
агітаційної роботи [18]. Це гарантувало успіх роботи
не тільки з молоддю а й з їхніми батьками. Така
можливість продуктивної пропаганди ОУН серед
школярів та молоді та активна зацікавленість молоді
в ідеях ОУН (швидко сприймалися гасла – «За
рідну школу, землю, державу, без поляків та інших
катів народу!») була наслідком агресивної політики
міністерства освіти Польщі, а особливо з виходом у світ
та впровадженням в дію нового циркуляру під №306
від 26.05.1933 «У справі виступів української молоді
проти політики польського уряду в галузі освіти».
Виступи молоді проти політики польського уряду в
галузі освіти були непоодинокими, а саме акції псувати
портрети Пілсудського чи гербів Речі Посполитої [19].
Тому швидко створюється широка мережа молодіжних
організацій ОУН що діють у шкільному середовищі. Так
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маємо безліч донесень та повідомлень як постерунків
поліції так згодом і повітових старости про масштаби
діяльності
даних
організацій.
Розповсюдження
даних організацій по всьому терену Тернопільського
воєводства та антипольська основа їх діяльності
привертає значну увагу слідчого відділу воєводської
поліції, апогеєм чого є листування тернопільського та
львівського воєводи з метою обміну інформації про
діяльність молоді в лавах ОУН та про самі молодіжні
юнацькі організації.
Сама діяльність молодіжних організацій була
спрямована проти польської системи освіти, містила в
собі заклики антидержавного характеру, що проходили
в межах мирного спротиву, актів саботажу та непокори,
розкидання листівок та летючок ОУН із закликом
бойкотувати польські школи, акти пошкодження
шкільного майна та польських державних символів,
подекуди супроводжувалась актами вандалізму над
польським державним майном, тощо. Разом із тим
радикалізм нелегальної організації ОУН тривожив
польську громадськість. Польська влада вбачала в
ОУН загрозу для своїх дій, скерованих на полонізацію
освіти. Така тривога поляків не була марною. Адже
українські націоналісти активно сприяли й утвердженню
проукраїнського товариства «Рідна школа», в усьому
підтримували діяльність цього товариства. Товариство
«Рідна школа», як відомо, протидіяло дискримінаційній
політиці польського уряду, спрямованій на обмеження
фахового навчання представників національних меншин
шляхом утраквізації, а згодом остаточної полонізації
державних учительських семінарій [4].
Крім саме організації гуртків на шкільній основі
ОУН займалося вишколами школярів та молоді зокрема
військовими навчаннями школярів, прикладом для яких
може служити організація проводом ОУН військових
навчань школярів у полях таких як у полі поблизу
с. Кут–Товсте Скалатського повіту які проводились
протягом навчального 1933–1934 року [17, арк. 9].
Шкільна акція, яку Бандера починав готувати
ще будучи референтом крайової екзекутиви ОУН
пройшла по всій Західній Україні, в один день, під
гаслом «Вимагаємо українських шкіл! Геть польських
учителів!». Одночасно розповсюджувалася велика
кількість заздалегідь віддрукованих листівок і брошур.
За даними так званого «архіву Сеника» [2], було
виготовлено шість тисяч брошур і 92 тисячі листівок.
Польські газети визнавали, що в шкільній акції взяли
участь десятки тисяч дітей. Багато батьків підтримали
своїх дітей, а деякі брали і безпосередню активну
участь в акції. Хай там як, шкільна акція підтвердила
організаційні здібності Степана Бандери, а діти,
підростаючи, поповнювали ряди ОУН, а пізніше й УПА
[20].
Шкільна акція мала добрі початкові успіхи. Справді
масово була переведена тільки найлегша її частина –
зовнішня демонстрація, доконана членами організації.
Оскільки ці демонстративні виступи були масовими
і відбулися в один час, вони викликали також велике
враження, тим більше, що цією акцією були заторкнені
широкі кола населення, у відповідь на акцію діти
зазнали переслідувань з боку вчителів–поляків.
Акція свідчить про активізацію підпілля ОУН на
усьому терені західноукраїнських земель у зв’язку з
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політичною нестабільністю в Польській республіці.
Центральний Комітет УНДО вважав за потрібне
присвятити шкільній акції ОУН окреме засідання. Воно
відбулося 30 вересня 1933 року й «після всебічного
розгляду справи», як стверджено на засіданні, учасники
прийняли резолюцію про засуд шкільної акції. Більшість
українського населення прийняв «шкільну акцію» ОУН з
неприхованими симпатіями.
Хоч шкільна акція виявила, що ОУН ставить собі
завдання, яких вона в даний час не спроможна цілком
здійснити, проте швидке піднесення революційних
настроїв в української громадськості, головним чином
на селі вселяв в кадри ОУН великий оптимізм. Попри
шкільну акцію, Краева Екзекутива ОУН запланувала
і Краєва Конференція ОУН схвалила [9] подальше
посилення масових революційних виступів, насамперед
посилення бойкоту державних монополій і відновлення
та поглиблення шкільної акції.
Така політика спротиву сприяла надії українців на
зрив польської політики ополячення та пробудження
українських національних сил. Серед керівних кіл
ОУН було припущення, що данні акції, спротив
політиці поляків змусить польський уряд припинити
полонізаційну політику серед українського населення.
Шкільна акція була розрахована на скрутне
становище української шкільної молоді. Окрім учнів,
до акції приєдналися і їхні батьки, а також українські
вчителі. Умовою акції було саботувати усе польське
у школах. Самі школярі виступали проти викладання
предметів польською мовою та проти вивчення тієї
версії історії, в якій Україна називалася лише частиною
Польщі. Найбільшим обуренням українців щодо дій
поляків було те, що вони забороняють дітям молитися
перед уроками українською. Зазвичай це закінчувалося
викликом поліції. Поліцейські намагалися арештовувати
дітей. На їхній захист ставали матері, б’ючи
поліцейських всім, що під руку попадеться.
З іншого боку, члени ОУН проводили диверсії у
приміщеннях шкіл. Вибивалися вікна, знищувалися
польські державні символи, викидалися портрети
польських діячів, встановлювалися українські прапори.
На стінах шкіл робилися відповідні написи. Поліція
писала рапорти на тему «українські діти шкільного та
нешкільного віку знущаються над польськими дітьми,
якщо останні розмовляють польською у присутності
перших» [8].
Шкільна акція, нажаль, не мала ніякого практичного
ефекту. Окрім пропагандистського, їй не вдалося
досягти якогось практичного результату та спричинити
жодних змін. У першу чергу тому, що її не підтримали
офіційні українські партії, які на той час як раз почали
налагоджувати стосунки з польським урядом, а отже
не бажали в чергове з ними сваритися. Головне – всі
сторони процесу повинні пам’ятати: шкільна акція
1933 мала закінчитися атентатом. В 1933–му це мав
бути шкільний куратор у Львові – пан Гадомський. Тоді
цьому завадила лише прикра випадковість. Для тисяч
українських шкільних дітей такі події були пам’ятні
на все їхнє життя і це були їх перші акції спротиву
окупантській ворожій владі.
Слід вважати що шкільна акція ОУН 1933 року
становила небезпеку для польського уряду та місцевої
адміністрації тому що провокувала до шкільного
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саботажу не тільки шкільну молодь, а й до спротиву
польській владі батьків учнів та громадськість.
Агресивне налаштування польської влади щодо даних
акцій, арешти та погроми учасників акцій ще більше
розпалювали вороже ставлення місцевого населення не
тільки до поліції та польської адміністрації, ай до всього
польського загалом, піднімало національну гордість,
само і національну свідомість, розуміння того що
населення живе під «чужим» урядом та веде боротьбу
проти нього.
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Features of the School campaign 1933
The Ukrainian nationalist organization paid great attention to the education of
youth, its spiritual and cultural development, protection of the Ukrainian–language
schooling. The system of mobilization in the ranks of the UVO and later OUN ran
first through the involvement of youth organizations – «Yunatstvo». «Yunatstvo» OUN
played an important role in the struggle of the Ukrainian national Patriotic forces
for the Ukrainian state in Western Ukraine. Resistance the Polish government was
based in the 20–ies of XX century from countless former soldiers of the UHA and the
Ukrainian military in the region of interned prisoners of war. Established in 1921,
the organization UVO until 1925 fully restored Ukrainian cultural and political life,
which has experienced harassment by the Polish authorities. The organization had
to overcome considerable difficulties in their work. The climax of the struggle for
Ukrainian statehood became the 1930–ies under the leadership of the organization,
the OUN, which was created in Vienna on 18 February 1929. The phenomenon of
their struggle has attracted the attention of researchers for a long time. Our study
concerns one of the pages of the history of the struggle of the OUN and «Yunatstva»
for the preservation of the cultural and educational rights of Ukrainians in the Polish–
Lithuanian Commonwealth, namely the School shares 1933.
Keywords: OUN, School campaign, Ukrainian education, school, youth
organization of the OUN, postcards, counter Polonization, the phenomenon of the
struggle of the OUN.
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Допомогова діяльність
українських професійних організацій
науково–технічної інтелігенції
у Чехословаччині в 20–30–х рр. ХХ ст.
Проаналізовано допомогову діяльність українських професійних організацій
науково–технічної інтелігенції у Чехословаччині в 20–30–х рр. ХХ ст. Визначено
основні форми надання допомоги українським емігрантам: матеріальну
підтримку, допомогу в працевлаштуванні, юридичні консультації та ін.
Прослідковано вплив світової економічної кризи і трансформації соціальної
політики керівництва Чехословаччини на становище української міжвоєнної
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еміграції і заходи професійних організацій щодо його покращення. Акцентовано
увагу на допоміжній ролі допомогової діяльності у роботі професійно–
наукових організацій, зокрема в Українському правничому і педагогічному
товариствах.
Ключові слова: українська еміграція, Чехословаччина, професійні
організації, професійно–наукові організації, допомогова діяльність.

Геополітичні трансформації у Європі після завер
шення Першої світової війни і несприятливий для
українського народу перебіг боротьби за власну
державність обумовили появу за кордоном центрів
української еміграції, зокрема у Чехословацькій
республіці (ЧСР). Появі на території цієї держави
значної кількості українських емігрантів сприяли
лояльне ставлення щодо них населення і керівництва
Чехословаччини, державна програма матеріальної
допомоги для іммігрантів з колишньої Російської
імперії («Російська акція допомоги»). Не менш важливе
значення мав демократичний характер цієї держави і
близькість її кордонів до українських етнічних земель.
Водночас президент ЧСР Т. Масарик і його однодумці
прагнули залучити до переїзду на територію республіки
перш за все інтелігенцію, що обумовило появу тут
діячів української культури і науки. Найбільше цей
процес проявився після перенесення з Відня до Праги
Українського вільного університету і відкриття у
Подєбрадах Української господарської академії (УГА).
Зосередження у Чехословаччині значної кількості
української науково–технічної інтелігенції викликало
необхідність її об’єднання для реалізації фахових та
національних інтересів українців в умовах еміграції. У
кінці 20–х рр. ХХ ст. потреба створення професійних
організацій стала особливо актуальною, оскільки
трансформація політики керівництва ЧСР щодо імміг
рантів і світова економічна криза ускладнили становище
українських емігрантів. Ця обставина визначила
один з напрямів їх діяльності – надання допомоги
потребуючим, а також була важливим мотивом для
вступу до професійних товариств і спілок.
Усього протягом 1920–1930–х рр. у Чехословаччині
діяло близько півтора десятка українських професійних
та професійно–наукових організацій науково–технічної
інтелігенції. При цьому професійно–наукові об’єднання
українських емігрантів не розглядали допомогову
діяльність як окремий напрям своєї роботи, а проводили
її відповідно до власних можливостей.
В українській історичній науці українські профе
сійні організації науково–технічної інтелігенції у
Чехословаччині в 20–30–х рр. ХХ ст. залишалися поза
увагою дослідників. Виняток становлять дві частини
монографії С. Наріжного [10; 11], у якій автор подав
відомості про організації української міжвоєнної
еміграції у Європі, а також статті І. Битюк [1], В. Вла
сенка [5] та Н. Коцур [9], присвячені окремим профе
сійним об’єднанням емігрантів. На окрему увагу заслу
говує також монографія М. Бойчака про українських
лікарів за кордоном [2], у якій на основі широкого
комплексу джерел висвітлено діяльність Спілки україн
ських лікарів (СУЛ) у ЧСР. При цьому доводиться
констатувати відсутність у вітчизняній історіографії
досліджень, у яких було б розглянуто допомогову діяль
ність професійних організацій українських емігрантів.
Допомогова діяльність професійних організацій
науково–технічної інтелігенції передбачала задоволення
цілого комплексу потреб українських емігрантів:
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матеріальна підтримка, допомога у працевлаштуванні,
юридичні консультації та ін.
Поліпшення матеріального становища своїх членів
виступало стрижневим питанням у статутах більшості
професійних спілок і товариств. Найбільш успішно
цей напрям діяльності, завдяки підтримці керівництва
Чехословаччини, втілювали у Спілці українських
лікарів. Тут основною формою допомоги була видача
стипендій для українських лікарів. Для забезпечення
необхідних джерел фінансування С. Дністрянський у
1922 р. відвідав з візитом міністра ЧСР Вацлава Гірсу,
який з дозволу президента Т. Масарика погодився
щомісяця асигнувати на стипендії 25 тис. крон.
Водночас засідання СУЛ 14 грудня 1922 р. затвердило
порядок виплати матеріальної допомоги. Неодруженим
призначали стипендію розміром в 1 тис. крон на
місяць, одруженим – по 1 тис. 500 крон і на дитину ще
по 200 крон [20, арк. 19]. Як наслідок, тільки у червні
1923 р. українські лікарі отримали для власних потреб
22 тис. 700 крон [22, f. 3].
Спілка українських лікарів продовжувала допомагати
своїм членам і в наступні роки, при цьому дана стаття
видатків була найбільш обтяжливою для її бюджету.
Так, з загальної суми витрат у розмірі 1 тис. 243 крони
у 1928 р., допомога українським лікарям–емігрантам
складала 1 тис. 200 крон, або 96,5% [23, f. 2].
Управа СУЛ своєю постановою від 29 грудня 1922 р.
встановила контроль над лікарями, які отримували допо
могу. Вони зобов’язувались виявити свою практичну
користь для Спілки українських лікарів, працюючи у
клініках та лікарняних установах. Також необхідною
умовою отримання допомоги визначалось «виконання
обов’язків що до укр. держави» [20, арк. 20зв].
Також СУЛ намагалася допомагати українським
лікарям, які хотіли емігрувати до Чехословаччини з
території інших країн. Зокрема вона домоглася від
уряду дозволу на переїзд до Чехословаччини 10–ти
кваліфікованих лікарів, у більшості інтернованих з
території Польщі [2, с. 144].
Матеріальна
допомога
виступала
важливим
елементом діяльності і решти професійних організацій
науково–технічної інтелігенції у ЧСР. Зокрема
Спілка українських техніків сільського господарства
(СУТСГ) лише протягом 1926 р. надала фінансову
підтримку своїм членам у розмірі 3 тис. 400 крон, а
для українських емігрантських організацій – 400 крон,
що загалом становило 17% від її загальних витрат. У
1924 р. Управа СУТСГ домоглася від Міністерства
закордонних справ (МЗС) ЧСР виділення українським
емігрантам для підготовки наукових праць у галузі
сільського господарства щомісячної допомоги у розмірі
1 тис. 500 крон. Цю суму розділили між Й. Мельником
(500 крон), М. Дерев’янком (500 крон), О. Козьмою
(200 крон) і Є. Чикаленком (300 крон). Останньому
протягом 1927 р. управа СУТСГ виплачувала щомісячну
матеріальну допомогу у сумі 200 крон [13, арк. 35].
Всього протягом травня 1925 – березня 1926 рр.
на допомогу різним особам було витрачено 6 тис.
550 крон, а саме: М. Дерев’янкові – 2 тис. 500 крон,
Є. Чикаленкові – 3 тис. 800 крон, О. Козьмі – 1 тис.
400 крон, Довженкові – 1 тис. 100 крон [13, арк. 38].
Для збору допомоги незаможним студентам УГА
при Товаристві українських інженерів (ТУІ) було
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створено «Фонд ім. І. Горбачевського», у якому в 1935 р.
налічувалося 130 крон [14, арк. 2зв]. У разі виникнення
нагальної потреби товариство також виділяло кошти для
допомоги окремим своїм членам. Так, 13 травня 1938 р.
Управа ТУІ зібрала 20 крон на 5 обідів для інженера
П. Вигнанського [16, арк. 30зв].
При «Спілці українських інженерів на Словаччині»
(СУІ) від 1 квітня 1930 р. діяв так званий «Допомоговий
фонд», який надавав довготермінові позики бідним та
безробітним емігрантам. Фонд складався з добровільних
пожертв інженерів, що входили до Спілки українських
інженерів, а також позик і доходів від депозитів у
банках. Вже у квітні 1930 р. з цією метою було зібрано
250 крон [6, с. 8]. Для його стабільного наповнення було
встановлено річні внески у розмірі 60 крон.
Довготермінові та короткотермінові позики видавали
під 12% річних. Довготерміновою називали позику до
200 крон щомісяця для безробітних (з терміном оплати
до 1 року), хворих членів СУІ та студентів, які не мали
жодного майна. Короткотермінові позики, вартість яких
не перевищувала 1 тис. крон, отримували безробітні
члени Спілки українських інженерів на термін до
3 місяців. Із щомісячних надходжень 30% передавали
на запасний фонд. Про практичну результативність цієї
роботи свідчить той факт, що протягом 1930–1931 рр. з
«Допомогового фонду» було виділено довготермінові
позики та допомогу безробітним на суму 1 тис. 509 крон
[4, с. 2].
Після поразки українців у боротьбі за незалежність
Карпатської України 14 березня 1939 р. до Братислави
перебралося багато українських інженерів з Закарпаття.
Потреба у тривалій матеріальній підтримці вихідців
з Карпатської України підштовхнула Управу «Спілки
українських інженерів на Словаччині» налагодити
зв’язок з іншими емігрантськими організаціями. Спроба
заснувати у Братиславі Український допомоговий
комітет завершилась невдачею, тому секретар СУІ
С. Зеркаль звернувся до українського емігранта у
Нью–Йорку О. Гончара з пропозицією організувати
збір коштів у США. Переговори між С. Зеркалем
і О. Гончаром завершилися згодою Українського
робітничого союзу у США перебрати на себе
проведення цієї акції. Її результатом у 1939 р. став
прибуток «Допомогового фонду» Спілки українських
інженерів у розмірі 30 тис. 784 крони. Найбільшу суму
пожертвували редакція часопису «Народна Воля» у
Скремптоні (14 тис. 600 крон), Українсько–американська
ліга в Нью–Йорку (1 тис. 750 крон), Український хор у
Чикаго (1360 крон) та ін. [6, с. 9].
Посильну допомогу українцям у ЧСР надавало і
Товариство українських інженерів. Так, на засіданні
Управи ТУІ 24 квітня 1939 р. виділили по 50 крон інже
неру Малієву і ще 5 студентам [16, арк. 57зв]. Особливу
увагу товариство звернуло на потреби тих українців,
які змушені були емігрувати після окупації угорськими
військами Карпатської України. За посередництва
Комітету для допомоги студентам воно передало
100 крон для дітей біженців з Карпатської України
[16, арк. 62зв]. Також ТУІ долучилося до створення
«Українського комітету допомоги збігцям з Карпатської
України», для якого виділило 500 крон [16, арк. 56зв].
У кінці 20–х рр. ХХ ст. у світі розпочалася
економічна криза, відома в історії як «Велика депресія».
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Її негативними наслідками для ЧСР стало падіння
промислового виробництва (у 1933 р. його рівень
становив лише 60% від рівня 1929 р.), зниження на
50–60% заробітної плати і зростання безробіття, що
досягло близько 1 млн. осіб [8, с. 86]. Щоб зменшити
кількість безробітних серед своїх громадян, керівництво
Чехословаччини
вдалося
до
протекціоністської
соціальної політики. Так, 13 березня 1928 р. парламент
ухвалив закон про охорону національного ринку
праці. Було введено обмеження у прийманні на роботу
іноземців, які прибули до Чехословацької республіки
після квітня 1923 р. [3, с. 16].
В умовах скрутного матеріального становища
і законодавчих нововведень чехословацької влади
щодо захисту ринку праці ЧСР від чужинців, життєво
важливою для українських емігрантів стало питання
їх працевлаштування. Оскільки власні можливості не
дозволяли самостійно займатися пошуками роботи, їм у
цьому допомагали професійні організації.
У Спілці українських техніків сільського господар
ства для вирішення питань, пов’язаних з працевлаш
туванням, діяло бюро праці. Воно шукало можливості
влаштувати українських емігрантів як у Європі, так і в
Канаді [10, с. 239]. Робота у цьому напрямі дала певні
позитивні результати, завдяки чому п’ять випускників
агрономічного відділу УГА працевлаштувалися на тери
торії Канади [24, f. 327].
Проблема безробіття була однією з найбільших
гострих і в діяльності Спілки українських інженерів
у Словаччині. У жовтні 1933 р. жодної роботи не мало
30% її членів [17, арк. 16зв]. Для виправлення ситуації
було створено Бюро праці, що надавало поради та
інформацію щодо влаштування на роботу на території
Словаччини. За час існування Спілки українських
інженерів воно працевлаштувало 23 особи і провело
83 консультації з цих питань [6, с. 14]. З огляду на
потребу емігрантів у юридичних консультаціях 11 люто
го 1935 р. було створено так зване «бюро правної
поради». В основному цією роботою займався юрист
у Нітрі Л. Харак, який одночасно був і перекладачем
офіційної документації на словацьку мову [6, с. 14].
Проблему
безробітних
інженерів–емігрантів
Товариство українських інженерів у Празі прагнуло
вирішити шляхом їх відправлення в українські
установи і фірми [15, арк. 1]. Для цього Управа ТУІ
неодноразово зверталася до своїх членів товариства за
інформацією про вільні робочі місця. Щодо можливості
працевлаштування українських емігрантів на території
Галичини ТУІ регулярно листувалося з Українським
технічним товариством (УТТ) у Львові. Так, Управа
УТТ в одному з листів надала відомості щодо
можливого працевлаштування для інженерів агрономів і
торговців. У відповідь ТУІ направило листи до редакції
«Сільського Господаря» та УТТ, у яких повідомляла
про охочих знайти роботу на західноукраїнських землях
[14, арк. 4]. Проте у своєму «Комунікаті» (Ч.7, 1937 р.)
Управа ТУІ змушена була констатувати, що «зусилля в
напрямі приміщення безробітних інженерів на працю, на
жаль, не дали позитивних наслідків» [14, арк. 20].
Пошуком роботи для українських емігрантів
займався і «Союз організацій інженерів українців на
еміграції». Бюро праці, що діяло при ньому, вдалося
працевлаштувати трьох українських інженерів і виділити
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кошти для їх переїзду до місця роботи в Румунію,
на Волинь і в Брно (Чехословаччина). Також за його
ініціативи у 1933 р. відбулася міжорганізаційна нарада
у Празі, яка вирішила розгорнути діяльність у напрямі
полегшення отримання дозволу на працю та отримання
громадянства в ЧСР [25, f. 258–259].
Довготривале перебування емігранта за кордоном
часто завершувалося його смертю, що породжувало
проблему поховання і зведення надгробного пам’ятника.
Оскільки родини покійників часто не мали достатніх
коштів для проведення усіх ритуальних процедур,
їм на допомогу приходили українські емігрантські
організації. Зокрема, при Товаристві українських
інженерів діяв так званий «Фонд Пулюя», метою якого
був збір коштів для будівництва пам’ятника І. Пулюю
на Ольшанському кладовищі у Празі. У результаті
його роботи до 1935 р. вдалося зібрати 900 крон [14,
арк. 2зв]. У цей час «Спілка українських журналістів
і письменників на чужині» проводила акцію зі
збирання пожертв на надгробний пам’ятник на могилу
українського письменника В. Леонтовича [21, арк. 68].
До 7 листопада 1935 р. за її безпосередньої участі було
зібрано 658 крон [21, арк. 71].
Однією з найбільш масштабних акцій у діяльності
«Спілки українських інженерів на Словаччині» стала
боротьба за юридичне визнання дипломів УГА і
прирівняння їх до дипломів фахових чехословацьких
навчальних закладів. До 1933 р. у цьому напрямі
працювала Управа СУІ, а після 25 червня 1933 р. при
ній була створена спеціальна Комісія абсольвентів
(випускників), до складу якої увійшли Є. Науменко,
Я. Івантишин і В. Сімонович [6, с. 15]. 27 березня
1934 р., з огляду на виїзд усіх членів «Комісії
абсольвентів У.Г.А. в Ч.С.Р.» з Братислави, відбулася
її ліквідація, а усі документи перейшли до «Спілки
українських інженерів на Словаччині» [6, с. 21]. У
1939 р., після розпаду Чехословаччини і утворення
незалежної Словацької республіки, Управа СУІ про
довжила боротьбу за зрівняння у правах випускників
Української господарської академії з випускниками
словацьких вищих навчальних закладів. Її результатом
стало урядове розпорядження Міністерської ради
Словацької республіки про рівнозначність навчальних
програм УГА і Словацької вищої технічної школи [6,
с. 42].
Серед професійно–наукових організацій допомогову
діяльність здійснювали тільки Українські педагогічне
і правниче товариства. Так, Управа Українського
правничого
товариства
направила
до
міністра
юстиції ЧСР спеціальну комісію на чолі з головою
товариства Р. Лащенком, яка подала меморандум щодо
працевлаштування українців. Проте для перебування на
державній посаді у Чехословаччині вимагали наявність
у кандидатів чехословацького громадянства, що
виключало серед претендентів українських емігрантів
[12, арк. 22]. Водночас для підтримки українських
правників МЗС ЧСР передало Українському правничому
товариству протягом лютого–березня 1924 р. 2 тис.
800 крон. У поодиноких випадках було задоволено і
прохання про сприяння у вирішенні візового питання.
За сприяння Українського правничого товариства візи
змогли отримати С. Шелухін, Г. Шиянів та ін. [12,
арк. 22–23].

52

Гілея

Українське педагогічне товариство зосередилося
на допомозі у працевлаштуванні українських педагогів
на Закарпатті. З цією метою воно листувалося з
представниками урядових кіл у справах шкільництва
в Ужгороді й окремими шкільними інспекторами.
Водночас Управа товариства склала перелік кандидатів
(38 осіб) на учительські посади [17, арк. 11зв–12]. У
1932 р. на прохання уповноваженого представника
від учителів–емігрантів на Закарпатті М. Литвицького
голова Українського педагогічного товариства С. Сіро
полко двічі відвідував Міністерство освіти ЧСР, де
особисто клопотав про виплату педагогам недоданих
250 крон заробітної плати за 1931 навчальний рік
[19, арк. 2]. Проте, незважаючи на незначні позитивні
результати, старання Українського педагогічного това
риства не принесли значного практичного результату.
Інші професійні та професійно–наукові організації
активної роботи щодо матеріальної підтримки україн
ських емігрантів не проводили, зосередивши основну
увагу на науковій та культурно–просвітницькій роботі.
Отже, допомога українським емігрантам була
важливим компонентом у діяльності українських про
фесійних організацій науково–технічної інтелігенції.
Вона включала у себе матеріальну підтримку українців,
допомогу у пошуку роботи, юридичні консультації
та ін. При цьому, зважаючи на законодавчі ініціативи
керівництва Чехословаччини щодо захисту ринку праці
від іноземців, найбільш актуальним протягом 1930–х рр.
було питання працевлаштування українських емігрантів.
На відміну від решти, Українські правниче і педагогічне
товариства не вважали надання допомоги окремим
напрямом діяльності, а проводили цю роботу з огляду на
наявні можливості.
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Aid activities of the Ukrainian professional organizations, scientific
and technical clerisy in Czechoslovakia in the 1920–30s
The article analyzes the aid activities of the Ukrainian professional organizations
of scientific and technical clerisy in Czechoslovakia in the 1920–30s. The main types
of support to Ukrainian emigrants, such as material support, employment assistance,
legal advice and others have been defined. The impact of the global economic crisis
and social policy transformation upon the state of the Ukrainian interwar emigration
and activities of professional organizations have been traced. The article draws special
attention to the auxilary role of supporting activities in the work of professional and
scientific organizations, such as the Ukrainian Legal and Pedagogical Societies.
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Віденська україністика
міжвоєнного періоду
Йдеться про розвиток україністики у Віденському університеті у
1918–1939 рр. та в українських емігрантських науково–навчальних центрах –
Українському соціологічному інституті та Українському вільному університеті
в першій половині 20–х рр. ХХ ст. Визначено, що українознавчі дослідження у
міжвоєнний період займають чільне місце серед наукових студій на семінарі
східноєвропейської історії Г. Уберсбергера і чітко окреслюються в окремий
напрям історичної славістики, після русистики та полоністики. У дослідженні
також акцентовано увагу на постатях відомих українців, які здобували
докторат у зазначений час саме у Віденському університеті.
Не менш наукоємною стала діяльність у Відні української еміграції.
Особливо активну роботу в цьому напрямі провадили Український соціологічний
інститут та Український вільний університет.
Ключові слова: українознавчі студії, Віденський університет, історична
школа, україністика.

Сучасна українська історична наука неможлива
без якісного та всебічного аналізу історіографії.
Останні історіографічні дослідження в Україні виявили
потребу в переосмисленні методик та концептуалізації
напрямів студій. На думку Лідії Таран, «Українські
історіографічні
школи,
їхня
інституалізація
та
функціонування, як і діяльність окремих істориків
минулого, часто–густо розглядаються окремо від
загальносвітових та європейських шкіл та течій
історико–філософської думки» [18, с. 87]. Це приводить
до провінціалізму української історичної науки,
погіршуючи і без того незавидне її становище.
Вихід з ситуації пропонує львівський вчений
Олексій Сухий, рекомендуючи ввести «…в науковий
обіг увесь комплекс знань діаспорної україністики і
досягнень західних дослідників української історії»
[17, с. 26]. Залучення здобутків західної історіографії

53

Випуск 120

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

в українську науку не втратило актуальності і дотепер.
Це пов’язано, насамперед, з низькою лінгвістичною
комунікабельністю, вітчизняної науки, що і обумовило
її зацікавленість здебільшого україномовними діаспор
ними публікаціями.
З огляду на залучення до даної розвідки, цілого
сегменту німецькомовних досліджень, обрана до
розгляду тема видається актуальною, оскільки, цілий
пласт віденських українознавчих студій дотепер
перебував за межами уваги українських науковців,
особливо міжвоєнного періоду.
Серед багатьох закордонних установ в наукових
зацікавленнях яких присутня українська проблематика –
чільне місце займає Віденський університет. Саме
тут активно діяв семінар східноєвропейської історії, в
рамках якого і провадилися дослідження української
проблематики. Ґрунтовно історію семінару досліджували
австрійські вчені – Вальтер Ляйч, Манфред Штої [23]
та багаторічний керівник Інституту східноєвропейської
історії Віденського університету знаний україніст
Андреас Каппелер [10; 20; 21; 22; 23]. З–поміж
найновіших праць українських вчених варто відзначити
дослідження Поліни Барвінської [1; 2; 3]. Та все ж
українознавчі студії у Віденському університеті так
і не стали основним предметом розгляду науковців.
Натомість, українознавчі дослідження Українського
соціологічного інституту (УСІ) та діяльність у Відні
Українського вільного університету (УВУ) представлені
у історіографії публікаціями Симона Наріжного [12],
Степана Віднянського [5], Олени Вагіної [4].
Починаючи з кінця ХІХ ст. українська тематика
починає займати чільне місце в дослідженнях Віден
ського університету. Навіть після розпаду Австро–
Угорщини зацікавлення Україною не зникає. Після
Першої світової війни Віденський університет продов
жив дослідження української проблематики, які були
розпочаті на семінарі східноєвропейської історії ще з
початку ХХ ст. професором К. Їречеком за активної
підтримки професора В. Яґіча. У цей період україно
знавчі студії окреслюються як окремий напрям
історичної славістики. Дослідження з україністики
провадяться через написання дисертаційних робіт
докторантами семінару. У 1918–1934 рр. на семінарі
східноєвропейської історії навіть збільшилася кількість
досліджень з історичної україністики, незважаючи на
те, що його очолював прихильник переваги австрійських
німців у Дунайській монархії Ганс Уберсбергер
(1877–1962 рр.) [19, с. 92]. Серед 122 захищених на
семінарі Г. Уберсбергера робіт, 14 – були з української
тематики (11% від загальної кількості) Це третій напрям
досліджень на семінарі після русистики – 55 робіт (43%)
та полоністики – 49 робіт (38%) [24, с. 136–137].
Найуспішнішими
для
українознавчих
студій
Віденського університету стали 20–і рр. ХХ ст., а
саме 1920–1926 рр. коли теми з української історії
для досліджень отримували не лише етнічні українці,
а й студенти інших національностей, зазвичай –
вихідці з Галичини. Такий сплеск інтересу студентів
до української тематики у 20–х рр. ХХ ст. можна
пояснити короткочасною появою на політичній карті
світу Української держави та зростанням авторитету
українських вчених у науковому середовищі Австрії. На
підтвердження слів, трьох українських вчених – історика
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Степана Томашівського (1875–1913 рр.), географа–
картографа Степана Рудницького (1877–1937 рр.) та
етнографа і історика Зенона Кузелю (1882–1952 рр.)
було запрошено для підсилення кадрового складу
дослідницького «Інституту Сходу» у Віденському
університеті, оскільки з 14 дійсних членів цієї установи
лише троє були фахівцями зі східноєвропейської
історії – Ганс Уберсбергер, Карл Пач та Алоїз Хаєк. [24,
с. 138].
На початок 20–х рр. ХХ ст. Відень став центром
української політичної та наукової еміграції. За
приблизними даними в той час там проживало
близько 50 тис. українців. Там зосередився найбільш
свідомий, державотворчий елемент всієї України. Так,
до австрійської столиці виїхав М. Грушевський та
інші відомі діячі з Наддніпрянщини та Галичини –
П. Христюк, М. Шраг, В. Липинський, Є. Петрушевич,
А. Макаренко, Ф. Швець, Д. Донцов. З поміж
емігрантів, представники національної інтелігенції –
вчені, університетські професори й викладачі, а також
студентська молодь становила значний відсоток
активних, креативних осіб. Ця інтелектуальна потуга
дала можливість створити науково–дослідницькі уста
нови, що ставали центами діяльності українців з
основним акцентом на всебічному вивчені україно
знавства. Саме українознавству відводилася провідна
роль в інформаційно–пропагандистській діяльності в
науковому світі Європи для обґрунтування права україн
ської нації на власну державу в межах її етнічних земель.
Першим науковим українським закладом засно
ваним в еміграції у 1919 p. M. Грушевським був
Український соціологічний інститут у Відні. Власне,
опираючись на нагальні потреби української еміграції
в поширенні інформації про українців серед європейців
М. Грушевський уклав програму інституту, основними
завданнями якого визначив:
– слідкувати за світовим соціальним процесом та
соціологічними дослідженнями і популяризувати їх
серед українців,
– інформувати світову та українську громадськість
про український соціальний рух та українську літе
ратуру [14, с. 204–258].
Початковий період діяльності Інституту обмежувався
трьома напрямами: влаштуванням публічних лекцій,
організацією бібліотеки і, що найважливіше, видав
ничою справою. Серед найпомітніших публікацій
соціологічного інституту можна виокремити – «Теорію
нації» В. Старосольського (1919 р.), де на основі
психологічного методу автор дав блискучий аналіз
феномена нації, розглядаючи об’єктивні і суб’єктивні
чинники формування нації як політичної спільноти
[15]; «Галичина в 1918–1920 рр.» М. Лозинського
(1922 р.) [11]. Та на окрему увагу заслуговує монографія
М. Грушевського «Початки громадянства (генетична
соціологія)» (1921 р.) [9]. У роботі, М. Грушевський
обґрунтував свої погляди на державу і націю.
Використовуючи найновіший історико–соціологічний
метод історичного аналізу, він зауважував, що вся
історія людського суспільства це боротьба двох
тенденцій – індивідуального та колективного, які
почергово змінюють одна одну. Не менш важливою
стала виданою інститутом праця – «З починів
українського соціалістичного руху. Михайло Драгоманов
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і Женевський соціалістичний гурток» – збірник
матеріалів про піонерів української політичної думки
М. Зібера, М. Драгоманова, С. Подолинського [8].
Для підтримання освітніх прагнень українських
студентів у Відні в квітні 1920 р. було створено
українське товариство прихильників освіти. Через
чотири роки Товариство нараховувало 225 членів з
них 36 фундаторів і за цей час матеріально допомогло
285 студентам [12, с. 76]. Віденське українське
студентство гуртувалося довкола громадської організації
«Січ», яка була заснована ще в 1868 р. і була першою
студентською організацією українців за кордоном. У
1918–1919 рр. «Січ» нараховувала 18 студентів, а у
1921–1922 рр. вже 378 осіб [12, с. 76].
Не менш важливою подією для українського
наукового світу стало заснування в січні 1921 р. у Відні
Українського вільного університету (УВУ). Заснований
він був з ініціативи Союзу українських журналістів
і письменників, Товариством прихильників освіти
та Українським соціологічним інститутом. Згідно зі
статутом УВУ, головними завданнями університету
вважалися розвиток української науки та підготовка для
України висококваліфікованих спеціалістів–науковців і
практиків [12, с. 119]. УВУ налічував два факультети –
філософський та факультет права і суспільних наук. Що
ж до студентського складу УВУ, то на філософський
факультет записалося 65 слухачів, а на факультет права
і суспільних наук – 25. Правда відвідуваність занять
студентів була невисокою. [5, с. 15].
Українська студентська молодь, яка становила
чи не левову частку віденських емігрантів більш
перспективним для себе вбачала навчання у Віденському
університеті. За підрахунками професора А. Каппелера у
1907–1944 pp. з–поміж 199 студентів учасників семінару
східноєвропейської історії, що здобули докторат,
92 були вихідцями з України, проте лише 22 особи
мали українське походження [10, с. 123]. У це число
ввійшло 10 українців–випускників семінару, які успішно
захистили докторат з української тематики у професора
Г. Уберсбергера:
1. Наталія Шкірпан – «Die Aufhebung der Hetmans
chaft in Kleinrussland» / «Скасування гетьманства в
Малоросії» (20 січня 1920 р.).
2. Надія Суровцова – «Bohdan Chmelnytzkyj und
die ukrainische Staatsidee» / «Богдан Хмельницький і
українська державна ідея» (10 березня 1920 р.).
3. Олена Степанів – «Gliederung und Entwicklung
der Geselschaft im Alt Rus bis in die Mitte des
ХІІІ. Jahrhunderts» / «Розподіл і розвиток суспільства в
старій Русі в середині ХІІІ ст.» (28 червня 1921 р.).
4. Софія Коренець – «Beziehungen des ukrainischen
Hetmans Iwan Ostapowyc Wyhowskyj zu Polen» /
«Відносини українського гетьмана Івана Виговського з
поляками» (18 липня 1921 р.).
5. Іван Турин – «Staat und Geselschaft in Halytsch
und Wolhynien unter der Dynastie der Romanowytschi im
ХІІІ. Jahrhundert» / «Держава і суспільство в: Галичі
і Волині під династією Романовичів: в XIII столітті»
(22 травня 1922 р.).
6. Іван Німчук – «Die erste ukrainische politische
Emigration und ihre Rolle in der ukrainischen Wieder
geburt» / «Перша українська політична еміграція і її роль
в українському відродженні» (12 липня 1923 р.).
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7. Михайло Скорик – «Semen Palij, Oberst von Bila
Cerkva» / «Семен Палій, білоцерківський полковник»
20 липня 1923 р.
8. Володимир Кисілевський – «Der ukrainische Adel
des XVII Jh. Monographische Skizzen» / «Українська
шляхта XVII ст. Монографічний ескіз» (5 травня
1924 р.).
9. Микола Кузняк – «Der Adel und die Bauern in
Galizien und Podolien im XV. Jahrhundert» / «Шляхта
і селяни в Галичині та Поділлі в XV ст.» (25 червня
1924 р.).
10. Ірена Левицька – «Das Jahr 1848 und die Ukrainer
in Цsterreich» / «1848 рік і українці в Австрії» (14 січня
1926 р.) [24, с. 271–274].
Доля цих науковців складеться по–різному. Хтось
кане в лету, а інші увійдуть в історію, як от історик,
журналіст, громадський діяч Надія Суровцова (1896–
1985 рр.) [16], історик, географ, перша в світі жінка–
офіцер Олена Степанів (1892–1963 рр.) [13], етнолог та
історик Михайло Скорик (1895–1981 рр.) [7], славіст,
історик, соціолог, почесний член канадської асоціації
славістів Володимир Кисілевський (1896–1976 рр.) [6].
Українські емігранти не були самотніми в дослід
женні національної проблематики. В межах семінару
її досліджували і інші слухачі семінару, в основному,
галицькі євреї. Зокрема, 8 квітня 1924 р. захистив
дисертацію «Der polnisch–ruthenische Antagonismus
in Galizien in den Jahren 1848–1867. (Zur Geschichte
des Kamfes der Ruthenen um ihre national–politische
Gleichberechtigung)» / «Польсько–русинські антагонізми
в Галичині в 1848–1867 рр. (До історії боротьби
галицьких українців за свою національну рівність та
своє національно–культурне відродження)» Мозес
Бергманн. На думку Г. Уберсбергера, попри свою
прихильність до української сторони конфлікту
дисертант виступив об’єктивним його суддею не стаючи
відверто на ту чи іншу сторону [23, с. 723]. В лютому
1925 р. була захищена дисертація Мозеса Верфеля –
«Die Kosakenaufstдnde im XVI und XVII. Jh» / «Козацькі
повстання XVI – XVII ст.». присвячена формуванню
і розвитку цікавого для австрійців соціального
стану – козацтва. В цьому ж році – 30 травня 1925 р.
Нухім Русс захистив дисертацію «Der polnisch–
ukrainische Antagonismus in Цsterreich in den Jahren
1867–1906» / «Польсько–українські антагонізми в
Австрії 1867–1906 рр.» [23, с. 723–724]. Дещо пізніше,
4 квітня 1932 р. Бенджамін Любоцький – захистив
роботу – «Der politische Gehalt der Ukrainischen
Nationalbewegung in Russland im XIX. Jahrhundert» /
«Політичний
зміст
українського
національного
питання в Росії в ХІХ столітті» [24, с. 277]. Це була
одна з останніх праць захищених у Відні. Поступово,
активні наукові українознавчі студії у Віденському
університеті припинилися. У 1935–1938 рр. семінар
східноєвропейської історії очолював русист Мартін
Вінклер (1893–1982 рр.), за якого було захищено всього
одну дисертацію, і то з історії Росії [24, с. 278].
Підсумовуючи, можемо стверджувати, що після
розпаду Австро–Угорщини українська проблематика у
Віденському університеті продовжила свій розвиток.
Завдяки чисельній українській еміграції у Відні було
утворено цілу низку наукових установ, які орієнтувалися
у свої науковій роботі на Віденський університет.

55

Випуск 120

Особливо активну роботу провадив на еміграції,
очолюваний М. Грушевським Український соціологічний
інститут та Український вільний університет.
Безпосередньо у Віденському університеті на
семінарі східноєвропейської історії під керівництвом
Г. Уберсбергера,. україністика займала третє місце після
русистики та полоністики, що дало змогу виховати цілу
плеяду українських вчених. На жаль, в 30–х рр. ХХ ст.
помітний характерний спад інтересу до українознавчих
студій у Віденському університеті та поступова
переорієнтація на русистику. Нове життя віденська
україністики здобуде вже в часи незалежності під
керівництвом професора А. Каппелера.
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Важкі часи в долі українців
під час операції «Вісла»
(до 70–річчя операції «Вісла»)
Досліджується історичний процес переселення українців із Західної
Галичини в Північну Прусію та радянську Україну в ході операції «Вісла» в
1947 р. Стаття посвячена пам’яті з часу 70–річниці депортації українців і
викриває тяжку трагедію українського народу під час цієї акції.
Ключові слова: національна політика, напади, звинувачення, депортація,
переселення.

Говорячи про те, що історія – це пам’ять людського
суспільства, накреслюється важливим той факт, що
2017 рік став 70–ою річницею операції «Вісла».
Сучасний етап розвитку вітчизняної історичної науки
характеризується формуванням нового стилю історич
ного підходу і дослідження певних історичних подій
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та фактів. Цілком логічно, що тема про примусове
переселення українців із західної Галичини в 1947 р.,
яке названо операцією «Вісла», є надзвичайно актуаль
ною і до сьогодення.
Розглядаючи означену проблему і аналізуючи події
40–х років, зокрема, операцію «Вісла», варто дане
питання розглядати в сукупності багатьох чинників
і підходів. Перш за все – це етап боротьби Західної
України за свою державність. Польща не давала
українцям на своїх територіях проводити українську
національну політику, що породжувало національну
боротьбу. Основна увага статті зосереджена на тому,
щоб ще раз наголосити на небажанні більшовицької
російської і польської влади дати українцям хоч якусь
можливість проводити свій національний розвиток.
З огляду на недостатню дослідженість цієї теми,
автор поставила за мету наголосити, що переселення
українців проходило з порушенням всіх міжнародних і
моральних норм, та головне, що з розірванням сімей, з
прямим виселенням не в призначені регіони Галичини, а
відразу на Сибір, без можливості взяти щось із нажитого
майна, бо слідувала думка, що там всі мають загинути.
Після Другої світової війни з допомогою Москви
в Польщі було створено новий уряд прорадянського
спрямування. Росія віддає Польщі частину Галичини
і закріплює кордони по «лінії Керзона». «9 вересня
1944 р. голова Ради народних комісарів УРСР
М. Хрущов та голова Польського комітету національного
визволення Е. Осубка–Моравський підписали угоду про
взаємну евакуацію українського населення з території
Польщі до УРСР і польського населення з території
України до Польщі. У 1944–1946 рр. близько 800 тис.
поляків, а також євреїв та українців, які визнали
себе поляками, переселились до Польщі» [7, с. 332],
а українці переїздили на терени СРСР, переважно
в Західну Україну. У Польщі залишилось 150 тис.
українців» [6, с. 333]. Вони не хотіли покидати свої
маєтки, а головне будинки, поля, ліси.
Відштовхуючись від назви «лінія Керзона» всі
території поза нею, на користь Польщі, називали
«Закерзонням» – це Лемківщина, Підляшшя, Надсяння,
Сокальщина, Равщина і Холмщина. «Загальна площа
Закерзоння, на якій проживало 1,5 млн. українців,
становила близько 19,5 тис. кв. км.» [5, с. 248].
Галичину було поділено на східну, що відійшла до СРСР
і західну, яка залишилась під Польщею.
Польський уряд почав насильно виштовхувати
зі своїх територій українців. Національні частини –
Армія Крайова та Армія Людова допомагали в цьому
представникам уряду, робили люті наскоки на українські
села, залякували людей і тому значна частина таки
переселилась в радянську Україну. Спеціальні загони
поляків нападали на українські села, грабували їх,
палили, вбивали людей, щоб терором змусити їх
до виїзду. Державна міліція, військові частини та
прикордонні війська НКВС допомагали цим загонам.
Для багатьох це переселення стало роковим бо тут
же підлягали під переслідування НКВД або були
депортованими в Сибір.
В українського населення були різні причини
небажання переселятись: по–перше, страх перед репре
сіями і депортацією в радянській Україні; по–друге
боязнь невідомої долі там вдалині: де взяти житло,
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роботу, засоби для існування, продукти і т.д.; по–третє
небажання залишати нажите майно, землю, худобу бо
що ж можна було взяти в руки чи двом–трьом сім’ям
на один віз? Тому українці відстоювали таку думку:
«Хай навіть б’ють і стріляють, палять і грабують, хай
пробують силою виганяти […] Будемо боротися всіма
засобами і всіма силами» [1, арк. 16].
Так–як приблизно 150 тис. українців не побажали
переселитись в радянську Україну, польський уряд
розробив нові заходи виселення. Ю. Гаврилюк вказує,
що ширше філософію, якою керувалися ініціатори
Акції «Вісла» виклав заступник Голови Генерального
штабу Польського війська генерал Стефан Моссор,
пишучи у лютому 1947 р. у звіті міністрові національної
оборони та голові Державного комітету безпеки,
що українці, які уникнули виселення створюють
«небезпеку ірреденти у майбутньому» то «здається
необхідним, щоб на весну провести енергійну акцію
переселення цих людей поодинокими родинами в
розпорошенні по Возз’єднаних територіях, де швидко
асимілюються» [2].
Ще в січні 1947 р. Генеральний штаб польського
війська розпочав підготовку до переселення українців.
Хоча «Т. Ольшанський вважає, що велика операція
проти УПА і українського населення в Польщі була
підготовлена ще восени 1946 р. При цьому останній
наголошує, що зразком для ініціаторів проведення
операції
стала
сталінська
школа
«вирішення
національних питань, яку представляли численні
радянські інструктори, особливо в службі безпеки та
війську» [6]. 16 квітня 1947 року, за підписами міністрів
публічної безпеки та національної оборони, з’явився
«Проект організації спеціальної акції «Схід», у якому як
завдання поставлено: «Розв’язати остаточно українське
питання у Польщі». Згодом акція отримала криптонім
«Вісла», а для її практичної реалізації створено
Операційну групу «Вісла», в силі 17,5 тисяч солдатів.
Її командувачем став відомий вже нам ініціатор акції –
генерал Моссор [2]. План виселення було затверджено
27 квітня 1947 р., а вже на наступний день – 28 квітня
розпочалась акція «Вісла».
Від рук повстанців УПА загинув віце–міністр
оборони Польщі генерал Кароль Свєрчевський, і хоч
ця подія не мала ніякого відношення до переселення,
але даний факт використано для проведення операції
«Вісла». Слід погодитися з твердженням Є. Місила, що
«смерть генерала була використана певними колами
для обґрунтування рішення про виселення українців
і проведення агресивної пропагандистської кампанії,
яка поглибила антиукраїнські настрої в польському
суспільстві» [9, с. 87].
Важливим питанням є вияснення причини виселення
українців із Східної Галичини, з фактично української
території, але яка знаходилась у тепер Польській
державі. Аналізуючи різні історичні факти, документи,
праці вбачається три версії причин: 1. З метою не
проводити українську національну політику на теренах
Польської держави; 2. Швидше ліквідувати діяльності
УПА чим зупинити національно–визвольну боротьбу
українців за незалежність; 3. Позбавити УПА підтримки
зі сторони рідних і односельців і, головне, роз’єднати із
збройним запліччям ОУН. На думку багатьох польських
істориків, акція «Вісла» практично повністю зняла
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напругу в «польському лісі» і тепер стало значно легше
побороти УПА.
В рішенні вказувалось, що «в рамках репресивної
акції щодо українського народу постановлено:
1. Швидкими темпами переселити українців і змішані
родини на повернені території (передусім північну
Пруссію), не утворюючи компактних груп і не
ближче, ніж 100 км від кордону» [3]. Тож слід було
вивезти всіх на так звані «німецькі колонії», тобто у
Північну Прусію з обов’язковим розпорошенням серед
польського і німецького населення. На колонізованих
німецьких землях було створено Вроцлавське, Гданське,
Ольштинське, Познанське і Щецінське воєводства.
Стояло завдання щоб деякі суто українські сім’ї вивезти
в УРСР – в Галичину і на Поділля, та коли депортованих
перевезли через радянський кордон, в переважній
більшості везли не в призначені місця, а відразу на
Сибір.
Щодо цього цікаві факти подає І. Е. Щедріна,
вказуючи що «у 1947 р. Рада Міністрів СРСР прийняла
рішення про виселення на спецпоселення в східні
райони Радянського Союзу учасників підпілля,
членів їхніх родин, а також «кулаків–націоналістів».
Усього було виселено (до 1952 р.) 203 662 чоловік.
140 575 українців були виселені в ході акції «Вісла»,
проведеної Військом Польським з 29 квітня по
12 серпня 1947 р. Формальним приводом до операції
«Вісла» було вбивство воїнами УПА 28 березня 1947 р.
у районі села Яблонка Лесского повіту віце–міністра
національної оборони Польщі генерал–полковника
К. Сверчевского. Виселення, проведене в повітах Сяник,
Лисько, Перемишль, Березив, Любачив, Ярослав,
Томашив, Любельский супроводжувалося руйнуванням
пам’ятників національної культури українців: церков,
музеїв, бібліотек. Одночасно були проведені каральні
міри проти УПА й оунівського підпілля: 372 чоловік
присуджені до страти, 3873 – відправлені в концтабір у
Явожине» [10, с. 111].
Одночасно дізнаємось від І. Є. Цепенди, що «якщо
вірити радянським документам, вперше керівництво
УРСР дізналося про можливу депортацію 29–30 березня
1947 р., коли міністр закордонних справ УРСР
Д. Мануїльський отримав від заступника міністра
закордонних справ СРСР В. Гусєва інформацію про те,
що «в зв’язку з вбивством генерала К. Сверчевського
польський уряд має намір прийняти рішення про
поголовне виселення українського населення з
Жешівського і Люблінського воєводств на територію
колишньої Східної Пруссії. Йдеться про 15–20 тис. чол.
Поляки вважають, що, можливо, при такій постановці
питання частина українців буде проситися виїхати до
УРСР, і позбавляти їх такої можливості непотрібно».
Д. Мануїльський запропонував В. Гусєву відповісти,
що «уряд УРСР у зв’язку із завершенням репатріації
не може прийняти одночасно вказану кількість
переселенців. Однак, ідучи на зустріч польському
уряду, ми готові прийняти переселенців, оформлених
в індивідуальному порядку через консульство СРСР в
Польщі, але без укладення яких би то не було офіційних
угод з польським урядом» [4, с. 205]. Безумовно,
після такої відповіді шлях до реалізації депортаційної
акції був відкритий. Але радянський уряд зазначав,
що не може прийняти одночасно таку кількість, а от
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поступово, все ж міг і тому деяка кількість людей таки
була депортована в УРСР, та де ці люди опинились?
Невідомо.
Хочеться навести приклад спогадів Потупи
(Троханяк) Марії Михайлівни – (мати автора статті)
яка розповідала, що її сім’я, яка складалась з матері,
батька і трьох дітей, була депортована в 1947 р. і
мала документальне спрямування у м. Бережани
(Тернопільської обл.) на обмін і отримання житла.
Батьки Марії – Потупа Іван Михайлович та Пелагія
Семенівна з дітьми проживали в с. Маковисько
Ярославського повіту. В лісі залишався ще їх старший
син, який перебував в УПА. Та весною 1947 р., вночі,
він прийшов і на кухні, але в темноті, довго розмовляв
з батьками. Мама пам’ятає, що батьки до ранку вже
не лягали, а готовились в дорогу, мати пекла хліб,
збирала найнеобхідніші речі. На наступний день десь
о 10 год. ранку до них в двір прийшли представники
влади і наказали збиратись в Україну. На збір дали
тільки 2 години. Батьки вже очікували такого наказу і за
порадою сина були готові в дорогу. Мати дала кожному
в руки дві торби з їдою і одягом призначеним саме для
тієї дитини. В Ярославі всіх почали ділити. Чоловіків в
ліву сторону, а жінок в праву. Тож батько з молодшим
сином Іваном був вистроєний в колону справа, але
батько, зустрівшись поглядом з дружиною, показав їй
щоб вона зняла хустину і оділа на Іванка і відправив
хлопця непомітно оббігти колону і пробратись до мами.
Ніхто дуже не приглядався хто в хустині, таким чином
мама оділа хлопцеві хустку і забрала з собою, як думала,
в Україну, а батька відправили в Північну Прусію на
німецькі колонії. Та в Західну Україну Пелагія попала
не відразу, а пройшовши великий круг небезпек. Поїзд
вирушив до кордону. Польська митниця майже не
затримувала пасажирів і, бажаючи чим швидше їх
позбутись, пропустила через кордон дуже швидко, а
от в Україні перевірка була жорсткою. Всім наказали
вийти і почали провіряти вмістимість торб. Старша
дочка Ольга на даний час вже закінчила університет і
мала спеціальність перекладача слов’янських мов, тому
везла з собою в одному чемодані декілька книжок, суто
підручників і словників та продукти, а в другому –
везла свій нарядний одяг – шубу і шапку з хутра, гарні
чоботи, два чи три нарядних плаття, адже дівчина вже
була дорослою, сім’я багатою і була можливість на такі
гарні речі. Коли більшовицький митник відкрив чемодан
з одягом, відразу наказав солдатові занести ці речі його
дружині, а відкривши чемодан з продуктами і книжками,
відібрав книжки і кинув на вогонь. Книжки були дуже
дорогими, тому сестра кинулась рятувати свій скарб, за
що один солдат схватив її, кинув і збив пліткою так, що
не тільки одяг, а й шкіра потріскала на спині.
Ніхто і не збирався везти цих людей в Східну
Галичину, всіх відразу відправили в Сибір. Везли
довго, приблизно два тижні. Не хватало продуктів,
води. Слабкіші похворіли, двоє померли. Але поїзд
не зупинявся і трупи знаходились в тому ж поїзді,
що й живі ще певний час. Були сім’ї з малими дітьми,
то батьки сушили пеленки на спинах. Вагони були
пристосовані тільки для перевезення худоби і до
недалекої дороги, не було туалетів і вправлялись в
одному з кутів вагону. Тому був страшний сморід. Через
приблизно два тижні, поїзд зупинили десь далеко в Росії
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на станції, яка знаходилась посеред поля. Ольгу ледь
вивели і поклали на траву. Мама набрала води, додала
солі й почала обмивати рани, потім змивала чистою
водою. На цей час під’їхав поїзд, що повертав додому
евакуйованих з Молдови. Якась жіночка підійшла
і сказала мамі, що якщо вони поїдуть туди куди їх
везуть, то сестра там помре і запропонувала віддати
сестру до них у вагон. Мама довго роздумувала, а
потім підійшла до провідника, запропонувала золоті
речі і попросила дозволити помістити у вагон дочку,
тобто побиту, провідник погодився. Походивши ще
трохи, мама знов підійшла до нього і запропонувала ще
деякі золоті речі, бо їх сім’я була багатою і мати мала
коштовності, провідник погодився і забрав у вагон всю
сім’ю. Так вони попали в Бессарабію, а через недовгий
час повернулись в Бережани, куди і мали скерування
ще з Польщі. Мамин батько повернувся в Україну лише
в 1961 р., а про тих односельчан, що поїхали в Сибір
чутки нема й до сьогодні.
В кожного своя доля. Такий приклад непоодинокий.
Та саме він розказує дійсність подій 1947 р. і зокрема
операції «Вісла». Дуже багатих, як більшовицька влада
називала – куркулів, відразу везли в Сибір на каторжні
роботи, рідко хто повернувсь.
23 квітня 1947 р. Політбюро ЦК ПРП прийняло
злочинне рішення про створення для «підозрілих
українців» табору в Явожно, що знаходився на території
колишнього концтабору Освенцім у Краківському
воєводстві. Насамперед в цьому таборі опинились
представники української інтелігенції: вчителі, лікарі,
священики. Потім, і самі українські селяни становили
основну масу. Членів ОУН–УПА, схоплених під час
операції «Вісла», судив польовий суд. І з 1 травня до
31 липня 1947 р, було виконано 133 смертні вироки,
а протягом 1947–1950 рр. військові суди засудили
на смертну кару 342 українці. Від травня 1947 р. до
березня 1949 р, у таборі в Явожно було беззаконно
ув’язнено 3936 українців, 150 – вбито. Протягом осені
1947–1948 р, в таборі від недоїдання, тортур і хвороб
померла 151 особа [6, с. 333].
По всій території Польщі чинився жорстокий
поліційно–адміністративний нагляд щодо українців,
заборонялося жити у містах, не поселяли більше як
2–3 сім’ї на певний населений пункт, не давали
навчатись у вузах, не було можливості працювати
на урядових чи адміністративних посадах, діяти в
культурно–освітніх установах, а тим паче розмовляти
українською мовою. Всім рекомендували переселитись в
Україну.
В. В’ятрович у своїй праці «Польсько–українські
стосунки в 1941–1947 роках у документах ОУН та
УПА» наголошує, що більшовики «намагаються
всіма силами терору виселити, вивезти, загнати всі
здорові частини українського народу», «з тою ціллю
женуть гірше чим худобу усіма дорогами українських
робітників з Німеччини і з тою ціллю винищують та
виселяють польськими зрадницькими руками українську
Лемківщину, Посяння, Холмщину і Підляшшя», «вони
бояться, немов вогню, визвольного революційного
руху українського народу» [8]. І це була правда, адже
повстанський рух ОУН–УПА мав ще досить велику
силу. А депортація українців дала можливість зупинити
національний рух.
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Таким чином була розв’язана «українська проб
лема» для Польщі. Акцією «Вісла» польський уряд
прагнув знищити українське революційне підпілля і
ліквідувати українську національну меншість. До кінця
1947 р. у місця, звідки було депортовано українське
населення, переселено близько 14 тис. осіб польської
національності. У той самий час з території України на
польські землі депортовано 1 млн. поляків та 140 тис.
євреїв як неблагонадійний елемент. І. Є. Цепенда в
роботі «Операція «Вісла» в польській історіографії»
подає такі факти: «За даними Б. Бобуся з посиланням
на інформацію Головного представника уряду з
питань евакуації, в рамках операції «Вісла» з квітня
до серпня 1947 р. було переселено 142 055 українців
[9 с. 89].
Підсумовуючи далеко не повний огляд подій 1944–
1947 рр., слід відзначити, що в даній роботі головну
увагу хотілось звернути на жорстокість польської
політики в операції «Вісла», наголосити, що депортація
населення Закерзоння проходила не тільки в Північну
Прусію, але і в Західну Україну, де їх очікували: нова
депортація в Сибір, арешти, репресії або ще довге
переслідування. Та українське населення в ті перші
роки після війни, хоч і терпіло виселення, розстріли та
все ж не хотіло коритись тоталітарному режиму. В лісах
діяли загони ОУН–УПА, народ і військово–революційні
сили і далі чинили впертий опір більшовикам та їхньому
насадженню радянської влади.
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Евристичний потенціал методу періодизації
в історично–біографічних студіях
(на прикладі дослідження діяльності
професора М. А. Кравченка)
Висвітлено місце і роль методу періодизації в історично–біографічних
дослідженнях. Доведено, що його ефективне застосування ґрунтується на
виборі відповідних критеріїв періодизації. Проведено періодизацію наукової
діяльності доктора сільськогосподарських наук, професора М. А. Кравченка.
Розкрито особливості його організаційної, педагогічної, виробничої, науково–
дослідної діяльності. Систематизовано творчу спадщину та узагальнено
основні наукові здобутки відповідно до запропонованої періодизації. Як
найбільш плідний період творчого шляху вченого розглядали 1966–1986 роки,
що позначилися домінуванням педагогічної та науково–дослідної діяльності,
розробленням концепції становлення галузі спеціалізованого м’ясного
скотарства в УРСР, підготовкою фундаментальних наукових праць, а також
навчальних посібників і підручників, міжнародним визнанням.
Ключові слова: методологія історії науки, тваринництво, м’ясне
скотарство, порода сільськогосподарських тварин, методи розведення.

Важливим методологічним інструментарієм історич
ної науки є метод періодизації, за допомогою якого
встановлюються хронологічні межі досліджуваного
процесу чи явища, етапи його виникнення, розвитку
та зникнення. Виявляються зміни якісних і кількісних
особливостей історичних процесів у часі, ключові
моменти цих змін. З’ясовуються головні напрями
розвитку досліджуваних явищ, їх тенденції, особливості
та зміни форм на різних етапах тощо. Особливо
важливим є застосування методу періодизації при
проведенні історично–біографічних досліджень, що
сприяє виділенню рівних за значущістю періодів
життєдіяльності окремих особистостей, в основу поділу
яких покладено явища досить складного часового,
географічного та предметно–тематичного типу.
Автором дослідження поставлено за мету розкрити
особливості застосування методу періодизації в біогра
фічних дослідженнях з історії селекційної науки у
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

тваринництві УРСР на прикладі наукової діяльності
професора М. А. Кравченка. Варто відмітити, що його
творчі пошуки частково були висвітлені в наукових
працях В. П. Бурката, М. В. Зубця, Н. А. Найденко,
Ю. Ф. Мельника та інших дослідників [1–3; 6; 7].
Однак до цього часу не виділено і не охарактеризовано
основні періоди і форми його наукової діяльності, не
узагальнено творчі здобутки відповідно до виділених
часових відрізків. Тому дані завдання висувалися на
перший план при проведенні нашого дослідження.
Як відомо, для ефективного застосування методу
періодизації необхідно визначити та обґрунтувати її
критерії. На нашу думку, для періодизації життєвого
і творчого шляху певного вченого як критерії можуть
використовуватися форми і напрями творчої діяльності,
наукові праці та здобутки. Ґрунтуючись на вивченні
науково–дослідної, педагогічної, організаційної, вироб
ничої форм діяльності професора М. А. Кравченка,
аналізі його творчого спадку, нами виділено кілька
періодів, пов’язаних зі становленням його наукового
світогляду, визнанням як талановитого педагога і
організатора науково–освітнього процесу, визнаного
вченого в галузі селекції сільськогосподарських тварин.
Перший виділений нами період, – становлення
наукового світогляду, охопив 1927–1936 рр. Його
нижньою відліковою межею є закінчення Красно
дарської середньої школи та навчання на зоотехнічному
факультеті Кубанського сільськогосподарського інсти
туту. Вже на другому курсі він захоплюється фізіоло
гією сільськогосподарських тварин, слухає лекції
відомого фізіолога, професора О. І. Смирнова. На
третьому курсі відвідує лабораторні заняття професора
А. О. Малігонова. Працює дільничним агрономом в
селах Байгара і Кам’яна Балка Арзгирського району під
час виробничої практики, захоплюється ідеєю створення
великих колективних господарств. Під час літніх канікул
влаштовується практикантом у відділ тваринництва
Ростовсько–Нахічеванської дослідної станції, бере
участь в експедиції з обстеження червоної степової
худоби [6].
Після закінчення інституту в 1931 р. працює
старшим зоотехніком свинарського радгоспу «Карламан»
Кармаскалинського району Башкирської АРСР, надалі
головним зоотехніком контори свинарства в м. Уфа. В
травні 1932 р. завідує відділом селекції Башкирського
філіалу Анненківської зональної станції. У цей час
досліджує окремі гнізда бестужівської худоби на
Середній Волзі, публікує перші наукові праці, присвя
чені питанням породного районування худоби. В
1932–1933 рр. читає курси «Свинарство» та «Основи
тваринництва» в Башкирському сільськогосподарському
інституті, здійснює керівництво виробничою практикою
студентів.
Влітку 1934 р. М. А. Кравченко поступив до
аспірантури Московської сільськогосподарської академії
імені К. А. Тімірязєва. В лютому 1936 р. представив
дисертаційну роботу за темою «Методика побудови
племінної роботи в конкретних умовах». Захист
дисертації та здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук розглядали як верхню межу
періоду становлення його наукового світогляду [4].
Період 1936–1948 рр. позначився домінування
педагогічної та виробничої діяльності вченого. Після
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захисту дисертації М. А. Кравченко був доцентом
кафедри розведення сільськогосподарських тварин Гори–
Горецького сільськогосподарського інституту. Читав
курси «Велика рогата худоба», «Свинарство» на зоотех
нічному факультеті, керував виробничою студентською
практикою, у зв’язку з чим часто відвідував Сичівський,
Смоленський і Гжатський держплемрозплідники симен
тальської породи в Смоленській області. В 1936 р.
взяв участь у пленумі секції тваринництва ВАСГНІЛ
в Сичівці, де виступав з полемічною доповіддю щодо
методів селекційної роботи [6].
В 1938 р. його обрали за конкурсом доцентом
кафедри тваринництва Дніпропетровського сільського
сподарського інституту, в якому викладав «Свинарство»,
«Вівчарство», «Птахівництво». Для підготовки курсу
вівчарства був у відрядженні в Асканії–Новій, де
працював кілька місяців у Всесоюзному інституті
гібридизації й акліматизації тварин.
В 1940 р. М. А. Кравченка призначено завідувачем
кафедри тваринництва Київського ветеринарного інсти
туту (КВІ). Учений читає повні курси «Розведення
сільськогосподарських тварин» і «Спеціальна зоотех
нія». З початком війни очолює евакуацію стада плем
радгоспу «Хмельовик» в Тамбовську область. Деякий
час працює старшим зоотехніком Тамбовського ДПР
перошинських коней, надалі завідує кафедрою годівлі
і розведення тварин Новосибірського сільськогоспо
дарського інституту. Влітку 1943 р. перебирається в
Свердловський сільськогосподарський інститут, в якому
очолює кафедру тваринництва КВІ, що функціонував на
правах факультету [4].
По закінченню війни в 1944 р. перебрався до Києва,
де завідував кафедрою тваринництва КВІ. Окрім цього
здійснював наукове керівництво двома науковими
темами, одна з яких присвячувалася розробці методики
оцінки плідників за потомством, інша – дослідженню
впливу інтенсивності росту живої маси телиць на їхню
продуктивність [2].
На основі аналізу наукового доробку вченого
виділено основні проблеми, що розроблялися ним
впродовж даного періоду, зокрема лінійне розведення,
генеалогічний аналіз стад великої рогатої худоби. Як
найбільший здобуток цих років розглядали захист його
докторської дисертації в 1945 р. при Всесоюзному
інституті тваринництва за темою «Методика вивчення
і практичного використання розведення за лініями».
В 1946 р. йому присвоєно науковий ступінь доктора
сільськогосподарських наук і вчене звання професора.
Період 1949–1957 рр. характеризувався доміну
ванням педагогічної та організаційної діяльності
М. А. Кравченка. Учений активно включається в розроб
лення навчально–методичної літератури. В 1951 р. під
готував програму з розведення сільськогосподарських
тварин для зоотехнічних факультетів, а в 1953 р.
спільно з професором А. К. Скороходьком – програму
виробничої практики по зоотехнії і зоогігієні для
студентів КВІ. У 1954 р. опублікував у співавторстві
підручник для вчителів «Штучний добір тварин»,
а в 1957 р. – посібники для вчителів «Розведення
сільськогосподарських тварин» та «Основи тварин
ництва». З 1948 по 1953 р. завідував кафедрою
дарвінізму в Київському державному університеті за
сумісництвом [2].

61

Випуск 120

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

В 1953 р. М. А. Кравченко був у тривалому
відрядженні в Угорщині, де прочитав курс розведення
сільськогосподарських тварин в Аграрному університеті
в Геделе. Його лекції користувалися надзвичайною попу
лярністю, в 1957 р. їх опубліковано угорською мовою.
Повернувшись в УРСР, професор М. А. Кравченко
доклав зусиль до реформування системи галузевої вищої
аграрної освіти. Варто відмітити, що за постановою
Ради Міністрів УРСР №1566 від 30 грудня 1956 р.
створено Українську академію сільськогосподарських
наук з метою вдосконалення управління наукою, підви
щення теоретичного рівня досліджень та впровадження
у виробництво досягнень науки і передового досвіду.
До її складу віднесено Українську сільськогосподарську
академію та КВІ. М. А. Кравченко завідував
кафедрою розведення сільськогосподарських тварин,
був організатором і першим деканом зоотехнічного
факультету Академії [1].
Нами виділено такі домінуючі напрями наукових
розробок ученого, характерні для цього періоду: теорія
добору і підбору, лінійне розведення, індивідуальний
розвиток, методи розведення, теорія походження
свійських тварин, вчення про інтер’єр, оцінка племінної
цінності. Всього впродовж даного періоду вченим
опубліковано 62 наукові праці [5].
Превалювання науково–освітньої форми діяльності
є також характерним для наступного творчого періоду
дослідника (1958–1965). Він продовжує розробку
навчальної та науково–методичної літератури. Так,
у 1961 р. підготував програму, методичні вказівки і
контрольні завдання з розведення сільськогосподарських
тварин для студентів–заочників зоотехнічних факуль
тетів. У 1962 р. у співавторстві з Г. К. Кравцем і
Ю. Г. Шматком опублікував підручник «Тваринництво»
для студентів природничих факультетів педагогічних
інститутів. Цього самого року підготував посібники
«Разведение сельскохозяйственных животных. Индиви
дуальное развитие животных» и «Разведение сельско
хозяйственных животных. Родственное спаривание
(инбридинг)», а також методичні вказівки для
студентів–заочників «Розведення сільськогосподарських
тварин з основами генетики». У 1963 р. розробив
методичні вказівки і завдання для контрольних і
курсових робіт з дисципліни «Разведение сельско
хозяйственных животных» для студентів–заочників
сільськогосподарських ВНЗ. Здобутком цього року також
є публікація підручника для зоотехнічних факультетів
«Разведение
сельскохозяйственных
животных»
і
монографії «Племінна робота з породами великої
рогатої худоби». У 1965 р. для читання лекцій з питань
генетики і розведення виїздив у Монголію [7].
Аналіз наукового доробку М. А. Кравченка в
означений період, а це 77 наукових праць, засвідчив,
що він є розробником організаційних основ племінної
справи у тваринництві, програм селекційно–племінної
роботи з симентальською та білоголовою українською
породами, методів оцінки племінної цінності тварин.
Він обґрунтував концепцію інтенсивного використання
в селекційному процесі тварин з рекордною продук
тивністю. Започаткував новий напрям наукових
розробок – збереження племінних ресурсів. Довів
низьку ефективність схрещування симентальської та
джерсейської порід, що примусово проводилося в СРСР.

62

Гілея

З цією метою в 1965 р. обстежив роботу з тваринництва
племгоспу в Ленінських Горках Московської області,
якою керував академік Т. Д. Лисенко. У вересні 1965 р.
доповів про результати обстеження на об’єднаному
засіданні Президії АН СРСР, колегії Міністерства
сільського господарства СРСР та Президії ВАСГНІЛ.
Це зупинило знищення цінного генофонду вітчизняної
симентальської породи [1].
Останній період наукової діяльності професора
М. А. Кравченка охопив 1966–1986 роки і позначився
домінуванням науково–організаційної та педагогічної
діяльності. Він здійснював наукове керівництво окре
мими темами з селекційно–племінного вдосконалення
великої рогатої худоби, що проводилися вченими
Центральної дослідної станції штучного осіменіння
сільськогосподарських тварин (м. Бровари) та Київської
дослідної станції тваринництва «Терезине». Свідченням
його міжнародного визнання є перебування в 1966–
1968 роках на посаді радника по сільському господар
ству Посольства СРСР у Франції. Виїжджав на короткий
час до Італії та Швейцарії. Взяв участь в зоотехнічних
нарадах міжнародного і європейського масштабів.
Після повернення в УРСР продовжує науково–
педагогічну діяльність. В 1967 р. публікує посібник
«Племенное дело в скотоводстве», а також підручник
«Генетика» для зоотехнічних і ветеринарних факультетів
у співавторстві з О. А. Івановою [4].
Більшість наукових праць зазначеного періоду
присвячувалася питанням селекційно–племінного вдос
коналення вітчизняних порід великої рогатої худоби.
Започаткував нові наукові напрями – вивчення проблеми
акліматизації спеціалізованих м’ясних порід зарубіжної
селекції, розроблення схем і методик виведення
вітчизняних порід і типів м’ясної худоби. Як основний
здобуток цих років розглядаємо розроблення концепції
розбудови галузі спеціалізованого м’ясного скотарства в
УРСР.
Таким чином, метод періодизації є ефективним
засобом систематизації матеріалу при проведенні істо
рично–біографічних досліджень, застосування якого
сприяє виділенню рівних за значущістю періодів, в
основу поділу яких покладаються явища досить склад
ного часового, географічного та предметно–тематич
ного типу. За використання як основних критеріїв
періодизації форм і напрямів наукової діяльності,
творчих здобутків, виділено основні періоди наукової
діяльності професора М. А. Кравченка. Період станов
лення його наукового світогляду охопив 1927–1936 роки
і позначився домінуванням науково–дослідної, вироб
ничої та педагогічної діяльності, розробленням основ
породного районування великої рогатої худоби.
Період 1936–1948 років пов’язаний з переважанням
педагогічної та виробничої діяльності, розробленням
основних принципів лінійного розведення, генеало
гічного аналізу стад худоби. Як основні форми наукової
діяльності професора М. А. Кравченка в 1949–1957 роки
розглядали педагогічну та організаційну. Аналіз
наукового доробку цього періоду засвідчив домінування
наукових праць з теорії добору і підбору, лінійного
розведення, теорії індивідуального розвитку, методів
розведення сільськогосподарських тварин. Останній,
найбільш плідний період наукової діяльності професора
М. А. Кравченка, охопив 1966–1986 роки і позначився
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превалюванням науково–організаційної та педагогічної
діяльності, розробкою концепції становлення галузі
спеціалізованого м’ясного скотарства в УРСР, підготов
кою фундаментальних наукових праць, а також навчаль
них посібників і підручників, міжнародним визнанням.
Список використаних джерел
1. Буркат В. П. Із спогадів про професора М. А. Кравченка /
В. П. Буркат // Вчені–селекціонери у тваринництві. – К.: Аграрна
наука, 1997. – С.92–95. – (Серія «Українські вчені–аграрії ХХ ст.»;
кн.1).
2. Буркат В. П. Історичні аспекти розвитку теорії селекції у
скотарстві України: монографія / В. П. Буркат, І. С. Бородай. – К.,
2006. – 584 с.
3. Зубець М. В. Завжди поряд із своїми вихованцями /
М. В. Зубець // Талант і добро вічні як світ. – К.: Аграрна наука,
1999. – С.25–46.
4. Кравченко Микола Антонович: біобібл. покажч. наук.
пр. / УААН, Центр наук. с–г. б–ка; упорядн.: В. П. Буркат,
Т. Ф. Дерлеменко, З. І. Варга та ін.; наук. ред. М. В. Зубець,
М. С. Слободяник. – К., 1999. – 56 с.
5. Кравченко Н. А. Разведение сельскохозяйственных живот
ных / Н. А. Кравченко. – М.: Колос, 1973. – 486 с.
6. Найденко К. А. Кравченко Микола Антонович / К. А. Най
денко // Вчені–селекціонери у тваринництві. – К.: Аграрна наука,
1997. – С.90–91. – (Серія «Українські вчені–аграрії ХХ ст.»; кн.1).
7. Розвиток творчої спадщини професора М. А. Кравченка
його науковою школою на межі тисячоліть / Ю. Ф. Мельник,
М. В. Зубець, В. П. Буркат та ін. // Науковий вісник НУБіП
України. – К., 2009. – Вип.138. – С.33–33.

References
1. Burkat V. P. Iz spohadiv pro profesora M. A. Kravchenka /
V. P. Burkat // Vcheni–selektsionery u tvarynnytstvi. – K.: Ahrarna
nauka, 1997. – S.92–95. – (Seriya «Ukrayins’ki vcheni–ahrariyi
ХХ st.»; kn.1).
2. Burkat V. P. Istorychni aspekty rozvytku teoriyi selektsiyi u
skotarstvi Ukrayiny : monohrafiya / V. P. Burkat, I. S. Boroday. – K.,
2006. – 584 s.
3. Zubets’ M. V. Zavzhdy poryad iz svoyimy vykhovantsyamy /
M. V. Zubets’ // Talant i dobro vichni yak svit. – K.: Ahrarna nauka,
1999. – S.25–46.
4. Kravchenko Mykola Antonovych: biobibl. pokazhch. nauk.
pr. / UAAN, Centr nauk. s–g. b–ka; uporjadn.: V. P. Burkat, T. F. Der
lemenko, Z. I. Varga ta in.; nauk. red. M. V. Zubec’, M. S. Slobo
djanyk. – K., 1999. – 56 s.
5. Kravchenko N. A. Razvedenie sel’skohozjajstvennyh
zhivotnyh / N. A. Kravchenko. – M.: Kolos, 1973. – 486 s.
6. Naydenko K. A. Kravchenko Mykola Antonovych / K. A. Nay
denko // Vcheni–selektsionery u tvarynnytstvi. – K.: Ahrarna nauka,
1997. – S.90–91. – (Seriya «Ukrayins’ki vcheni–ahrariyi ХХ st.»; kn.1).
7. Rozvytok tvorchoyi spadshchyny profesora M. A. Kravchenka
yoho naukovoyu shkoloyu na mezhi tysyacholit’ / Yu. F. Mel’nyk,
M. V. Zubets’, V. P. Burkat ta in. // Naukovyy visnyk NUBiP
Ukrayiny. – K., 2009. – Vyp.138. – S.33–33.
Shulha V. P., Candidate of Geographical Sciences, National Aviation
University (Ukraine, Kyiv), shulhavp@online.ua
The heuristic potential of the periodization method in historical
and biographical studies (on the example of research of Professor
M. Kravchenko’s activities)
The place and role of the periodization method in historical and biographical
research was highlighted. It is proved that its effective use is based on the selection of
appropriate criteria for the periodization. Periodization of scientific activities of the
Doctor of Agricultural Sciences, Professor M. Kravchenko was done. The features
of his organizational, pedagogical, production, research activities in each of the
selected periods were disclosed. His scientific legacy was systematized and scientific
achievements according to the proposed periodization were generalized. As the most
productive period of the creative path of the scientist, we considered 1966–1986, which
was marked by the dominance of pedagogical and research activities, the development
of the concept of the forming of the specialized beef cattle sector in the Ukrainian SSR,
the preparation of fundamental scientific works, as well as educational manuals and
textbooks, international recognition.
Keywords: methodology of the history of science, animal husbandry, beef cattle
breeding, breed of farm animals, breeding methods.
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Релігійно–політичні процеси
на теренах Станиславівської єпархії УГКЦ
напередодні та під час проведення
Львівського собору
У контексті досліджень з історії УГКЦ автор звертає увагу на особливості
антирелігійної політики радянської влади на теренах Станиславівської єпархії
в 1940–х рр., показує штучність «самоліквідації» Церкви на Львівському
соборі і процес «возз’єднання» з РПЦ, репресивні механізми впливу держави
на церковних ієрархів, священиків і вірних, жертовну готовність греко–
католицького духовенства відстоювати свою віру всупереч офіційній політиці
радянської влади. Було з’ясовано, що рішення про скликання Собору приймалося
не церковними діячами, навіть тими, що входили до складу Ініціативної групи,
а перш за все органами держбезпеки. Головну роль у насадженні православної
віри на Прикарпатті відігравав нововисвячений єпископ А. Пельвецький.
Незважаючи на репресивні методи впливу, більша частина греко–католицьких
священиків єпархії категорично відмовлялася зраджувати віру своїх батьків, а
деякі свій перехід у православ’я вважали звичайною формальністю.
Ключові слова: УГКЦ, Станиславівська єпархія, єпископ, Львівський
собор, духовенство, радянські органи влади.

Відродження духовності українського народу
повинно відбуватися в атмосфері єдності й миру,
злагоди між представниками різних християнських
конфесій. У зв’язку з цим, зростає актуальність
вивчення особливостей історичного розвитку УГКЦ.
Особливо актуальним є вивчення діяльності духовен
ства, чернецтва і вірних в межах Станиславівської
єпархії у період радянського тоталітаризму, оскільки
УГКЦ була і залишається значною частиною соціо
культурного середовища західноукраїнського регіону.
Дослідження історії Станиславівської церковно–релі
гійної інституції також актуалізується через недостат
ність висвітлення цієї проблематики в сучасній
історичній науці. Попри наявність наукових праць
з вивчення історії підпільної Церкви, питання
особливостей ліквідації релігійних осередків у межах
єпархії, їх функціонування в нелегальних умовах до
сьогодні комплексно не вивчалося. Окремі наукові
розвідки зробили І. Андрухів [1], В. Марчук [2],
Н. Концур–Карабінович [3].
Мета дослідження полягає у всебічному і різно
плановому вивченні ліквідації інституцій УГКЦ на
теренах Станиславівської єпархії в 1940–х рр.
Українська Греко–Католицька Церква протягом
кількох століть відігравала помітну роль у суспільно–
політичному і національно–культурному житті Східної
Галичини. Складовою інституцією УГКЦ була Стани
славівська єпархія, до складу якої входило 20 деканатів
[4, с. 194]. З 1904 р. станиславівським єпископом
був доктор богословських наук Григорій Хомишин.
Очолювана ним церковно–релігійна інституція станом
на 1938 р. нараховувала 421 парохію, 531 душпастиря,
886 церквів і понад 1 млн. вірних [4, с. 194–195]. У
м. Станиславові діяла духовна семінарія і Богословський
ліцей імені святого Йоана Золотоустого, в яких здобу
вали освіту 90 студентів.
Після повернення радянської влади на Західну
Україну влітку 1944 р. на завершальному етапі
німецько–радянської війни, розпочався остаточний
процес ліквідації УГКЦ. У перші місяці після вигнання
німецьких окупантів органи держбезпеки не вдавалися
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до надто різких заходів і до кінця 1944 р. репресії проти
греко–католицького духовенства не набрали помітних
масштабів. Однак незаперечним є факт недовіри
влади до духовенства УГКЦ, який підтверджується
тотальним збором інформації та оперативним вивченням
священиків органами держбезпеки [5, с. 14–15].
У результаті роботи по «возз’єднанню» УГКЦ з
РПЦ Уповноважений Ради у справах релігійних культів
при РНК СРСР по УРСР П. Вільховий станом на
19 січня 1946 р. виділив три групи греко–католицьких
священиків. Перша група, яка складала більшість серед
духовенства, повністю визнавала правильність лінії на
«возз’єднання». Зокрема на конференції духовенства
Снятинського деканату Станіславської області із 11 при
сутніх отців за резолюцію про «возз’єднання» прого
лосувало 10 священиків. Відмовився від голосування
тільки декан І. Оренчук заявивши, що «моя совість не
дозволяє цього робити» [6, арк. 158–159].
Друга група священиків займала вичікувальну
позицію, покладаючи остаточне рішення на собор,
який мав бути скликаний Ініціативною групою. До
третьої групи увійшли священики–монахи василіани,
редемптористи і студити, деякі отці, які прийняли
целібат, а також працівники митрополії, капітули
і ординаріата [6, арк. 160]. Про їхню позицію
уповноважений не надає жодної інформації, але ми
припускаємо, що третя група категорично була проти
акції «возз’єднання».
Двадцять п’ятого січня 1945 р. заступник начальника
управління НКДБ по Станіславській області полковник
Павленко просив санкції на арешт греко–католицьких
священиків М. Сингалевича та П. Слугоцького, яких
звинувачували у співпраці з німецькими окупантами,
підтримці ОУН та активній боротьбі проти радянської
влади [5, с. 307–310]. Із доповідної записки УНКДБ по
Тернопільській області до НКДБ УРСР про оперативно–
слідчі заходи стосовно греко–католицького духовенства
від 3 лютого 1945 р. дізнаємось, що «серед уніатського
духовенства (Тернопільщини. – І. Г.) виявлено і взято на
оперативний облік 31 особу активного антирадянського
елементу». Доволі цікаво, що у даний список було
внесено о. Антона Пельвецького, пароха с. Копичинці
Гусятинського району Тернопільської області, якого
чекісти вважали довіреною особою єпископа Г. Хоми
шина, українським націоналістом і борцем проти
радянської влади [5, с. 343–353].
Можна погодитись з думкою багатьох істориків,
що початком широкомасштабної кампанії радянської
влади за ліквідацію УГКЦ є прийняття «Інструкції
№58» розробленої головою РСРПЦ Г. Карповим і
17 березня 1945 р. затвердженої Й. Сталіним. Даний
документ містить конкретні вказівки з ліквідації Церкви.
Зокрема, було запропоновано заснувати ініціативну
групу, завданням якої мало стати оголошення про розрив
з Ватиканом і проведення роботи серед уніатського
духовенства щодо переходу у православ’я [3, с. 103–
105].
Відкритий наступ проти УГКЦ більшовицька
влада розпочала руками Ярослава Галана, котрий
6 квітня 1945 р. опублікував у газеті «Вільна Україна»
статтю «З Хрестом чи з ножем?», заховавшись за
псевдо Володимир Росович. Це був своєрідний сигнал
початку репресій проти УГКЦ. 26 березня того ж
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року датується постанова НКДБ УРСР про арешт
станиславівського єпископа Г. Хомишина, затверджена
народним комісаром держбезпеки УРСР С. Савченком
та санкціонована львівським обласним прокурором
Корнетовим. Із постанови відомо, що владика «будучи
вороже налаштованим проти СРСР, … з 1930 р. вступив
на шлях активної антирадянської діяльності, організував
клерикально–націоналістичну організацію, що мала
назву «Українська Національна (насправді Народна –
І. Г.) Обнова» та її орган «Нова Зоря», які розгорнули
активну антирадянську і наклепницьку агітацію, закли
каючи український народ лояльно відноситись до
польських властей [5, с. 474].
У ніч на 12 квітня 1945 р. було заарештовано
митрополита Йосифа Сліпого, єпископів Микиту Будку,
Миколу Чарнецького, станиславівського єпископа–
ординарія Григорія Хомишина та його помічника –
владику Івана Лятишевського, а також велику кількість
священиків та церковного активу [7, с. 21].
Стаття Я. Галана і арешти греко–католицького
духовенства викликали розгубленість і боязнь нових
репресій. Деякі представники греко–католицького
духовенства та української інтелігенції у цих подіях
бачили неминучість розгрому Греко–Католицької Церкви
радянськими органами з витікаючим наслідками відриву
від Ватикану і приєднання до РПЦ. З цього приводу
парох церкви м. Станіслава о. М. Гаєвий заявляв:
«Священикам буде важко. Це тільки початок. Тепер
багато священиків піде у тюрму. Можливо влада захоче
підготувати арештованих єпископів порвати унію з
Римом і підкоритися московській патріархії». Подібну
думку висловив о. Боровик, вбачаючи причину арештів
вищих ієрархів УГКЦ у їхній антирадянській діяльності
у період німецької окупації: «Єпископів арештували
за те, що в 1942 р. Хомишин написав послання.
Направлене проти радянської влади. Тепер, мабуть. Буде
переслідування Католицької Церкви» [8, арк. 85–86].
Обезглавивши УГКЦ арештами, органи держбезпеки
звернули увагу на ту частину духовенства, яка
утрималася від демаршів. Саме з тих, хто не займав
твердої позиції, або в кому переважали сумніви й страх
перед репресіями, і було розпочато організацію руху за
ліквідацію унії. У результаті проведеної роботи було
виявлено і залучено до організації «возз’єднання»
церков кілька священиків Станиславівської єпархії.
У доповідній записці наркома держбезпеки УРСР
С. Савченка про заходи з ліквідації УГКЦ від 17 травня
1945 р. є інформація про арешт о. Гната Луби, якого
під час слідства було завербовано для «очолення
ініціативної групи у м. Станіславі по переходу уніатів
у православ’я» [5, с. 669–671]. Також погодилися
перейти у православ’я з усіма своїми приходами
декани Лисецький – Микола Салий, Чортківський –
Лев Вороткевич і Коломийський – Олександр Русин,
який був «авторитетною особою серед уніатського
духовенства Станиславівської єпархії» [5, с. 672].
Незважаючи на те, що радянські органи мали всі
можливі методи впливу, побороти УГКЦ і її вірних
виявилося досить важко. Багато священиків готові були
повторити шлях арештованих або перейти на світську
роботу, аніж зрадити Церкву. Так, о. Михайло Салевич,
парох с. Струпків Отинійського району Станіславської
області, у 1945 р. заявив, що «радянська влада безбожна,
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всюди пише і заявляє, що релігія – опіум для народу.
Мені 42 роки і в іншу віру переходити не легко. Догмати
нашої церкви інші, а тому якщо греко–католицьку
церкву закриють і вона не буде існувати, то мені краще
стати свинопасом» [9, арк. 12].
Радянська влада не бажала зволікати з реалізацією
плану по «возз’єднанню уніатської церкви з
Православною». Задля цього у травні 1945 р. було
оголошено про створення і початок роботи так званої
«Ініціативної групи по возз’єднанню Греко–католицької
церкви з РПЦ» (далі – Центральна Ініціативна
група). Вона складалася з трьох священиків, які мали
представляти кожну греко–католицьку єпархію: Гавриїл
Костельник – керівник, настоятель Преображенської
церкви у Львові – представляв Львівську арїхієпархію,
Михайло Мельник – генеральний вікарій Перемиської
єпархії та Антоній Пельвецький – декан Гусятинського
деканату від Станиславівської єпархії. Отець А. Пель
вецький виявився привабливою кандидатурою для
працівників НКДБ завдяки тому, що був комуніка
бельним, підтримував широкі знайомства і приязні
взаємини з багатьма священнослужителями Станисла
вівської єпархії [3, с. 115–118].
Практична робота по «возз’єднанню» греко–
католицького духовенства з РПЦ проходила у формі
бесіди окремих отців з уповноваженим у справі
релігійних культів, а згодом самим А. Пельвецьким,
які прагнули залучити до складу Ініціативної групи
хоча б по одному представнику від деканату, щоб
через них можна було проводити агітацію серед
інших священиків. А. Пельвецький зазначав, що
«возз’єднання» духовенства Станиславівської єпархії
проводити надзвичайно важко. По–перше, він не міг
виїздити у райони єпархії для розмови зі священиками
через «активні дії бандерівців… які забороняють
духовенству переходити до православної церкви».
По–друге, єпископом Г. Хомишиним була проведена
«велика робота по латинізації греко–католицької
церкви. Духовенство навіть боїться вимовляти слово
православний» [5, с. 125–127].
У результаті роботи членів Центральної Ініціативної
групи у ряді районів західних областей України було
створено 16 місцевих ініціативних груп, які об’єднували
священиків Львівської, Тернопільської, Станіслав
ської і Дрогобицької областей. Член Центральної
Ініціативної групи по Станіславській області А. Пель
вецький,
працюючи
деканом
у
Гусятинському
районі Тернопільської області, у травні 1945 р.
скликав нараду священиків свого деканату, після якої
16 греко–католицьких отців висловили свою згоду
на возз’єднання з православною церквою. Ставши
настоятелем кафедрального собору м. Станіслава у
червні того ж року створив на місці ініціативну групу [5,
с. 838–839].
Восьмого серпня 1945 р. відбулася зустріч
співробітника НКВД УРСР І. Богданова з членами
Ініціативної групи Г. Костельником та А. Пельвецьким.
Під час розмови А. Пельвецький повідомив, що із
300 священиків Станиславівської єпархії станом на
4 серпня 56 осіб перейшли під юрисдикцію Ініціативної
групи, керівником якої був А. Пельвецький. Крім
того перейшли 20 священиків Гусятинського деканату
Тернопільської області, де раніше єпископ був деканом.
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Загалом із 76 осіб, «безпосередньо у православ’я
перейшло б 15–20 осіб, і то за умови, що патріарх
залишить обряди, до яких привикло греко–католицьке
духовенство єпархії» [10, с. 125–129].
Доволі часто траплялися випадки, коли духовенство
відмовлялося від добровільного переходу у православ’я.
Так священик с. Марківці Тисменицького деканату
о. Гнат Величко прямо заявив уповноваженому й
А. Пельвецькому: «Моя совість зараз не дозволяє йти
в ініціативну групу. Хочу бути священиком греко–
католицької церкви, яким був до цього часу і не буду
порушувати присяги, яку дав єпископу Хомишину
Григорію. Я знаю, що він арештований органами НКГБ
як ворог народу. Це мене здивувало і я не вірю, що
Хомишин є ворог народу. Нехай єпископ Хомишин
відмінить мою присягу, тоді я подумаю, чи вступати до
ініціативної групи [1, с. 29].
Категорично проти вступу до Ініціативної групи
виступив парох с. Ганусівка Жовтневого району
Станіславської області о. Антон Казновський. «З
ініціативною групою я не згідний, під її юрисдикцією не
буду, оскільки на її роботу верховне духовенство не дало
дозвіл. Вступати у члени ініціативної групи я не буду,
що хочете, те і робіть зі мною, хоч судіть, хоч садіть,
я віру не зміню. Я дав присягу єпископу – Хомишину
і цю присягу не зраджу. Дану клятву папі Римському
не нарушу. Єпископ Хомишин посаджений у тюрму
неправильно, він не ворог народу, я його добре знаю
40 років, він мій духовний батько» [11, арк. 111–112].
Радянські органи розуміли, що опір священиків
неможливо подолати одними лише закликами до
возз’єднання. І владою було обрано шлях застосування
тотальних репресій і шантажу. Так, з 1 вересня
до 1 грудня 1945 р. у Станіславській області було
заарештовано 33 священиків, які найактивніше висту
пали проти «возз’єднання», звинувативши їх у «зв’язках
з німецькими окупантами та буржуазними націона
лістами» [3, с. 126–127].
Для зростання чисельності прихильників Ініціа
тивної групи представники органів радянської влади
нерідко погрожували позбавити священиків права
на душпастирську діяльність. Так, якщо станом на
1 серпня 1945 р. до Ініціативної групи в Станіславській
області входило лише 55 осіб (51 священик і 4 дяки),
то наприкінці року – вже 177 священиків і 37 дяків
[3, с. 126–127]. Але як зазначав голова Ініціативної
групи Г. Костельник у листі до патріарха Алексія, «що
тільки незначний відсоток між нашими священиками,
приєднаними до «Ініціативної групи» зробили це
згідно зі своїми переконаннями. Таких священиків
немає напевно і 50. Інші це зробили тому, що нема
іншого виходу. Православ’я, яке виникає у нас за
такий короткий термін, буде спочатку тільки зовнішнім
лакуванням» [6, арк. 100].
Діяльність Центральної Ініціативної групи дала
підстави органам держбезпеки перейти до наступного
етапу ліквідації УГКЦ. У грудні 1945 р. було прийняте
рішення про підготовку Загального церковного
собору УГКЦ (Загальногалицького собору) як «єдиної
канонічної форми організаційного закріплення ліквідації
Греко–католицької церкви і возз’єднання її з Право
славною церквою» [10, с. 439–440]. Для підвищення
рівня представництва ініціаторів проведення собору з
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числа духовенства було вирішено висвятити у сан єпис
копів. Серед найімовірніших кандидатів було названо
найбільш прийнятними претендентами М. Мельника та
А. Пельвецького, які зарекомендували себе надійними
провідниками політики радянської влади [3, с. 132–
133]. 20 лютого 1946 р. московський патріарх Алексій
«рукоположив» на єпископа А. Пельвецького і призна
чив його владикою Станіславської православної єпархії
[1, с. 33].
Собор розпочав свою роботу 8 березня 1946 р. у
храмі св. Юра у м. Львові. Як повідомила учасників
мандатна комісія на Собор запросили 225 делегатів–
священиків і 22 делегатів від мирян з усіх трьох
греко–католицьких єпархій. На собор прибули 216 свя
щеників і 19 мирян, причому запрошені неприєднані
до Ініціативної групи священики брати участь у соборі
відмовилися [12, с. 56]. Станиславівську єпархію на
соборі представляли 45 священиків, з них 20 деканів,
і 6 мирян (Я. Івасів – директор школи м. Станіслава,
Д. Прунько – директор історичного музею, м. Станіслав,
Л. Чорнодоля – дяк м. Тисмениця, В. Вербовий,
В. Третяк – лікар, м. Коломия і К. Сервинський –
інженер, м. Коломия) [13, арк. 6–18].
Собор відкрився о 10 годині ранку. Із вступним
словом виступив о. Г. Костельник, який запропонував,
щоб «наш собор вирішив зліквідувати постанови Брест
ського собору 1596 р. відректись від унії з Римом, повер
нутись до святої Православної Церкви…» [14, с. 269].
Деякі греко–католицькі священики вважали офіційну
ліквідацію УГКЦ простою формальністю. Зокрема,
о. Я. Рокицький, повернувшись на свою парафію
«нікому не розказував про собор і у церкві не запро
вадив будь–які зміни» [15, с. 171].
Таким чином, після приходу радянської влади на
територію Західної України для боротьби з Церквою
були залучені репресивні органи, що використовували
методи тиску, шантажу та репресій стосовно
духовенства. Кульмінацією ліквідації УГКЦ в цілому
і Станиславівської єпархії, зокрема, став Львівський
собор 1946 р., на якому Церква «самоліквідувалася»,
а парафії та вірні були передані під юрисдикцію РПЦ.
Однак Собор не став моментом рішучого повороту
духовенства і вірних єпархії до православ’я, а тільки
одним з етапів ліквідації УГКЦ.
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Religious and political processes on the territories
of the Stanislaviv diocese of the Ukrainian Greek Catholic Church
before and during carrying out of Lviv union
In the context of research of the history of Ukrainian Greek Catholic Church the
author pays attention to the features of the anti–religious policy of the Soviet power on
the territories of Stanislaviv diocese in the 1940s, indicates the artificiality of «self–
destruction» of the Church at the Lviv union and the process of «reunification» with
the Russian Orthodox Church, repressive mechanisms of state influence on church
leaders, priests and believers, sacrificial readiness of the Greek Catholic clergy to
defend their faith against the official policy of the Soviet regime. Has been found that
decision on convening the Union was accepted not church leaders, even those that
were part of the Initiative group, but first of all by the security organs. The main role in
spreading the Orthodox faith in the Precarpathian region played an ordained bishop
A. Pelvetskyy. However, the Union did not become a point of decisive turn of clergy
and believers to Orthodoxy, but only one of the stages of liquidation of the UGCC.
Despite the repressive methods of influence, the most of the Greek Catholic priests of
diocese categorically refused to betray the faith of their parents, and some of them the
transition to Orthodoxy considered usual formality.
Keywords: Ukrainian Greek Catholic Church, Stanislaviv diocese, bishop, Lviv
union, priesthood, Soviet authorities.
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«Карикатурні війни» в освітянській пресі УРСР
доби «відлиги» (1953–1964 роки) (Ч.5)
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.

Кінець 1950–х – 1960–ті роки можна цілком
упевнено назвати не лише «відлигою» у політичному
житті СРСР, але й часом глобального танення
«льодовиків колоніалізму». Питання молодих країн
Сходу та Півдня, що прокидалися, не могли бути
залишені осторонь радянськими освітянами. Вінниць
кий вихованець А. Гуцол у грудні 1958 р. опублікував
на сторінках «Радянської освіти» малюнок під
промовистою назвою «Геть пута колоніалізму!».
На карикатурі був зображений негр з голим торсом
та у настегновій пов’язці – класичне уявлення про
обездоленого раба. Він напряг усі м’язи, аби розірвати
залізні ланці, що сковували його руки. На обличчі у
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нього вираз суворого докору і німого звинувачення.
Від сильного напруження цеп розлетівся, тріснувши
по ланкам. Кайданка з лівої руки злетіла взагалі, а за
уламки ланцюга тримаються дві миршаві маленькі
фігур. Один з «відкинутих» одягнений у військову
форму у коковому шоломі, шортах та сорочці. Інший –
у циліндрові, фракові та штанах у смужку. На задньому
фоні видніються піски пустелі, де для кращої орієнтації
у просторі написано «Африка», а також дві пальми
для ще більшого створення ефекту присутності. Немає
сумніву, що у вигляді агресорів, що зазнали поразки,
є спроба змалювати Францію як одного з найбільших
колоніалістів світу. Тому, найвірогідніше, що в одному
з них зашифрований президент Четвертої Республіки
Рене Коті. Щодо іншого є сумніви. Очевидно, це
відсилка до Великобританії як іншого «власника»
Африки. Тоді іншим «буржуа у повітрі» міг бути
прем’єр країни граф Гарольд Макміллан. Проте, є ряд
запитань щодо можливості апелювання до Британії
саме на цьому малюнку. Країна у 1958 р. мало зробила
у напрямку деколонізації. Окремі кроки були здійснені
раніше. Так, у 1956 р. влада провела плебісцит у
Британському Тоголенді і вже 1957 р. ООН сповістило
про утворення приєднання колишньої колонії до іншої
залежної території – Золотого Берега, хоча й не надовго
була частиною підпорядкованої Британії землі [2]. У
березні 1957 р. Золотий Берег під назвою Гана отримав
незалежність першою з країн регіону суб–Сахари [3,
p. 3]. Інше звільнення від влади британців відбулося
ще раніше, у 1956 р. У ході довгої війни з численними
жертвами Судан закінчив добу 55–літнього союзу з
Британією і вийшов з орбіти політичного впливу Єгипту.
Проте, криваві події громадянського протистояння не
знайшли відгуку у карикатурах радянських освітян
[4]. Натомість факти з життя Африки 1958 р. стали
в центрі уваги. Спроби визначити, яку з країн, що
отримали незалежність у 1958 р. від влади Франції,
намагався зобразити А. Гуцол на своєму малюнку,
насправді, зводяться до довгого переліку. Період «параду
суверенітетів», що не міг бути не помічений радянською
пропагандою, почався із 28 вересня, коли у Франції
та її колоніях провели референдум з питання нової
французької конституції. Однак, тоді Французька Гвінея
94,4% голосів населення проголосувала проти проекту,
що вивело її зі складу Французького співтовариства.
І вже 2 жовтня Територіальна асамблея Гвінеї
проголосила її незалежною Гвінейській республікою
[5, p. 1]. За два тижні, 14 жовтня, у м. Антананаріву
на Мадагаскарі проголошено автономну Мальгаську
республіку; 24 листопада – Автономну Суданську
республіку, 25 листопада – Автономну Республіку
Сенегал, 28 листопада – Автономні Республіки Конго,
Габон, Чад та Автономну Ісламську Республіку Маври
танія. Ще раніше, 14 листопада Франції взяла на себе
зобов’язання перед Генеральною Асамблею ООН надати
незалежність Того у 1960 році. Однак, усі ці політичні
зміни упродовж осені 1958 р. жодним чином не
відбилися у карикатурах. Дискусія чомусь була почата
саме в грудні. Саме тоді чорна – чи то екваторіальна
Африка, зображена, на малюнку А. Гуцола стала масово
пробиватись шлях до автономії у складі Французького
співтовариства. Так, 1 числа новий статус отримала
Убангі–Шарі
(Автономна
Центральноафриканська

67

Випуск 120

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Республіка), 4 грудня – Кот–д’Івуар та Дагомея; і,
нарешті, підходячи впритул до часу друку карикатури,
11 грудня – Верхня Вольта [6, с. 75]. Отже, чорний раб –
збірний образ 13 республік, що народилися на руїнах
Французької колоніальної імперії.
Ми можемо пояснити зацікавленість саме фран
цузькою деколонізацією роздумами А. Фурсова щодо
її відмінності від британської моделі. Він зауважував,
що ще конституція Четвертої республіки 1946 р.
перейменувала імперію на Французький Союз. В її
законодавчій Асамблеї засідали делегати всіх підлеглих
територій. На відміну від Британії, де політика
залишалася в руках титульної нації. Це підготувало
ґрунт для унезалежнення країн Африки уже за часів
П’ятої Республіки, держави, перейменованої на
Французьку Спільноту (La Communauté), колоніям
надали право виходу з об’єднання [7, с. 11].
Упродовж майже двох років періодика не зверталася
до такого виду ідеологічного впливу як політична
карикатура. Лише у липні 1960 р. «Радянська освіта»
розмістила на своїх шпальтах малюнок Б. Воробйова
під назвою «Народ Конго не закувати в кайдани
колоніалізму!» [8]. Конфлікт у цій африканській
державі розгорівся задовго до липня. Проте, радянська
ідеологічна машина в особі освітян зреагувала на нього
відносно запізно. У першу гарячу стадію протистояння –
1959 рік з демонстраціями чорношкірого населення
проти бельгійської влади, розгоном демонстрацій,
арештом лідера Національного руху Конго Патріса
Лумумби радянські карикатуристи мовчали. Тим
паче тихо було й надалі, коли агресія у боротьбі за
незалежність африканської країни трансформувалася
у політичне здобування самостійності [14]. Ще
20 лютого в Брюсселі закінчився Круглий стіл, який
після місяця дипломатичних піруетів постановив
надати незалежність Бельгійському Конго. Однак, це не
відобразилося у періодиці, як і початок громадянських
виступів за три місяці потому, 14 травня. Прикметно,
що студентів та викладачів не зацікавила навіть
перемога на виборах до нижньої палату парламенту і
в провінційні збори молодої держави Національного
руху Конго, який очолив оспіваний Совєтами «апостол
незалежності» Патріс Лумумба [12, с. 7]. Можливо,
інтерес до колишньої бельгійської колонії був низьким
через відсутність явного конфлікту, який можна було
з легкістю зробити змістом пропаганди. Радянських
пропагандистів зрозуміти легко. Формування органів
влади нової країни відбувалося доволі спокійно.
Малювати карикатури на червневі вибори до сенату
Конго, про формування тоді ж уряду під контролем
Патріса Лумумби, про, здавалося б, демократичне
і цивілізоване підписання 22 червня договору про
військову і фінансову співпрацю між колишньою
метрополією Бельгією і Бельгійським Конго чи про
обрання 24 червня Президентом Жозефа Касавубу
позбавляло цей вид ідеологічного впливу усілякого
сенсу. Нарешті, проголошення незалежності та перейме
нування на Республікою Конго 30 червня аж ніяк не
могло стати сюжетом політичного знущання [9].
Однак, на щастя для тоталітарної держави, колесо
історії закрутилося трохи в інший бік, що й, очевидно,
привернуло увагу радянських учителів. На карикатурі
Б. Воробйова на фоні чорного нічного неба біліють
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величезні літери заклику: «Агресори! Забирайтесь геть
з Конго!», з лівого кутка величезна рука збиває з ніг
бельгійського вояка у береті, з ножем та револьвером на
поясі. Він, як і годиться окупантові в уяві карикатуриста,
худий, миршавий, з гострим орлиним носом, з
тоненькими волохатими руками, які закінчуються ледь
не кігтями. Поруч на піску пустелі лежить пом’ята від
удару об кулак боєголовка з надписом «агресія». Для
кращої ідентифікації посеред просторів піску надпис:
«Конго». Традиційним є й підпис до карикатури «з
газет»: «Народ Конго не самотній у боротьбі за свою
незалежність. Широку підтримку він знайшов у народів
Радянського Союзe, всіх країн соціалістичного табору,
народів Африки і Азії, які рішуче засудили агресивні
дії бельгійських колонізаторів, як частину загальної
імперіалістичної змови проти національно–визвольного
руху в Африці» [8].
Які ж події викликали до життя карикатуру, що
у відносно спокійному процесі транзиту влади у
Республіці Конго, спонукали до засудження агресії? Нині
відомо, що у країні після проголошення незалежності
корінні мешканці розпочали такі–собі акції «відплати»
колишнім колонізаторам: катування, вбивства та масові
зґвалтування білого населення стали звичними. На
противагу цьому загострилося протистояння в армії.
Скоріше за все, на карикатурі Б. Воробйова зображений
командувач армією Еміль Янсенс (Émile Robert Alphonse
Hippolyte Janssens). Він був відомий під прізвиськом
«Маленький маніяк» (Petit Maniaque) і не волів бачити
Конго незалежним. Відомо, що 5 липня 1960 р. він, аби
підкреслити солдатам нової держави факт, що нічого
не змінилося з отриманням суверенітету, написав на
дошці перед сержантами гарнізонів: «До незалежності
= Після незалежності». Це обурило чорношкірих вояків
і спричинило бунт, що закінчився походом на столицю
Леопольдвіль [13]. Бельгія реагувала логічно у даній
ситуації, рятуючи білошкіре населення колишньої
колонії: десантники надавали допомогу у Браззавілі
та Стенлівілі. Бельгійський повітряний десант зайняв
аеропорт Нджілі в Леопольдвілі і почав придушення
повстання конголезької армії. Не дивно, що уже 14 липня
прем’єр–міністр Республіки Конго Патріс Лумумба
назвав Бельгію агресором. Дипломатичні відносини з
колишньою метрополією були розірвані [15, p. 9].
У наших пошуках джерела інтересу до подій у Конго
маємо погодитися із твердженням як американських
авторів проекту «Enough!», так і російського дослідника
А. Антошина, які стверджують, що Конго опинилося
у центрі «холодної війни». США побоювалися, що
харизма Лумумби встановили б домінування СРСР
у центральній Африці [11; 13]. Напевне, як одна із
активних сторін дипломатичного протистояння, СРСР
не міг не висміяти політичний провал Штатів після того,
як 22 липня Рада Безпеки ООН зажадала від Бельгії
вивести війська з території Конго [10].
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«Caricature wars» in the educational media of the Ukrainian SSR
of the «thaw» period (1953–1964) (P.5)
The article illustrates the accents that profile press of the period of de–
Stalinization (1953–1964) was arranging for teachers of the UkrSSR in the sphere of
international politics through a specific form of influence on consciousness – cartoons.
Application of the method of content analysis helped to illustrate the interpretation
of teachers and students of higher educational institutions of the world order and
their evaluation of developments in the international arena; as well as to identify
meaningful participation of teachers in the «cold war». The paper is written within the
research work «Regional dimension of the everyday culture of Ukraine of XVIII–XX
centuries» of the Department of Cultural Studies of PNPU.
Keywords: every–day life, international politics, caricature, higher pedagogical
school, de–Stalinization.
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Селянська реформа 1861 р. в радянській
історіографії 1950–х – 1960–х років
Мета статті полягає у представленні особливостей історіографічної
ситуації, яка склалася в радянській історичній науці на межі 1950–х–1960–х
років щодо осмислення причин і механізмів соціального перелому в історії
Російської імперії середини ХІХ ст.
Представлені основні характеристики книг і статей, які ілюструють
післявоєнну радянську історіографію питання селянської реформи в 1861 р.
Теми, підняті в цих дослідженнях: функціонування адміністративних органів,
революційний рух, розвиток політичних партій та інші.
В процесі дослідження було використано загальнонаукові методи:
порівняльно–історичного і системного аналізу та спеціальний метод
історичного дослідження – аналіз нормативно–правових документів.
Проаналізовано панівні історіографічні концепції реформи. Розглядається
динаміка ключових проблемних вузлів дослідження Селянської реформи 1861 р.
Особливий акцент робиться на дослідження, в яких висвітлено діяльність
та історичне значення Головного Комітету із селянської справи та окремих
його членів у питанні підготовці реформи та втіленню її в життя.
Ключові слова: Селянська реформа 1861 р., Росія, 1861, Головний Комітет
із селянської справи, кріпацтво, Олександр ІІ, історіографія СРСР, Маніфест
19 лютого.

Відміна кріпосного права стала переломним
моментом російської історії – саме так розцінювали
ситуацію як сучасники тих подій, так і радянські
історики. Подана радянською історичною наукою оцінка
причин, передумов, ходу і наслідків реформи потребує
ретельного вивчення та переосмислення, оскільки дана
проблема висвітлювалася ними не завжди об’єктивно.
У 1950–х – 1960–х роках історична наука збага
тилася цілою низкою вагомих досліджень з проблем
вивчення причин, ходу та наслідків селянської реформи
1961 року. З нашого погляду, на це мали вплив два
фактори: період «відлиги», що обумовив посиле
ний інтерес до сільського господарства в цілому, та
100–річчя з проведення селянської реформи.
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У добу «відлиги» вагомим стало дослідження
загального характеру І. І. Розіна, який розглядав
причини селянської реформи 1861 року в контексті
кризи кріпосного ладу. Зокрема щодо кризи в
промисловості наголошено, що в останню проникає
вільнонаймана праця, і це позитивно: очевидний застій
у цій галузі вимагав вільнонайманих рук і реформи.
Кріпосне право, на думку автора, «перешкоджало
впровадженню передової техніки, призводило до застою
промисловості» [1, с. 7]. Розвиток товарно–грошових
відносин у поміщицьких господарствах, спеціалізація
районів, теж підштовхнули владу до реформи.
Наявність місячини, переконаний науковець, «по суті
було переродженням в рабовласницьке господарство»
[1, с. 11], а отже засвідчувало необхідність проведення
реформи. Наслідки реформи та умови звільнення селян
дослідник вважає тяжкими, «особливо на Лівобережжі,
де царизм в особі поміщиків, шукав собі опору» [1,
с. 119].
Не можна оминути увагою помітний внесок у
вивчення селянської реформи професора московського
університету П. А. Зайончковського. Протягом 1950–х –
1960–х років він став автором низки праць із вище
поставленої нами проблеми. П. А. Зайончковський в
роботах «Проведение в жизнь крестьянской реформы»,
«Отмена крепостного права в России» спробував
комплексно проаналізувати передумови, підготовку
реформи, її зміст, реалізацію в різних районах країни
і наслідки реформи. Він виявив, що аналіз статутних
грамот проводився радянськими дослідниками за
різними методиками, що призводило до неможливості
об’єктивного порівняння результатів.
Створивши власну концепцію трактування реформи,
він відстоював позицію, згідно з якою «реформа
послабила протиріччя між поміщиками та селянами»,
а «пограбування селянства в результаті реформи стало
вихідним пунктом деградації села» [2, с. 426].
Однак, П. А. Зайончковський значно перебільшує
роль союзу робітників та селян, що прагнув знищити
кріпосництво, «цитаделлю котрого був царизм» [2,
с. 427]. Активно розвиває думку попередників, зокрема
Н. Ростова, що наслідком реформи стала боротьба
проти кріпосницьких пережитків, тобто революція
1905–1907 років. У дослідженнях 1960–х років автор
неодноразово наголошував, що реформа була спри
чинена страхом перед селянськими бунтами. Однак
у висновках науковець не є самостійним: постійно
посилається на цитати ленінських праць, обґрунтовуючи
власні думки, або ж підтверджуючи ленінські погляди
ще раз [3]. Проте значним є внесок автора у вивчення
питань укладення статутних грамот, викупних платежів
та проблеми впровадження реформи в Правобережній
Україні.
Помітне місце в історичній науці належить
дисертаціям, присвяченим як реформі в цілому, так і
вивченню її сутності в регіонах. Однією з перших спроб
дисертаційного дослідження з окресленої тематики
є праця М. І. Бєлан [4], пов’язана з проведенням
реформи в Чернігівській губернії. Авторка основну
увагу зосереджує на розвиткові селянських рухів до та
після реформи, побіжно характеризуючи її причини та
наслідки. Аналогічною за принципом побудови змісту та
методологічною основою є і дисертація М. Максименко
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[5] стосовно відміни кріпосного права та розгортанню
селянських рухів у Таврійській губернії. Аналізуючи
соціально–економічне становище селян напередодні
реформи автор зазначає, що розвиток капіталізму
в Таврійській губернії відбувався стрімко, а тому
спричинили звільнити селян від кріпосної залежності
швидка спеціалізація сільського господарства та широке
використання вільнонайманої праці. Кріпосні відносини,
переконаний дослідник, тут були значно слабшими
порівняно з іншими губерніями, і це дало сильний
поштовх для товарно–грошових відносин [5, с. 10–11].
Що ж до питання проведення реформи, М. Максименко
наголошує на значному «консерватизмі таврійських
поміщиків», у чому суперечить своїй попередній тезі
про слабкість кріпосних відносин. Реформа сприяла
«формуванню земельних латифундій та зосередженню
в руках поміщиків надзвичайно великої кількості землі»
[5, с. 13].
Дисертаційне дослідження П. Ф. Щербини пов’язане
з проблемами звільнення селян від кріпосної залежності
на Поділлі [6]. Він наполягав, що мету обезземелення
селян у Київській, Подільській та Волинській губерніях
особливо переслідували поміщики, відобразивши свої
прагнення у проекті реформи. Автор, акцентуючи
увагу на зв’язку між селянськими рухами та польським
повстанням дворян 1863 року, доходить висновку, що
обидва ці фактори підштовхнули царя до реформи. Його
висновки в цілому не вирізнялись чимось особливим:
реформа була оцінена як кріпосницька, грабіжницька.
На початку 1960–х рр. кандидатську дисертацію за
темою «Уставные грамоты как исторический источник»
[7] захистив і Б. Г. Літвак, де запропонував методику
обробки цього виду джерел за допомогою ЕОМ.
Українська проблематика простежується в матеріалах
Наукової ради інституту історії АН СРСР надрукованих
до 100–річчя реформи. М. А. Рубач, досліджуючи
структуру аграрних відносин та соціальне розшарування
селянства України в контексті розгортання революцій
них подій 1917 року, акцентує увагу на таких негатив
них наслідках реформи: «обезземелення селянства
та непосильні викупні платежі» [8, с. 45]; «втрата
землі дворянами, яку в них, особливо в Степовій
Україні, скупили селянська буржуазія та колоністи»
[8, с. 47]. Загалом автор наголошує, що наслідком
реформи в Україні стали зміни в соціальній структурі
населення, що проявилося в збільшенні питомої ваги
середняків(кулаків) з–поміж інших верств селян.
Суто проведенню селянської реформи в Україні
присвячена праця М. Лещенка [9]. Автор глибоко
аналізує причини, підготовку, наслідки селянської
реформи до 100–річчя скасування кріпосного права,
наголошуючи, що сама система господарства була
заснована на використанні примітивних знарядь
виробництва, малопродуктивної підневільної праці
кріпаків, а тому й виникла необхідність у реформуванні.
Перехід від мануфактури до фабричного виробництва
потребував вільних робочих рук і тому буржуазія, як
ніхто інший, була зацікавлена в реформі. Науковець
зазначає, що саме на Лівобережній Україні кріпосний
лад надзвичайно гальмував розвиток економічної
спеціалізації районів, а великі борги поміщиків перед
державою, перезаставлені по декілька разів маєтки,
були очевидним свідченням кризи кріпосного ладу.
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М. Лещенко – один з небагатьох, хто акцентував увагу
на фізичних та моральних знущаннях поміщиків над
селянами та нелюдському обличчі кріпосної системи.
Він обґрунтовував тезу про те, що серед українських
поміщиків, власне, домінувала ідея про звільнення
селян без землі. Однак кількість проектів реформи
поданих на найвище ім’я автором проаналізовано
замало для того, щоб твердження можна було вважати
дійсно обґрунтованим. Реформу в цілому та її наслідки,
«незважаючи на обмеженість і половинчастість», автор
оцінює позитивно, наголошуючи на успішному розвитку
в подальшому «промисловості, машинної індустрії
тощо» [9, с. 45].
Розвиток вивчення реформи не міг не відобразитися
в підручниках історії СРСР. Підтвердженням цьому
стало нове видання другого тому «Історії СРСР»
[10], яке вийшло в світ в 1959 р. після дискусії про
періодизацію історії СРСР, проведеної в 1949–1951 рр.
Другий том нового підручника починається з розділу
«революційна ситуація 1859–1861 рр. Скасування
кріпосного права. Революційний рух 60–х років», тобто
від початку капіталістичної формації. Характерним
для цього розділу є уточнення викладу революційної
ситуації. У першому розділі додано новий параграф
«Криза верхів»; опис селянського руху проти винних
відкупів, яке раніше давалось в розділі передумов
реформи, перенесено до другого розділу, який
стосується підготовки реформи. Таким чином читачеві
стає зрозумілішою роль селянського руху та його впливу
на хід підготовки реформи.
Далі, у розділі «Вищий підйом революційної
ситуації» вперше говориться про визвольний рух в
Фінляндії. Крім того, до цього параграфу приєднано
опис національного руху в Польщі, який раніше
викладався паралельно з польським повстанням
1863 року. Також потрібно відзначити і новий параграф
««Опозиція» верхів і політика уряду». Таким чином, в
цьому підручнику рельєфно показано те, що скасування
кріпосного права є побічним продуктом революційного
руху народу.
Слід зупинитися і на навчальному посібнику
«История народного хозяйства СССР: Курс лекций»
[11], виданому під редакцією проф. Ф. Я. Полянського
та інших у 1960 р. 12–а лекція цього курсу стосується
реформи 1861 р. (автор розділу – доцент А. І. Коняєв).
Перевага викладу реформи в цьому підручнику полягає
в тому, що тут докладно розглядаються економічні
результати реформи, не тільки питання викупних
платежів та забезпечення селян землею, а й проблема
розподілу угідь та зв’язку між реалізацією реформи
і заборгованістю поміщиків. В інших тогочасних
навчальних посібниках останні два питання не
зачіпались.
Загалом радянськими істориками реформа оціню
валася як буржуазна й грабіжницька. Проблема
досліджувалася з класових, партійних поглядів, до
наукового обігу активно залучалися ленінські праці,
під висновки й положення яких підводили конкретний
фактичний матеріал. Впровадження реформи в Україні
було вивчено недостатньо, стосовно кількох губерній,
та переважно крізь призму висвітлення кризових явищ
у промисловості. Більшість істориків не вдавалась до
глибокого осмислення причин та наслідків реформи.
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Акцентування уваги саме на селянських рухах було
притаманне чималій кількості тогочасних праць,
і являло собою загальну тенденцію в історичних
дослідженнях. Наукові праці, автори яких намагалися
об’єктивно виокремити як недоліки, так і позитивні
сторони реформи, становили радше виключення.
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Боротьба українських жіночих
організацій Канади за права людини
та незалежність України
(50–80–ті рр. ХХ ст.)
Розкрито роль активної діяльності українських жіночих організацій
Канади у боротьбі за дотримання прав людини та незалежність України у
50–80–х рр. ХХ ст. Проаналізовано діяльність українських жіночих організацій
Канади як складової загальноканадського жіночого руху ХХ ст.
Ключові слова: український жіночий рух, Канада, незалежність, Україна,
жіночі організації Канади.

Після закінчення Другої світової війни українська
діаспора в Канаді активізувала боротьбу за відновлення
незалежної української держави. Українці–емігранти
тісно пов’язані своїми долями та долями свої рідних з
українськими землями, не бачили свого майбутнього
без соборної незалежної України. У програмній промові
на VI Конгресі українців Канади (КУК) його президент
В. Кушнір підкреслював: «Наше відношення до України
ясне. Ми знаємо, що без України ми не могли б у світі
довше вдержатися. Нам конче треба вільної України,
щоб не згубити свої душі. Вільна Україна може
врятувати наших дітей і нашу будучність в Канаді. До
живого болю кожен українець відчуває потребу вільної
України і нам її треба в скорому часі. Адже трагічна
судьба нашої України довела до того, що наші зв’язки з
Україною підірвані» [1, с. 34].
Активним учасником боротьби за права людини і
незалежність України було українське жіноцтво Канади.
Воно оперативно реагувало на всі важливі суспільно–
політичні й культурні події в житті УРСР і прагнуло
довести свої вимоги щодо захисту українців, насамперед
жінок, до світової спільноти та урядовців Канади.
З метою інформування громадськості країн Заходу
про прагнення українського народу до відродження
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незалежної демократичної України українське жіноцтво
Канади активно використовувало трибуну з’їздів і
конференцій міжнародних жіночих організацій. На
конгресах Світового руху матерів (СРМ), які відбувалися
в Парижі та Брюсселі в 1950 і 1953 рр., представниці
Світова федерація українських жіночих організацій
(СФУЖО) запропонували резолюції, спрямовані проти
концепції виховання в СРСР. Крім того, учасникам
конгресів роздавали підготовлені документа про
підневільне становище жінки СРСР. Матеріали зі
статистикою були використані у пресі СРМ [2, с. 9].
У 1955 р. представниці СФУЖО канадійки
Н. Шехович та О. Процюк взяли участь у ювілейному
конгресі Міжнародного жіночого союзу (МЖС), що
відбувся в Коломбо на Цейлоні. Вони інформували
учасників форуму МЖС про прагнення українців до
відродження власної демократичної держави, а також
небезпеку, яку становив для західних демократій
Радянський Союз [2, с. 9–10].
Члени Організації українок Канади (ОУК) у
складі делегації СФУЖО брали участь у конгресах
Міжнародної жіночої ради (МЖР) у Гельсінкі (1954) та
Монреалі (1957). Вони представили там інформацію про
Україну, український жіночий рух, прагнення українців
до демократії і незалежності своєї країни. Цю та чимало
іншої інформації про становище українських жінок було
передано на зберігання і для ознайомлення міжнародної
громадськості до українського відділу бібліотеки ім.
Леді Абердін в Отттаві [2, с. 9].
У червні 1960 р. на з’їзді Союзу українок
Канади (СУК) у Торонто було прийнято резолюцію
з приводу того, що на міжнародному форумі жінок у
Копенгагені представниця жіноцтва України Н. Попова
у спотвореному вигляді показала життя жінок України.
Тому СУК відкидав ці неправдиві твердження і заявляв,
що жінки України є найбільш поневолені, не мають
свободи слова і політичних прав [3, с. 3].
У 1966 р. українська громада категорично виступила
проти візиту канадського міністра закордонних справ
П. Мартіна в СРСР. У редакційній статті газети «Гомін
України», автором якої була одна з лідерів ОЖ ЛВУ
В. Солонинка, звучали риторичні запитання: «Чи міністр
П. Мартін прагне дорівняти президенту Франції де
Голлеві і прем’єрові Великої Британії Вілсонові, які
їздили з поклоном до Москви, щоб там шукати ключа
до миру у світі? Чи в розумінні канадського уряду і його
міністра закордонних справ Москва є тим вирішним
чинником, від голосу якого залежить справа миру і
безпеки у світі? Чи й Канада має прикласти свої руки
до того, щоб закріплювати московсько–більшовицьку
імперію ціною уярмлення народів, а вслід за тим
сприяти русифікації і нищенню цих народів» [4, с. 169].
Намагаючись об’єднати навколо себе суспільно–
політичні сили, які працювали над вирішенням
проблеми відновлення незалежності України, ЛВУ
та ОЖ ЛВУ ініціювали створення Українського
визвольного фронту Канади (УВФК), куди також
влилися Спілка української молоді Канади, Товариство
УПА і Товариство української студентської молоді ім.
Міхновського. УВФК увійшов до складу Конгресу
українців Канади та Світогового комітету вільних
українців (СКВУ), що значно сприяло їх діяльності.
У 1967 р. УВФК на з’їзді в Нью–Йорку ініціював
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створення Світового українського визвольного фронту
(СУВФ). Місцем його перебування став Торонто
[5, с. 158–161; 6, с. 283; 7, с. 141, 143]. За головну
мету своєї діяльності УВФК визначив відродження
Української суверенної соборної держави. З цією метою
організація зверталася до урядів усіх країн Заходу з
пропозицією стати в обороні українського народу від
національного і культурного поневолення [8, с. 43].
Протягом 1967 р. УВФК провів низку маніфестацій
проти культурного обміну між СРСР і Канадою. Вони
відбувалися у Вінніпезі, Саскатуні, Форт–Вільямі.
Представники організацій УВФК вважали, що мета
культурного обміну з СРСР одна – «розкладати і
послаблювати українську культурну спільноту, підто
чувати український самостійницький фронт, морально
і духовно обеззброювати українські національні сили,
звести їх на манівці капітулянтства, замість твердого і
непохитного фронту боротьби за свободу і незалежність
України» [9, с. 217].
Масові акції протесту проводилися під егідою
КУК і за активної участі УВФК з 17 по 25 жовтня
1971 р. у зв’язку з візитом Голови Ради Міністрів СРСР
А. Косигіна в Канаду [10, с. 342]. Вони проходили в
Оттаві, Монреалі, Ванкувері, Вінніпезі, Пікерінзі під
гаслами «За свободу і незалежність для поневолених
Москвою
народів»,
«За
ліквідацію
російсько–
большевицької імперії». В Оттаві та Торонто, де участь
у демонстраціях взяли понад 15 тис. осіб, відбулися
зіткнення демонстрантів із поліцією. Активними учасни
ками цих акцій протесту було українське жіноцтво
Канади [5, с. 342].
Широкого розголосу в українських та іноземних
засобах масової інформації набула акція української
етнічної громади Канади під час Всесвітньої виставки
«Експо–67» у Монреалі. 22 серпня 1967 р., під час
проведення Дня УРСР на виставці, в усіх місцевих
англо– та франкомовних виданнях за ініціативою КУК
з’явилися матеріали про історію і культуру України,
її колоніальний статус у складі СРСР і прагнення
українського народу до незалежності. У засобах масової
інформації підкреслювалося, що колоніальне становище
України проявлялося навіть у тому, що вона не змогла
самостійно взяти участь у виставці, незважаючи на
офіційне запрошення до керівництва УРСР від уряду
Канади [9, с. 283].
Комітет українок Канади під час «Експо–67»
влаштував у павільйоні Гостинності свято із виставкою
фольклорного й живописного мистецтва українських
художників Канади, української видавничої продукції.
Українські мистецькі колективи виступали також як
складові частини різних провінцій, як–от Онтаріо,
Альберта. Особливе визнання отримали запальні
українські танці [11, с. 108]. Поряд із цим Комітет
українок Канади виготовив і поширив на «Експо–67»
25 тис. памфлетів «Свобода народам – свобода
людині» англійською і французькою мовами, брошуру
«Українські жінки в боротьбі за свободу», а також
привітальне слово нібито від імені Голови президії
Верховної Ради СРСР М. Підгорного до відвідувачів
павільйону СРСР з антирадянським текстом. Представ
ники Спілки української молоді роздавали листівки
і зірвали прапор СРСР перед будівлею виставки [9,
с. 284].
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Оцінюючи «український тиждень» на «Експо–67»,
орган СУК газета «Промінь» писала, що він «заповнив
прогалину, витворену браком павільйону України. Того
браку ніяк не заповнили українські дні в совєтському
павільйоні… Український тиждень був найуспішнішою
демонстрацією проти совєтсько–російської пропаганди,
був запереченням московської тези про злиття
народів СРСР в єдиний «совєтський народ» і це була
конструктивна демонстрація, якої не могли заперечити
заборони офіційних керівників «Експо–67». Всі, хто це
бачив, мусить повірити в існування живої України» [12,
с. 12].
Українське жіноцтво Канади всіляко сприяло опози
ційному рухові на Батьківщині шляхом його інфор
маційної, політичної, правової підтримки. Бурхливу
реакцію українських жіночих організацій Канади
викликала загибель українських жінок–політв’язнів
під час повстання в Кенгірському таборі у Казахстані
1954 р. Після смерті Сталіна багатьох в’язнів
ГУЛАГу влада амністувала, але це не стосувалося
антирадянських елементів, зокрема українських націона
лістів. Тяжка праця на копальнях (десятигодинний
робочий день), постійний голод, заборони, за наймен
ший непослух змушували лягати або сідати в болото,
великі білі номери на спинах – все це робило становище
в’язнів нестерпним [13, с. 384–390].
На Великдень 1954 р. колону жінок вели з нічної
зміни на цегельному заводі в зону. Назустріч їм
паралельною дорогою ішла на роботу чоловіча. Хлопці
привіталися: «Христос воскрес!», дівчата відповіли:
«Воістину воскрес!». Вартові відкрили вогонь,
унаслідок чого загинули десятки в’язнів–українців.
Звістка про цей випадок збурила концтабір, розпо
чалося масштабне повстання, яке тривало 42 дні – від
16 травня до 26 червня 1954 р. У ньому брало участь
5392 ув’язнених, з них 43% жінок. Над їдальнею
вивісили червоно–чорний прапор як символ трауру по
загиблих. Прикметно, що червоно–чорний прапор був
символом революційної боротьби ОУН і УПА [14, с. 72].
Повстання було жорстоко придушене за допомогою
армії з застосуванням танків. Проти них зброя, яку
підготували повсталі, виявилася безсилою. Загинуло біля
700 ув’язнених, серед них багато жінок [15, с. 89].
Українське жіноцтво Канади використало факт
жорстокої розправи над українками політв’язнями
у Кенгірі як інформаційний привід для проведення
маніфестацій, пікетувань посольств СРСР, інформування
за допомогою засобів масової інформації та листів–
звернень міжнародних організацій, Червоного хреста,
політиків, представників органів державної влади,
громадськості країн Заходу про підневільне становище
української жінки, геноцид українського народу,
порушення прав людини в СРСР, прагнення українців
до відродження власної держави, національну політику
СРСР стосовно України [16, с. 49].
ОУК провела нараду з вшанування загиблих в
Кенгірі. За ініціативою СФУЖО створено спеціальний
«фонд п’ятсот» для допомоги жінкам–політв’язням.
[17, с. 17]. Надалі за ухвалою управи СФУЖО річниця
Кенгірського повстання щорічно відзначалася у Канаді.
Вона мала великий вплив на патріотичне виховання
української громади на засадах боротьби за незалежність
України [18, с. 3].
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У 1963 р. на світовому Конгресі Міжнародного
жіночого Союзу за ініціативою делегації українського
жіноцтва Канади було прийнято резолюцію за звіль
нення з радянських катівень Митрополита Галицького та
архієпископа Львівського Йосипа Сліпого [19, с. 45].
У другій половині 60–70–ті рр. окремі акції
української діаспори на захист прав ув’язнених в СРСР
патріотів України поступово переросли в масовий
правозахисний рух. За участю представниць усіх
найбільших організацій жінок–українок Канади у
лютому 1968 р. відбулося засідання головної централі
СФУЖО у справі маніфестації в обороні в’язнів і
проти знущань над українцями в СРСР. У цьому ж
році представниці ОУК взяли участь в Конференції
прав людини (Онтаріо), де обговорено питання
організації масових акцій протесту проти переслідувань
українських письменників і діячів культурі в Радян
ському Союзі [19, с. 61, 73].
Восени 1968 р. українська діаспора, в тому числі
українське жіноцтво Канади, організувала збір підписів
під петиціями до ООН і міжнародної правозахисної
організації «Міжнародна амністія» щодо захисту прав
людини в СРСР і стосовно звільнення ув’язнених
українських жінок – працівниць Червоного Хреста:
К. Зарицької, Г. Дідик, Д. Гусяк. Петиції з тисячами
зібраних підписів були скеровані на адреси згаданих
міжнародних організацій. У 1970 р. ця акція поновилася.
Петиції у справі звільнення українських політв’язнів,
зокрема працівниць Червоного Хреста та лікаря
В. Горбового цього разу були звернені до Міжнародного
суду в Гаазі, Міжнародного об’єднання робітників і
Міжнародного об’єднання юристів [20, с. 309].
У середині 1969 р. була створена Комісія прав
людини
Світового
конгресу
вільних
українців
(КПЛ СКВУ). До її складу увійшли представники
жіночих українських організацій Канади. Основним
завданням КПЛ СКВУ став захист прав людини в
Україні, оборона на міжнародних форумах засуджених
українських політв’язнів, патріотів та борців за
незалежність і демократію [20, с. 193–194].
У 1973 р. завдання КПЛ СКВУ були розширені.
На порядку денному стали питання не лише оборони
«поодиноких осіб, висоти виміру кари, але й всієї
української нації, як історично–духовної цілості, бо
борці за свободу в Україні не змагаються тільки за
індивідуальну свободу, але й за свободу української
нації взагалі» [20, с. 196].
На початку 1974 р. СФУЖО на міжнародному рівні
розпочала акцію допомоги трьом жінкам–політв’язням
мордовських тюрем І. Стасів–Калинець, Н. Строкатій–
Караванській та С. Шабатурі. З цією метою СФУЖО
звернулася до міжнародних гуманітарних установ –
Комісії прав людини ООН, Міжнародної ліги прав
людини і Міжнародного Червоного Хреста.
У цьому ж році у Канаді розпочалася акцію на
захист історика В. Мороза, якого в діаспорі вважали
символом незламності українських політичних в’язнів у
СРСР. Було створено ряд комітетів оборони В. Мороза,
які влаштували демонстрації та голодування. 5–8 липня
1974 р. під гаслом «Звільніть Валентина Мороза»
розпочалися голодування представників Ліги визволення
України (ЛВУ) та СУМ в Оттаві та Вінніпезі. З червня
по вересень 1974 р. відбувалися постійні демонстрації
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перед посольством СРСР в Оттаві, маніфестації в інших
містах країни за активної участі українських жіночих
організацій ОУК та СУК [21, с. 74].
Рух у справі звільнення В. Мороза об’єднав
фактично всю українську громаду Канади. На адресу
органів влади країни надходили тисячі телеграм, листів,
звернень як від українських організацій – СКВУ, КУК,
УГПЦ і УКЦ, так і від приватних осіб. Засоби масової
інформації Канади активно підтримали акцію українців
на захист цього політв’язня. 25 липня 1974 р. відбулася
зустріч
представників
українських
громадських
організацій із членами канадського уряду. Її наслідком
став демарш прем’єр–міністра Канади П. Трюдо перед
послом СРСР Яковлєвим у справі звільнення В. Мороза
[22, с. 315].
Акції на захист цього політв’язня продовжувалися в
Канаді у 1975–1977 рр. У червні 1976 р. голова ОЖ ЛВУ
О. Завірюха виступила на захист В. Мороза та інших
українських політв’язнів під час Міжнародної жіночої
конференції «Habitat», яка проходила у Ванкувері.
Подібні акції української діаспори продовжувалися по
1979 р., коли, нарешті, В. Мороз був звільнений і виїхав
до США.
1975 р. ООН проголосила Міжнародним роком
жінки. На заклик СФУЖО українські жіночі організації
також включилися у проведення цієї акції, прийнявши
рішення про проведення Українського року жінки
в рамках міжнародного. СФУЖО розробила заходи
та план участі українського жіноцтва в еміграції у
святкуванні Міжнародного року жінки. Особливу увагу
під час проведення цих заходів приділяли становищу
жінки в Україні та проблемам жінок–політв’язнів
радянських тюрем [23, с. 2].
30 січня 1975 р. у Торонто за участю членів комісії
прав людини СКВУ, СФУЖО, представників комітету
захисту В. Мороза розроблено платформу і напрямки
спільних дій. Наступного дня обговорено можливості
залучення міжнародної громадськості до проведення
акцій на захист поневолених жінок України. Голова
СФУЖО Д. Квітковська зупинилася на можливості
залучення до цієї справи міжнародних юристів і
міжнародних судів, У. Целевич – міжнародного
Червоного Хреста, В. Боцюрків – організації оборони
прав людини, М. Липовецький – клубу письменників
і ПЕН–клубу, І. Пеленська – міжнародних жіночих
організацій [24, с. 3].
Цей проект сенатор П. Юзик виніс на обговорення
пленарної сесії СКВУ, що відбулася 2 лютого.
Після короткої дискусії документ було прийнято.
Резолюція СКВУ включала чотири основних моменти:
1. проголошення дня жінки–політв’язня, який провести
спільними маніфестаціями в усіх країнах вільного світу;
2. організувати збір підписів під петицією у справі
амністії жінок–політв’язнів, яку внести до секретаріату
ООН, а копії розіслати всім представникам країн–членів
ООН; 3. організувати семінар різних національних груп
на тему «Жінка в СРСР» за участю відомих політичних і
громадських діячів; 4. висвітлити проведення цієї акції в
газетах різних країн світу.
Наступним кроком з боку СКВУ по проведенню
Українського року жінки стало звернення до цент
рального представництва українства США, Канади,
Західної Європи, Австралії, Аргентини, Венесуели щодо
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створення крайових комітетів оборони українських
жінок–політв’язнів. Це звернення підтримала управа
СФУЖО, закликавши жінок увійти до таких комітетів
[24, с. 3].
Напередодні святкування Дня матері, який
відзначався 11 травня, Комісія прав людини СКВУ
звернулася до українців у вільному світі з закликом
використати цей день для проведення акції оборони
поневолених матерів в Україні, зокрема матерів, які
перебувають у тюрмах і таборах примусової праці.
Комісія рекомендувала всім українським громадським
організаціям країн вільного світу, насамперед жіночим,
активно включитися в цю компанію, щоб довести до
відома громади тяжке становище жінок в Україні і
добитися підтримки в цій справі. У зверненні Комісії
прав людини СКВУ були названі прізвища п’ятьох
ув’язнених з проханням надання їм матеріальної
допомоги: І. Сеник, Н. Світлична, І. Калинець–Стасів,
Н. Строката та О. Шабатура [25, с. 1].
У червні 1975 р. відбулася Міжнародна конференції
ООН у Мехіко з нагоди Року жінки, учасниками якої
були представники жіночих організації 133 країн,
31 урядової і 113 неурядової організацій світу. В
ході конференції 25 червня делегатки від СФУЖО
та СКВУ зустрілися з президентом цієї конференції
П. Охедою і вручили йому звернення до конференції
з вимогою до уряду СРСР забезпечити дотримання
Загальної декларації прав людини та амністувати
жінок–політв’язнів. П. Охеда запевнив українок, що це
звернення буде передано секретаріатові ООН і комісії
прав людини цієї міжнародної організації.
Того ж дня українська делегація в будинку, де
проходила Міжнародна конференція ООН для неуря
дових організацій «Трибуна», провела прес–конфе
ренцію, де оголошено про початок дводенного
голодування десяти жінок–українок в знак протесту
проти переслідувань жінок–політв’язнів в СРСР. Крім
того, було організовано виставку, на якій розміщено
портрети ув’язнених жінок та різні українські культурні
пам’ятки.
Делегації українок вільного світу також вдалося
провести ряд зустрічей з офіційними представниками
делегацій США, Канади та інших країн на цій
конференції. Під час прес–конференції генерального
секретаря ООН К. Вальдхайма представниці україн
ського жіноцтва підняли питання про долю листа,
який направили на адресу керівника ООН українські
жінки–політв’язні Н. Строката, С. Шабатура й І. Стасів–
Калинець [26, с. 1].
Щоб привернути увагу міжнародної громадськості
до важкого становища незаконно ув’язнених жінок в
Україні, члени української жіночої делегації з країн
вільного світу вдалися до дводенного голодування.
Голодуючі тримали написані англійською та іспанською
мовами плакати з гаслами: «Голодовий страйк!
Допоможіть українським жінкам у в’язницях СРСР!»
Цю акцію широко висвітлювали провідні газети світу та
міжнародні телеканали [26, с. 3].
Кульмінацією акції на захист українських жінок–
політв’язнів стали масові демонстрації і молебні,
організовані українською діаспорою Канади у вересні
1975 р. з нагоди Дня української жінки – політичного
в’язня. 21 вересня 1975 р. у Торонто перед міською
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ратушею відбувся похід–маніфестація за участю
близько 500 осіб в обороні українських жінок –
політичних в’язнів в концтаборах СРСР. Організаторами
маніфестації були вінніпезький Комітет українок
Канади, вінніпезький КУК і комітет оборони В. Мороза.
У грудні того ж року в Оттаві відбулося дводенне
пікетування радянського посольства, яке організували
українські жіночі організації під патронатом централі
КУК і централі Комітету українок Канади. Цією акцією
вони планували звернути увагу громадськості країни
до необхідності посилення допомоги українкам–
політв’язням радянських тюрем. «Поскільки Міжна
родний рік жінки добігає до кінця, а українські
жінки–політв’язні і далі поневіряються у концтаборах,
українські жінки Канади вирішили і надалі проводити
акції в їх обороні» – говорилося в повідомленні
організаторів цієї маніфестації [27, с. 3].
У листопаді делегація СКВУ та СФУЖО у складі
В. Кушніра, Й. Лисогора, Л. Бурачинської, У. Целевич
передала петицію на адресу Генерального секретаря
ООН щодо захисту українських жінок–політв’язнів із
підписами понад 35 тис. осіб представникові Комісії
прав людини ООН. Збір підписів під петицією тривав
майже рік.
У Оттаві 2 грудня 1975 р. розпочалося цілодобове
пікетування радянського посольства, яке тривало
весь місяць. Пікетуванням займалися українські
жіночі організації під патронатом централі КУК,
Комітету українок Канади та Комітету прав людини
при КУК. Організатори запрошували всіх жінок, що
бажали б виявити свою солідарність з українцями, які
перебувають у тюрмах і концтаборах СРСР, зголоситися
до участі в Комітеті оборони В. Мороза в Торонто [28,
с. 44].
Протестувальну акцію українського жіноцтва під
тримав колишній прем’єр–міністр Канади Д. Діфен
бейкер, який у канадському парламенті звернувся до
уряду країни з проханням підняти проблему українців–
політв’язнів на форумі ООН, загостривши увагу СРСР
на порушенні ним міжнародних угод.
Наприкінці 70–х – на початку 80–х рр. відбулася
активізація боротьби організацій української діаспори
Канади за демократію та державну незалежність
України. Це було зумовлено, насамперед, новим
загостренням «холодної війни», до якого привели
введення Радянської армії до Афганістану в 1979 р.
та надзвичайного стану в Польщі в 1981 р., з одного
боку, а також прихід до влади в деяких країн Заходу
консервативних політиків, налаштованих на конфрон
тацію відносин між двома провідними політичними
системами світу.
Для активізації боротьби на захист жінок–
політв’язнів України канадське українське жіноцтво
активно використовувало такі свята як Дні героїнь
і День матері. У 1960 р. у залі Народного дому у
Вінніпезі місцевий Комітет українок Канади влаштував
величавий концерт в честь героїнь. Всі доходи від
зібраних благодійних коштів були направлені у
«Фонд 500».
У травні 1974 р. у День матері в Оттаві пройшла
велелюдна маніфестація українців не лише зі столиці
Канади, але й Торонто, Монреалю, Вінзору, Оттави.
У ній взяло участь більше 1 тис. українців, які
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протестували проти ув’язнення В. Мороза та інших
інакомислячих, в тому числі матерів, які караються
в радянських тюрмах і концтаборах. У 1976 р. у
День матері на урочистому зібранні у Вінніпезі, яке
організувала ОУК, були зачитані уривки з листів жінок–
в’язнів тюрми у Баришеві.
У лютому 1979 р. до Канади прибула дисидентка
Н. Світлична, де її радісно зустріла українська громада.
Зокрема, Н. Світлична в Торонто виступила на святі
героїнь, організованому жіночим відділом КУК.
На XXXVI з’їзді СУК у серпні 1979 р. було
прийнято резолюцію «В справі українського народу
в Україні». В ній звучав заклик до жіноцтва світу
захистити покривджених владою жінок і матерів
України. Об’єднання жінок Ліги визволення України
(ОЖ ЛВУ) в рамках проведення Року дитини провело
конкурс дитячих малюнків на тему «Дитина в поне
воленій Україні». З найкращих малюнків виготовлено
поштові картки з надписами англійською мовою, які
вдалося показати на Конгресі міжнародної ради у Кенії
[29, с. 21].
Можливість вкотре підняти голос в захист жінок–
політв’язнів в СРСР українське жіноцтво діаспори
використало під час проведення у липні 1980 р.
Світової конференції жіночої декади у Копенгагені. В
складі делегації СФУЖО були представниці канадських
жіночих організацій О. Заверуха, М. Шкамбара
(ОЖ ЛВУ). Під час роботи форуму, всупереч протидії
делегації СРСР, українське жіноцтво в еміграції
зуміло проінформувати його учасників та гостей про
репресивну політику радянської влади проти інако
мислячих [29, с. 18].
Головною політичною акцією закордонних українок
стало дводенне голодування на знак солідарності з
українськими жінками–політв’язнями в СРСР. Двадцять
українок в національних костюмах тримали в руках
великі портрети жінок–політв’язнів та транспаранти
з словами солідарності і вимогами до уряду СРСР
звільнити ув’язнених. Голодування відбулося спочатку
біля Амагер університету, а потім біля входу до будинку
Белла Сентер, де проходили засідання урядових
делегацій.
Активно виступала на захист українських жінок–
політв’язнів делегація СФУЖО в червні 1981 р. під час
конференції Генеральної федерації жіночих клубів. На
вимогу української делегації конференція прийняла
звернення в обороні української політув’язненої
О. Мешко.
У 1980 р. ЛВУ і ОЖ ЛВУ створили Комісію за
звільнення українських політичних в’язнів в СРСР
(КЗУПВ) з метою привернути увагу на переслідуваних
у Радянському Союзі за власні політичні переконання. У
березні цього року комісія під керівництвом тогочасної
голови ОЖ ЛВУ О. Заверухи провела безперервне
тритижневе пікетування радянського посольства в
Оттаві в обороні українських політв’язнів. У листопаді
того ж року КЗУПВ організувала масові демонстрації
українців та дводенне пікетування посольства СРСР
в Оттаві. Зарубіжні українці вимагали звільнення
українських політв’язнів, зокрема Юрія Шухевича.
27 березня 1981 р. перед міською ратушею Торонто
у присутності мера міста Арата Егельтона КЗУПВ
розпочала збір підписів під петицією на захист
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Ю. Шухевича, О. Попович, Л. Лук’яненка, М. Руденка,
В. Романюка, І. Кандиби та І. Геля. Загалом було зібрано
понад 20 тис. підписів, які передали органам влади
Канади [22, с. 155].
В 1982 р. КЗУПВ очолила успішну кампанію
спонсорства для приїзду до Канади наступних
українських політв’язнів: Ю. Шухевича, Л. Лук’яненка,
О. Попович, о. В. Романюка, І. Геля, М. Руденка та
І. Кандиби. Того самого року Комісія почала різні
місячні акції в обороні політв’язнів під гаслом
«Політичний в’язень місяця», які були пов’язані
з ефективною кампанією поширення інформації і
регулярним контактуванням з урядовими чинниками
у цих справах. Завдяки цій активності діаспори, в
якій важливу роль відіграла КЗУПВ, на волю вийшли
В. Мороз з родиною, Л. Плющ з родиною, генерал
П. Григоренко, С. Караванський і його дружина
Н. Строката–Караванська, Н. Світлична, Д. Шумук,
Й. Тереля з родиною, М. і Р. Руденки, О. Мешко.
У травні 1982 р. Суспільна служба українців Канади
(ССУК) відбула свою річну конференцію, в якій взяли
участь голови і делегати 10 філій, члени Головної
управи Централі СУК і представники інших українських
громадських організацій. На конференції, зокрема,
було розглянуте питання про діяльність фонду «Поміч
Україні».
Діяльність цього фонду розвивалася в трьох
напрямках: допомога українських втікачам, українцям
у Польщі і родинам переслідуваних українців. Лише
у 1981 р. завдяки збірковим акціям і пожертвуванням
канадських українців вдалося організувати 16 великих
посилок родинам переслідуваних українців на суму
8331 дол., українським біженцям поза Канадою –
9234 дол., українським іммігрантам у Канаді –
1200 дол., українським дисидентам у країнах Заходу –
840 дол. [30, с. 119].
У травні – червні 1985 р. в Оттаві проходила нарада
35 країн світу, які підписали Гельсінкську угоду. У
зв’язку з цим 4 травня 1985 р. в столиці Канади перед
канадським парламентом відбулася величава українська
маніфестація в обороні людських і національних
прав на Україні. Її учасниками були не лише українці
із столиці Канади, але й з Монреалю, Гамільтону,
Сент–Катаринс, Торонто. Маніфестацію організувала
Комісія за звільнення українських політичних в’язнів
в СССР, головою якої була О. Заверуха з Торонто. На
сходах до парламенту, лицем до присутніх, стояли
вісім «політв’язнів» у тюремному одязі і кайданах.
Кожен з них коротко розповів, за що він був покараний
і де ув’язнений. Після цього представник української
громади Х. Бідяк англійською мовою звернувся
до делегатів наради, щоб вони взяли до уваги їхні
домагання звільнення усіх політичних в’язнів і
повернення прав людини усім громадянам України.
У липні 1985 р. канадські українки уже втретє
винесли на Міжнародну конференцію жіноцтва у
Найробі (Кенія), що відбувалася під егідою ООН у
рамках декади жінки, питання про становище жінок–
політв’язнів в Україні. Українська делегація провела там
семінар «Політичні в’язні в СРСР і доля їх родин, жінок
і дітей».
Також під час цієї конференції відбувся український
семінар, присвячений справі голоду в Україні в 1932–
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1933 рр. Про цю страшну трагедію з доповідями
виступили учасниці делегації СФУЖО І. Халупа і
М. Шкамбара. Провідною думкою сесії була теза,
поставлена О. Дацків про те, що голод штучно
зорганізувати для політичних цілей і що треба жінкам
впливати на світову громадськість, щоб такі події не
повторювались. Велика кількість учасників та участь
в дискусії вказували на зацікавлення жінок цією
проблемою [9, с. 150–153].
Одним із найголовніших своїх завдань українське
жіноцтво Канади вважало боротьбу за демократію
і незалежність України. Особливо велику увагу
воно приділяло правозахисній діяльності, головно
організації оборонних акції на підтримку українських
жінок–політв’язнів і піднесенню питання поневолення
української жінки в СССР. Українські жіночі орга
нізації Канади систематично здійснювала тиск на
міжнародні організації, органи влади, мас–медіа і
громадськість країни з метою добитися звільнення
ув’язнених українців, а також домагаючись здійснення
передбаченого Декларацією прав людини ООН права
нації на самовизначення, що на практиці означало право
на державну незалежність України.
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Зміни в політико–правовому статусі
об’єднань громадян в умовах трансформацій
українського суспільства (1985–1991 рр.)
На основі вивчення та узагальнення архівних джерел, опублікованих
документів, науково–дослідної літератури, з’ясовано зміни в політико–
правовому статусі різнопланових об’єднань громадян України в умовах
трансформації суспільно–економічних відносин у добу «перебудови» (квітень
1985 – серпень 1991 років).
Ключові слова: об’єднання громадян, громадська організація, неформальна
організація, закон, класифікація, «перебудова».

Нагромадження знань про формування та діяльність
об’єднань громадян в Україні 1985–1991 років відбу
валося у кілька етапів, безпосередньо пов’язаних зі змі
нами та перетвореннями у політико–правовому статусі
республіки, суспільними трансформаціями та розвитком
демократичних процесів. Оцінки об’єднань громадян
науковцями залежали від суспільно–політичної ситуації,
наявності державної та партійної цензури, плюралізму
думок, можливостей використання архівних та поточних
джерел. Зокрема, перші спроби здійснити аналіз нового
суспільного явища – неформальних організацій – мали
здебільшого публіцистично–описовий характер. При
цьому темпи суспільно–політичних трансформацій
у республіці випереджали історіографічну новизну
досліджень, які зосереджувалися переважно на нефор
мальних об’єднаннях молоді.
Низка авторів (В. Щегорцов, А. Кочетков, А. Ще
горцов, Л. Дяченко) розглядали неформальні організації
в контексті самодіяльного громадського руху, що
діяв поза межами офіційно існуючих інститутів
[1]. А. Громов та О. Кузін визначали неформальні
об’єднання як добровільні самодіяльні громадські
формування, що виникли за ініціативою «низів» та
діяли в інтересах своїх членів, незалежно від мети та
характеру об’єднання [2].
Лише з кінця 1991 року в Україні склалися
передумови для ґрунтовного вивчення процесів,
що відбувалися в республіці у 1985–1991 роках.
О. Лавринович умовно поділяв громадські об’єднання
на дві групи. Перша група організацій користувалася
підтримкою держави, фактично створювалася держав
ними (відомчими) структурами, дбаючи при цьому
про кланові чи відомчі інтереси. Іншу групу складали
громадські організації, що утворилися на основі
ініціативи громадян, їх активності та інтересів [3].
Мета нашого дослідження – проаналізувати зміни в
політико–правовому статусі об’єднань громадян у роки
«перебудови» провести їх класифікацію та типологію за
різним критеріями.
Для оцінки суспільно–політичних трансформацій
у добу перебудови та гласності, які сприяли появі
об’єднань громадян, вільних від компартійного
впливу, та уникнення неоднозначного трактування
понять «самодіяльний», «неформальний», «громадська
організація», слід дати пояснення відповідним дефі
ніціям та обмежити їх використання певними часовими
проміжками.
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Дефініція «громадська організація» в радянські часи
окреслювалася такими ознаками: формально добро
вільне членство; принцип демократичного централізму
як основа організаційної структури; діяльність,
направлена на досягнення цілей, декларованих у
статуті; участь у комуністичному будівництві під
керівництвом КПРС [4, с. 18]. Важливим критерієм при
оцінці роботи громадської організації була масовість.
Партійна пропаганда підкреслювала, що число членів
профспілок в Україні станом на 1 січня 1989 р. сягало
більше 25 млн. 700 тис. осіб, ЛКСМУ України – 5 млн.
879 тис. [5, арк. 186, 195]. Однак зростання чисельності
призводило до посилення пасивності рядових членів,
які здебільшого брали участь у діяльності організації
шляхом сплати членських внесків.
До жовтня 1990 року порядок утворення, реєстрації
та ліквідації об’єднань громадян в Україні був
регламентований інструкцією Секретаріату Президії
ВУЦВК від 16 липня 1932 року «Як реєструвати
статути товариств і спілок, що не мають на меті
добувати зиск та наглядати за їх діяльністю», а також
постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 20 лютого
1933 року «Про органи, які проводять реєстрацію
статутів товариств і спілок, що діють не для зиску». У
документах відзначалося, що «об’єднання, які мають
на меті різні суспільно–корисні цілі, а не набуття
матеріальних цінностей» [6, с. 499], повинні мати статут,
зареєстрований у відповідних народних комісаріатах
і прирівняних до них центральних установах УСРР, з
діяльністю яких пов’язано завдання цих товариств і
спілок, а також у відповідних управліннях обласних і
районних виконавчих комітетів [7, с. 521]. Нагляд за
діяльністю новостворених організацій покладався на
органи, що зареєстрували товариства та спілки. Кожне
об’єднання повинно надавати щорічний звіт про свою
діяльність, який мав пояснювати науково–академічну,
адміністративно–господарську діяльність товариства чи
спілки та мати як додаток план роботи на наступний рік
та розроблений кошторис [6, с. 502].
Завдяки цим документам компартійні та державні
структури набули право визначати не тільки законність,
але і доцільність існування будь–якого об’єднання
громадян, виходячи з ідеологічних та відомчих
інтересів. Слід відзначити, що дефініція «товариства
та спілки, що діють не для зиску» поширювалася на
різнопланові громадські формування: релігійні громади,
каси громадської взаємодопомоги, колгоспи, споживчі
спілки, добровільні пожежні дружини, Всеукраїнське
товариство сліпих, тощо.
Значні зміни у статусі громадських організацій
відбулися з ухвалою Конституції УРСР у квітні 1978 р.
З метою офіційного закріплення правлячої ролі КПРС
було введено Статтю 6, відповідно до якої партія
проголошувалася керівною та спрямовуючою силою
радянського суспільства, ядром політичної системи.
КПРС не тільки перестала фігурувати у переліку
громадських організацій, зафіксованому у сталінській
1936 року Конституції, але набула принципово нового
статусу – наддержавної правлячої партії. Стаття 49
Конституції надавала право громадянам Української
РСР об’єднуватися у громадські організації для
розвитку політичної активності і самодіяльності,
задоволенню їх інтересів у відповідності з цілями
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комуністичного будівництва [8, с. 19]. Таким чином,
унеможливлювалося легальне утворення громадської
організації, статутні цілі якої не мали б на меті
комуністичну перспективу або ж були б в опозиції
до КПРС. Стаття 7 Конституції надавала право
професійним спілкам, комсомолу, кооперативним
та іншим громадським організаціям брати участь в
управлінні державними справами, у рішенні політичних,
господарських і соціально–культурних завдань [8, с. 6],
що посилювало значущість названих громадських
об’єднань як складових частин радянської політичної
системи.
За рівнем підпорядкування правлячій Комуністичній
партії громадські організації радянської доби поділялися
на дві групи: 1) громадські організації безпосереднього
підпорядкування – комсомол, профспілки, товариство
«Знання». Керівна роль КПРС не обмежувалася
традиційними формами впливу (через партійні
директиви, керівництво через партійну групу і т.п.).
Відповідні партійні органи мали щільний поточний
контакт з республіканськими та місцевими відділками
організацій та налагоджували стратегічне керівництво
їх діяльністю. Їх статути не підлягали реєстрації або
затвердженню в державних органах, а керівні посади
обіймали
представники
партійної
номенклатури.
Подібний статус визначався виключним значенням
цих спілок як єдиних та безальтернативних для
компартійного впливу на молодь, робітників, пропаганди
комуністичної ідеології в суспільстві, масовістю та
централізацією у масштабах країни; 2) громадські
організації опосередкованого партійного керівництва –
творчі спілки, Товариство Червоного Хреста УРСР,
Українське товариство з охорони природи, Українське
товариство охорони пам’яток історії та культури тощо.
Ці громадські об’єднання розпочинали свою діяльність
згідно з постановами вищих органів виконавчої влади.
Так, Українське товариство охорони пам’яток історії та
культури було створено відповідно до Постанови Ради
Міністрів УРСР від 28 березня 1966 року.
Особливою
формою
об’єднань
громадян
у
радянську добу були добровільні товариства, гуртки,
клуби, секції, групи, які діяли під егідою масових
громадських організацій на кшталт комсомолу і
профспілок. Відносно об’єднань компартійні ідеологи
використовували термін «самодіяльні організації» [9,
с. 7–8]. Визнаючи у статутах свій підпорядкований
статус, за географією поширення та числом членів
низка самодіяльних організацій не поступалася
громадським організаціям. Так, у статуті Вінницького
обласного
відділення
Педагогічного
товариства
України відзначалося, що відділення є самодіяльною
організацією, яка об’єднує за професійними інтересами
працівників навчальних і виховних закладів, органів
освіти, ветеранів педагогічної праці, батьків, студентів
педагогічних навчальних закладів, виробничі колективи
та працює у складі об’єднання професійної спілки
працівників освіти і науки на асоційованих правах [10,
арк. 1]. Відповідним статусом володіли добровільні
спортивні товариства («Авангард», «Нива», «Колос»),
утворені при галузевих профспілках. Вони відрізнялися
від інших самодіяльних об’єднань діяльністю у
масштабах республіки, необхідністю формального
членства, виконанням значимої суспільної функції
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(заняття спортом, виховання), підпорядкуванням певній
громадській організації.
Неможливість реалізувати свої права та свободи у
прокрустовому ложі формалізованих та політизованих
громадських організацій, цілі та програми яких були
відірвані від реалій звичайного життя, спонукала
громадян до здійснення свого права на створення
об’єднань за межами офіційної ініціативи. Належний
нагляд та контроль за самодіяльними організаціями
здійснювався виконкомами місцевих рад, комсомолом,
профспілками, які розробляли та ухвалювали Положення
про їх діяльність. Влада не була зацікавлена в
офіційному визнанні статусу місцевих самодіяльних
організацій як громадських, так як при цьому масові
організації втрачали привілейований статус. Крім того,
необов’язковість фіксованого членства, можливість
появи на чолі організації несанкціонованих партійними
та державними органами осіб, викликала занепокоєння,
яке було небезпідставним. Саме із середовища
самодіяльних об’єднань, дискусійних клубів, гуртків під
комсомольським та профспілковим «дахом» з’явилися
різноманітні неформальні організації та рухи, які в часи
перебудови були провідниками демократичних ідей,
боролися за права та свободи українського народу.
На квітневому (1985 р.) пленумі ЦК КПРС
Генеральний секретар ЦК КПРС М. Горбачов заявив
про потребу значних змін в економіці, соціальному та
духовному житті країни. Отже, оновлення суспільства
розпочалося як «революція згори». Новий курс
отримав назву «перебудова» і мав намір прискорити
соціально–економічний розвиток країни. Консервативно
налаштована компартійна номенклатура прагнула
зберегти владу та не погоджувалася з реформами.
У статуті КПРС, ухваленому на ХХVІІ з’їзді партії
навесні 1986 р., відзначалося, що «КПРС, діючи
у рамках Конституції СРСР, здійснює політичне
керівництво державними і громадськими організаціями,
спрямовує та координує їх діяльність» [11, с. 243]. Як
зазначає дослідник О. Бойко, у роки перебудови групі
реформаторів не вистачало допомоги «знизу», і тому
вона радикалізувала свої заклики, намагаючись знайти
опору в суспільстві [12, с. 32].
Зростання громадянської активності населення
призвело до появи неформальних організацій. Для
розуміння сутності цього явища, його слід розглянути у
суспільно–політичних взаємозв’язках. На організаційно–
правовому рівні особливості неформальних громадських
формувань проявлялися у добровільності, стихійності
виникнення, відсутності впливу державних та компар
тійних структур, спільності інтересів засновників,
відмові від фіксованого членства. На громадсько–
політичному рівні неформальні організації сприяли
реалізації прав та свобод громадян, стали зародками
громадянського суспільства в Україні. На соціально–
психологічному рівні неформали створили умови для
прояву почуття гідності у пересічних українців, які стали
активними суб’єктами суспільно–політичного розвитку
України доби перебудови. Хоча їх гасла та реальні дії
не завжди були радикальними, але самим фактом появи
неформальні організації набували в масовій свідомості
ореолу опозиційності до правлячого режиму.
Слід зазначити, що правовий статус окремих
громадських
об’єднань
не
завжди
відповідав
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стереотипам суспільної свідомості та залежав від
розгортання процесів демократизації та політичного
плюралізму. Так, Товариство української мови ім. Тараса
Шевченка набуло офіційного статусу громадської
організації відповідно до постанови Ради Міністрів
УРСР від 20 травня 1989 року, але певний час по тому
суспільна думка продовжувала визнавати активістів
товариства неформалами. Статут української екологічної
асоціації «Зелений світ» за рекомендацією Ради
Міністрів УРСР було зареєстровано при Державному
комітеті з охорони природи УРСР, у чому була
певна логіка – спільна мета діяльності державної та
громадської структури. Але це понизило статус асоціації
до рівня самодіяльної організації, позбавило права
висувати кандидатів у депутати на виборах до Верховної
Ради УРСР 1990 року, тоді як таке право згідно із
Законом про вибори набули громадської організації.
Поява та розвиток неформальних об’єднань
громадян відбувалася впродовж 1985 року – вересня
1990 року. 29 вересня 1990 року Президія Верховної
Ради УРСР ухвалила постанову «Про порядок реєстрації
громадських об’єднань». Встановлювалося, що до
прийняття Закону Української РСР про громадські
об’єднання статути новостворених політичних партій,
добровільних товариств, громадських рухів, фондів та
інших об’єднань, що мають республіканські органи
керівництва, підлягають реєстрації Мін’юстом УРСР, а
місцеві громадські об’єднання відповідно реєструють
місцеві ради народних депутатів. Для реєстрації поряд зі
статутом до відповідного державного органу подавалися
заява, витяг з протоколу установчого з’їзду, які ухвалили
статут, рішення з’їзду (конференції) про створення
партії або громадської організації, її назву та керівні
органи [13, с. 640]. Постанова доповнилася низкою
положень 14 листопада 1990 року. Було визначено, що
для реєстрації Міністерством юстиції України подаються
також статути міжреспубліканських та міжнародних
об’єднань. Республіканськими політичними партіями
мали вважатися ті з них, у складі яких нараховувалося
не менше як 3 тисячі членів, а до складу інших
республіканських об’єднань мало входити не менше як
300 осіб [14, с. 641]. Таким чином, нові правові акти
легалізували неформальні об’єднання та примусили
українські відділи всесоюзних громадських організацій
набути статусу республіканських.
9 жовтня 1990 року був оприлюднений Закон СРСР
«Про громадські об’єднання», відповідно до якого
громадським об’єднанням визнавалися добровільні
формування, що виникли як результат вільного
волевиявлення громадян, які об’єдналися на основі
спільності інтересів. Громадськими об’єднаннями
визнавалися політичні партії, масові рухи, профспілки,
жіночі, ветеранські організації, організації інвалідів,
молодіжні та дитячі організації, добровільні товариства,
фонди, творчі спілки та інші об’єднання громадян. Дія
Закону не поширювалася на організації, які займалися
комерційною діяльністю, на релігійні організації,
органи територіального самоврядування та органи
громадської самодіяльності [15, с. 19]. Важливим кроком
на шляху до демократизації суспільства стала заборона
державним органам втручатися у діяльність громадських
об’єднань, які набули право брати участь у формуванні
та діяльності органів державної влади та управління,
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право законодавчої ініціативи, захищати інтереси своїх
членів у державних та громадських органах. У Законі
наголошувалося, що військовослужбовці та працівники
правоохоронних органів у своїй службовій діяльності
мають керуватися вимогами законів, а не рішеннями
політичних партій чи масових громадських рухів [15,
с. 25–26]. Прийняття Закону стало важливим кроком
на шляху подальшої демократизації суспільства, ство
рювало умови для діяльності новостворених об’єднань у
правовому полі.
Закон СРСР «Про громадські об’єднання» віддзер
калював тогочасну суспільно–політичну ситуацію в
країні, відсутність демократичного досвіду та неуперед
женого аналізу різнопланових об’єднань громадян.
Не враховувався особливий статус політичних партій
як об’єднань громадян, що створювалися з метою
опанувати державну владу та реалізувати спільну
концепцію суспільного розвитку. Непоширення дії
Закону на релігійні організації, органи територіального
самоврядування, органи громадської самодіяльності
звужувало рамки прояву активності громадян, а утво
рення та діяльність профспілкових, молодіжних органі
зацій, творчих спілок, фондів потребувала окремих
правових актів.
24 жовтня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила
зміни та доповнення до Конституції УРСР. Було
виключено Статтю 6, в якій КПРС проголошувалась
керівною та спрямовуючою силою, ядром політичної
системи. Громадянам УРСР гарантувалося право
об’єднуватися у політичні партії, громадські організації
та рухи, які через своїх представників, обраних до Рад,
та в інших формах можуть брати участь у розробці
і здійсненні політики, в управлінні державними та
громадськими справами [16, с. 606].
Типологія неформальних організацій, що діяли в
роки перебудови, може бути здійснена із урахуванням
їх соціальної бази та основ їх утворення. Маються
на увазі соціальні групи, верстви населення, інтереси
яких вони виражали та захищали. Це – культурологічні
(«Громада», «Спадщина»), демографічні (СНУМ,
«Пласт», Союз українок), етнічні (товариство єврейської
культури), робітничі (страйкові комітети), організації
постраждалих від аварії на ЧАЕС («Союз Чорнобиль»)
тощо.
Іншим критерієм типологізації неформальних
організацій є врахування їх суспільно–політичного
значення та способу організації: масові (НРУ), елітарні
(Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції),
регіональні («Товариство Лева»), локальні (клуби
любителів кіно, фантастики, брейк–дансу). Важливим
критерієм, що доповнює вищеназваний, є рівень органі
заційного становлення неформальних організацій, який,
на нашу думку, вимагає врахування хронологічного
чинника. Протягом 1985–1987 років основною органі
заційною структурою неформальних об’єднань були
групи однодумців (у середньому 25–30 осіб). З осені
1987 року відбувається збільшення місцевих об’єднань
та утворення на їх основі регіональних організацій,
що потребувало ухвали програмових положень та
статутів. З 1989 року на основі регіональних (обласних)
об’єднань стали утворюватися всеукраїнські організації.
Традиційним критерієм, що базується на аналізі
програм і статутів та врахуванні реальної ролі у
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суспільно–політичному житті, є визначення напрямів
та сфери діяльності неформальних об’єднань. При
цьому слід зважати на те, що діяльність екологічних
(«Зелений світ»), культурологічних (ТУМ ім. Тараса
Шевченка), правозахисних (УГС) організацій доволі
часто мала політичний характер. Тому слід враховувати
їх ставлення до існуючого суспільно–політичного
ладу, який зазнавав трансформацій. За цією ознакою
виокремлювалися неформальні організації:
– радикальні – заперечували існуючу радянську
систему, вимагали політичного плюралізму, демокра
тичних прав, свобод громадянам та незалежності
України (Українська Гельсінська спілка, Спілка незалеж
ної української молоді, Український Культурологічний
клуб);
– реформістські – орієнтувалися на реформування
радянської системи, вимагали поліпшення прав та
свобод громадян («Зелений світ», ТУМ ім. Тараса
Шевченка);
– консервативні – налаштовані на збереження
партійно–комуністичного режиму, але вважали за
потрібне вдосконалити окремі сторони суспільного
життя (організації ветеранів, жіночі ради).
На початковому етапі перебудови перспектива
утворення радикальних неформальних організацій була
унеможливлена через відсутність відповідного законо
давства, домінування консервативних тенденцій у
керівництві КПРС, наявності цензури, підконтрольним
владі засобам масової інформації, силі репресивних
органів та відсутністю масової підтримки громадян.
Тому діяльність Народного Руху України, «Товариства
Лева», ТУМ ім. Тараса Шевченка у зазначений період
зосереджувалася на необхідності реформування радян
ської системи. Тільки з 1990 року їх практична діяль
ність та програмові засади набувають радикального
характеру. Представники громадських об’єднань відкрито
поривають з комуністичною ідеологією, обстоюють
державний суверенітет України, вимагають впровад
ження політичного та економічного плюралізму. На кон
сервативних позиціях перебували об’єднання ветеранів,
жіночі ради, організація ветеранів Афганістану, та інші
об’єднання, що знаходилися під керівництвом КПУ.
Поява неформальних організацій, які утворювалися
та діяли поза впливом державних та компартійних
структур, зруйнувала на перший погляд стабільну та
жорстко контрольовану сферу громадської активності.
Правові акти, які з часів сталінщини регламентували
права громадян на створення об’єднань, були відкинуті.
Унормування діяльності новостворених організацій
відбувалося із запізненням, тому нові законодавчі
акти потребували коректив, які були внесені після
проголошення незалежності України.
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The changes in political and legal status of associations of citizens
in terms of transformation of Ukrainian society (1985–1991)
On the basis of archival sources and synthesis of published documents, research
literature and found changes in the political and legal status of diverse groups of
citizens of Ukraine in terms of transformation of socio–economic relations in the days
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підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»
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Історичні, суспільні та культурологічні
трансформації поштового зв’язку в Україні
наприкінці ХХ – початку ХХІ століть
Складовою частиною статті є з’ясування поняття «комунікації»,
як однієї із невід’ємних потреб людини, на задоволення яких спрямований
зв’язок, і, насамперед, поштова справа. Історична становлення і розвиток
поштової служби становить певний пізнавальний інтерес під кутом зору
культурологічного розвитку людства.
Водночас поштовий зв’язок автор розглядає як важливу комунікативну
систему збереження культурних цінностей людства.
На основі комплексного аналізу висвітлено основні етапи формування
поштового зв’язку, від античності до набуття загальнодержавного значення
поштової служби.
Ключові слова: комунікації, комунікаційне суспільство, поштовий зв’язок,
історія поштової справи, розвиток поштового зв’язку.

Суспільне життя з’явилося у процесі спілкування
індивідуумів і завжди зводилося до пошуку раціональної
взаємодії.
Вдосконалення засобів праці і підвищення її про
дуктивності зумовили вдосконалення форм і методів
спілкування, розвиток технологій комунікаційного
процесу, а також опосередковано вплинули на культурну
історію людства. Можливість самостійно обирати спосіб
життя, вдосконалювати себе і власний світ культури –
мораль, державу і право, науку, мистецтво, уявлення про
добро й справедливість, совість і честь народжуються
лише у процесі спілкування [1].
Термін «комунікація» використовується багатьма
громадськими, біологічними, технічними науками, і
в основному, як елементарна схема комунікації, або
різновид взаємодії між суб’єктами, опосередкованого
деяким об’єктом, що передбачає наявність не менше
трьох учасників: передавальний суб’єкт (комунікант),
об’єкт, який потрібно передати (повідомлення) і
отримуючий суб’єкт (реципієнт) [3, с. 12].
Виступаючи потужним фактором соціального
прогресу, комунікаційні процеси стають ключовими,
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адже вони торкаються усіх аспектів життєдіяльності –
від матеріального виробництва і людських потреб
до найбільших проявів духу, усвідомлення ролі і
призначення кожної людини. Впливаючи на суспільну
та індивідуальну життєдіяльність – працю, побут,
дозвілля, область мислення тощо, сучасні комунікаційні
процеси відіграють дедалі більшу роль у вирішенні
довгострокових програмних цілей демократичного руху:
формування і зміцнення громадянського суспільства,
розкриття творчих здібностей людини, поглиблення
демократії, побудови правової держави [12].
Можна без перебільшення стверджувати, що
способи відображення дійсності, засоби комунікації,
механізми регуляції поведінки, діяльність сучасної
людини формувалися упродовж довготривалого періоду
і напряму визначають досягнутий рівень соціального та
технічного розвитку громадянського суспільства.
Пітекантропи і синантропи визнані першою ланкою,
що об’єднує представників різних ступенів еволюції.
Ймовірно їхня взаємодія мала сигнально–руховий харак
тер і ґрунтувалася на механізмі наслідування та імітації.
Водночас, для регуляції спільної діяльності в цей період
комунікації мали вийти за межі жестів і міміки.
Регуляція поведінки на рівні інстинкту поступалася
місцем більш досконалим механізмам соціальної кому
тації. Розширення первісної комунікації, за допомогою
нового соціального об’єднання у кроманьйонців,
зумовило необхідність прийняття упорядкованих правил
і норм поведінки. Соціальні мотиви діяльності ставали
дедалі сильнішими, ніж біологічні [10].
Проблема походження мови вирішується, в основ
ному, за допомогою гіпотез. Однією із перших з’явилася
звуконаслідувальна гіпотеза.
Демокріт і Платон вважали, що людина в ранні
періоди свого розвитку наслідувала звуки навколиш
нього світу: крики птахів, звірів, шум води і т.п.
Наступна – вигукова теорія. Прихильниками цієї
гіпотези були давньогрецький філософ Епікур і біолог
Чарльз Дарвін, мовознавці Вільгельм фон Гумбольдт і
А. А. Потебня [13].
Соціальний аспект переважав у прихильників теорії
соціального договору (Адам Сміт, Жан Жак Руссо), які
розглядали мову як свідомий винахід і творіння людей,
що затверджується договором між ними.
Розвиток мови в процесі суспільної виробничої
діяльності підкреслювався і Фрідріхом Енгельсом у
його відомій статті «Роль праці в процесі перетворення
мавпи в людину»: праця і потім членороздільна мова
перетворили поступово мозок мавпи в мозок людини.
Праця, мова і свідомість (мислення) розвивалися
одночасно, у взаємодії [6, с. 146–151].
Отже, в процесі еволюції формувалися особливі
функції засобів комунікації, що відрізняють людину
від інших представників тваринного світу. Виникнення
людської мови приблизно 40 тис. років тому визначають
першою комунікативною революцією [8].
Визначення певної інформації через слово, одно
значно сприймалося різними людьми, дозволило
відокремлювати інформацію від ініціатора і передавати
його на відстань, використовуючи для цього спеціально
підготовлених посильних.
Перша спроба впорядкування служби повідомлень
через уособлення інформації і формування інформа
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ційного простору, виникли досить рано в античні часи,
близько 5000 років тому в Месопотамії для передачі
інформації, зображеної на глиняному листі [16].
Спочатку
подібні
служби
використовувалися
в основному в військових цілях і не призначалися
для зв’язку між цивільними особами. Такими були
служби повідомлень в Стародавньому Єгипті, Ассирії,
Вавилоні та Персії. Особливо розвиненими вони були в
Єгипті і можуть розглядатися попередниками сучасної
пошти [15].
За часів IV династії фараонів (2900–2700 до н.е.)
діяла служба особливих піших (скороходів), а також
кінних гінців, забезпечуючи зв’язок з військових з
Лівією, Ефіопією і Аравією [2].
Історія наукового пізнання комунікації починається
з античності. Античні мислителі поряд з розумом –
логосом почитали мову У період еллінізму, коли
почалося культурне освоєння великих територій Єгипту,
Близького і Середнього Сходу, турбота про збереження
мови – логосу стає особливо нагальною, бо від цього
залежало виживання грецької культури в іноземному
оточенні [3].
З завершенням формування, слово і мова набуває
змістовності, образності і сили впливати на свідомість
людей, у разі необхідності збурюючи або заспокоюючи
народні маси, маючи здібності лікувати або навпаки –
пригнічувати свідомість і фізичний стан людини.
Надзвичайно трагічний і водночас епічний зміст
набуває останнє слово Ісуса «Звершилося!» (Івана
19:30), проголошуючи початок нової ери духовного
відродження християнства, сповіщає, що страждання
закінчилися, і всі діла, – проповідувати Євангеліє,
творити чудеса та досягти вічного спасіння – були
виконані [11].
Отже, в процесі еволюції формувалися функції
засобів комунікації, які сприяли утвердженню сучасних
людських якостей, на відміну від інших представників
тваринного світу. Мова ставала провідним засобом: –
пізнання навколишнього світу, інструментом мислення,
що дозволило абстрагувати певні значення; – передачі
накопиченого знання і досвіду; – регуляції взаємодії:
спонукання до дії або його припинення; – оцінки,
систематизації та організації дій у відповідь; –
внутрішньої самоорганізації людини.
Надалі для інтенсифікації комунікацій знадобились
засоби зв’язку, які дозволили б здійснювати необхідні
комунікації і без публічного зіткнення. Таким винаходом
стала писемність, що надало можливість накопичувати,
зберігати і передавати знання не лише від людини до
людини, а й від покоління до покоління. Листування
вирішило проблему обсягу і точності інформації, що
передається.
До найдавніших листів, які згадуються в класичній
і східній літературі, належать лист індійського царя
Стратобата до Семіраміди, Давида до Йоава (лист
Урії), царя Прета Аргоського до царя Лікійських. Від
римлян дійшли до нас переважно ті листи, які наперед
були призначені для широкого кола читачів. Лише
у Цицерона знаходимо ми справжні приватні листи;
навпаки, знамениті листи Плінія і Сенеки мають лише
епістолярну форму; лист стає у римлян особливим
літературним родом (Фронтон, Сідоній, пізніше
Сальвіан, Еннодій) [14].
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Третя комунікативна революція пов’язана з вина
ходом німецьким ювеліром і винахідником Йоганном
Генсфляйш цур Ляден цум Гу́тенбергом (1397–1468)
друкарського верстата з рухливими літерами. Книго
друкування поширилось усім світом та зробило
величезний вплив не лише на європейську культуру,
але і на всесвітню історію, значно збільшило розмах
комунікацій, виявилася надійним сховищем інформації
і засобом її трансляції, збільшуючи можливості
комунікаційних контактів як між сучасниками, так і між
поколіннями і представниками різних культур.
XVII і XIX віки – це час народження і бурхливого
розповсюдження комунікаційного простору в Європі,
зародження суспільних і гуманітарних наук, які також
закладали підґрунтя для розвитку комунікаційного
спілкування: стрімко розвивалося газетно–журнальна
інформація, бібліотечна і бібліографічна справа,
з’явилися телеграф і телефон.
Зі створенням системи телеграфних комунікацій
тисячократно підвищилася швидкість комунікацій, а
головне різко зросла кількість комунікантів. Дивна
річ – проникливі вчені – суспільствознавці довгий час
ігнорували ці комунікаційні явища, не помічали їх
зростаючої соціальної ролі, впливу на всі інші види
людської діяльності.
Більш швидкий і дешевший, ніж телеграфний і
телефонний, спосіб передачі повідомлень на великі
відстані забезпечив бездротовий зв’язок. З винаходом
радіо швидкість передачі інформації досягла швидкості
світла, інформація і певний засіб комунікації стали
масовими.
Четверта комунікативна революція пов’язана з
виникненням і розвитком електронних засобів кому
нікації. Електронні ЗМІ вирішували ряд проблем,
пов’язаних з передачею та отриманням повідомлень,
завдяки їм зросли швидкості і обсяги інформації, що
передається на великі відстані.
Супутники, волоконна оптика і сучасні комп’ютерні
технології створили фундамент принципово нової
системи комунікаційних зв’язків. Вона набула воістину
глобальних масштабів. Нові системи комунікацій
дозволяють передавати зі швидкістю світла будь–
яку інформацію в будь–якій формі – звуком, текстом,
цифрами або зображенням – будь–якій людині, що
знаходиться в будь–якій точці планети. Інформаційний
простір одночасно збільшує інтенсивність комунікацій
і починає обмежувати міжособистісні комунікації і
переводити їх у віртуальну площину.
Можна окреслити найбільш характерні риси і
відмінності комунікації, як суспільного явища – це
різновид опосередкованої і доцільної взаємодії між
суб’єктами, що передбачає рух певної інформації і
матеріальних об’єктів в тривимірному геометричному
просторі і в астрономічному часі або трансформація
ідеальних об’єктів, охоплюючи їх зміст, образ в
багатовимірних віртуальних просторах і часі. З цієї
позиції доцільно розглядати функціонування поштового
зв’язку, як одної із особливих різновидів суспільно –
виробничої
діяльності,
визначеної
забезпечувати
організацію комунікаційного процесу в суспільстві.
Необхідність упорядкування поштової справи с
закріпленням монопольного права і відповідальності
уряду утримувати в межах державної території поштові
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установи, вперше була висунута великим курфюрстом
Фрідріхом Вільгельмом 1 Бранденбурським (1620–1688),
засновником Бранденбургсько–прусської держави. Ново
введення вносилися в усі сфери громадської діяльності,
промисли, відкриті були фабрики: шовкові і вовняні,
дзеркальні і свічкові, засновувалися торгові доми. При
цьому величезне значення надавалось поштовій справі,
як об’єднуючого фактора у великій державі [5].
Необхідність організації систематичного і швидкого
поштового зв’язку як усередині країн, так і між
країнами, з особливою гостротою проявилась з розвит
ком виробничих відносин і зародженням капіталізму.
Вже на початку XVIII століття вживались заходи для
здешевлення поштових тарифів і більшої доступності
поштових повідомлень для населення. Поряд з урядовою
поштою започатковувались приватні підприємства, які
бачили можливості своєї діяльності, поряд з доставкою
повідомлень і речей, також перевезення пасажирів
(messageries – експедиційна [транспортна] контора).
Розвиток поштових відносин гальмувався непомірно
високими таксами, як і неповороткістю поштового меха
нізму. Нова ера в історії поштової справи відкрилася
з введенням в 1840 році, за пропозицією англійця
Роуленда Хілла, однакової і помірною такси для листів.
Фіксовані тарифи дозволили не мати справу з грошима,
а використовувати «клейкий ярлик» («adhesive label»).
Відповідно, 6 травня 1840 року «Чорний пенні» став
першою поштовою маркою в світі. Майже одночасно
(8 травня) був випущений і «Синій двухпенсовик» [7].
Поштові марки спершу були місцевими, призна
чалася лише для використання на території Сполученого
королівства Великобританії і Ірландії.
З винаходом телеграфу (1832), телефону (1876) і
радіо (1895) поштовий зв’язок не втратив своєї важливої
ролі засобу спілкування мільйонів людей. В телеграфі
пошта знайшла могутнє сприяння і завершення, вна
слідок чого майже всі держави за прикладом Німеччини
об’єднали поштову справу і телеграф з великою користю
для обох відомств. Об’єднання з поштовим відомством,
не лише дозволило розширити можливості доставки
оперативної інформації, з’єднати окремі країни, міста,
селища мережею телеграфних ліній, зробило економічно
обґрунтованим і доступним застосування електричних
форм зв’язку, підняло організацію комутаційного про
цесу в суспільстві на більш високий рівень, забезпечило
умови для вдосконалення зв’язку і науково–технічного
прогресу на якісно нову, досконалу основу [12].
Корінні перетворення в поштовій справі відбулися з
поширенням залізниць і пароплавства, а пізніше вико
ристанням літаків, що обумовило бурхливий розвиток
поштових відділень, служб і чисельності поштових
відправлень. Останнє головним чином досягалося за
рахунок нововведення в організацію поштової справи,
встановленням дешевої і однакової поштової такси,
введення цілої низки нових поштових операцій, забез
печення повноцінною послугою сільського населення,
прискорення доставки.
Поштовий зв’язок набув загальнодержавного, стра
тегічного значення і водночас став доступним для
обслуговування всього населення.
Нарешті, міжнародні поштові відносини отримали
гарантії в організації Всесвітнього поштового союзу, що
охопили всі культурні країни.
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Не можна сказати, що такий важливий елемент
людського суспільства як поштовий зв’язок, його
структура, історична еволюція, функції, рівень розвитку
та інші важливі характеристики обділені увагою
наукової спільноти. Однак через велику низку існуючих
в науці підходів і аналітичних ракурсів, домінують в
цьому спектрі технологічний, економічний, історичний
і географічний підходи. Такий стан хоча і можна
пояснити (дані ракурси дійсно фіксують найбільш
істотні для життєдіяльності суспільства характеристики
поштового зв’язку), але, мабуть, не можна вважатися
нормальним, враховуючи, що багато аспектів життє
діяльності галузі практично повністю випадають з поля
зору наукового пошуку, а культурологічна складова
поштового зв’язку знаходиться на найглибшій периферії
дослідницьких розробок, пов’язаних з вивченням
комунікаційної сфери суспільства.
Культурологічне значення поштового зв’язку має
свої, властиві і характерні риси, які, насамперед,
характеризуються його впливом на життя суспільства
і особистості, через дію індивідуально–суб’єктивних
чинників (установки свідомості, духовні потреби,
цінності та ін.), що позначилися на характері поведінки,
форматі та стилі спілкування людей, цінностях, зразках,
нормах поведінки.
Поштовий зв’язок, як більш гуманна і організована
форма суспільної діяльності, внаслідок його спеціалі
зації і постійної готовності до вдосконалення, з самого
початку був орієнтований не на пристосування до
наявних умов, а на їх перетворення, що передбачає
більш високий рівень культури і його вплив на людей, їх
способи мислення, умови організації спільної діяльності.
Як один із найважливіших елементів людського
суспільства, поштовий зв’язок не лише становить
невід’ємну частку його матеріальної культури, а й
взаємопов’язаний з духовною культурою суспільства,
потрапляє в діяльне поле численних культурних смислів
і символів, стає об’єктом художнього (літературного,
образотворчого тощо) зображення і безпосереднім
учасником культурного процесу.
На нашу думку, саме культурне виробництво (процес
створення та тиражування культурних цінностей,
їх громадська презентація, всі форми соціального
розповсюдження та споживання) може розглядатися як
різновид комунікаційного процесу – тобто переміщення
суми віртуальних образів, уявлень творця до аудиторії.
Поштовому
зв’язку
присвячена
різноманітна
спеціальна література, що досліджує його в техно
логічному, економічному, історичному, просторовому
аспектах. Але розвідки культурологічного аспекту
поштового зв’язку, практично немає, при тому, що до
окремих моментів даної проблематики звертається
багато дослідників (філософи, історики, етнографи).
У незначній мірі теми поштового зв’язку торкається
загальна теорія соціальної комунікації.
Поштовий зв’язок є невід’ємним елементом
культурного процесу, причому, з певного ракурсу
сам культурний процес може бути представлений як
комунікативна система, відповідальна за перенесення
і збереження в просторі і часі сукупності створених
людством культурних цінностей.
Виникнення поштового зв’язку стало одним із
чинників руйнування старого світу та консолідації
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великих держав, ставши для багатьох із них провідним
фактором етнонаціональної політики, чинником утвер
дження національних цінностей, що спрямовані на роз
виток культури, задоволення духовних потреб людини.
У процесі історичної еволюції поштового зв’язку
форми його участі в культурному житті суспільства
ускладнювалися і розширювалися, але не змінною
залишалася повага і цікавість до кур’єрів, працівників
пошти, які розносили свіжі новин, демонстрували
відданість справі не зважаючи на деколи складні умови.
Високо цінуючи культурне значення працівників
пошти, жителі села Тур’ї Ремети, Закарпатської області
на свої кошти встановили єдиний у країні пам’ятник
листоноші Федору Фекете, який в середині XIX ст.
щодня проходив пішки по 10 кілометрів дороги від
рідного села до Перечина і назад, долаючи цю відстань
незалежно від погодних умов, часто зустрічаючи диких
звірів, але пошту доставляв завжди вчасно, за що
отримав від людей шанобливе прізвисько «Посол» [9].
До опису поштових станцій, робітників пошти часто
звертались в своїх творах О. С. Пушкін у «Повісті
покійного Івана Петровича Бєлкіна Станційний догля
дач», А. П. Чехов у оповіданнях «У поштовому відділ
енні», «Пошта», багато уваги приділив М. В. Гоголь
характеристиці поштмейстера в комедії «Ревізор» та
інші. З дитинства багатьом відомі вірші С. Я. Маршака
«Пошта» та «Пошта військова».
Спілкування шляхом листування започаткувало
особливий літературний жанр – епістолярну літературу
(від грец. Επιστολή – «послання»).
Блискучі зразки епістолярної літератури представили
насамперед Франція, Англія, Німеччина де вперше,
завдяки високому рівню розвитку суспільства, була
досягнута непідробна простота, образність і висока
художність стилю.
Листи Оноре Бальзака і Венсана Вуатюра були
значним кроком у розвитку французької прози, не
зважаючи на те, що перший постійно впадає в пихатість,
гіперболізуючи ситуацію, другий розсипається в грі слів
і в інших хитрощах штучності.
Марі де Рабютен–Шанталь, маркіза де Севіньє –
французька письменниця, автор «Листів» – найбільш
славетного в історії французької літератури епістолярію,
зробила справжній переворот, цілком опанувала таєм
ницею природності, демонструючи вміння бути сильною
без перебільшень, наївною без кокетства [4, с. 69–75].
Епоха розквіту епістолярної літератури пройшла
безповоротно:
посилення
спроможності
сучасної
комунікації завдяки телефону, Інтернету ведуть до
падіння листування, яке перестає бути предметом
особливої уваги і мистецтва. витісняє умовності стилю.
Зміст послання розвивається разом з мовою, у напрямку
до більшої енергії і стислості вираження думки, на зміну
умовності стилю приходить ділова простота але, при
цьому, зникає як особлива літературна форма.
Особливе місце в системі культурних цінностей
займає філателія, що займається вивченням поштової
історії і всього пов’язаного з нею – розвиток пошти,
оформляє і компонує колекції для участі у філате
лістичних виставках. У коло уваги, до колекції
філателістів можуть потрапляти поштові марки, конвер
ти, етикетки, штампи і гашення на поштових конвертах
і листівках.
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Історична еволюція поштового зв’язку та соціо
культурний розвиток людства значно розвинули
змістовне поле їх взаємодії, а окремі види сполучення
видозмінились. Реалії останніх десятиліть, вся сукуп
ність глобальних проблем, які постали перед людством,
вказує на досягнення певного порогу, який відкриває
етап кардинальних змін в її загальносистемних характе
ристиках. Очевидно, що ці зміни повинні торкнутися
суспільства в цілому, його виробничої, культурної і
поштової сфери.
Отже, множинність і суперечливість тенденцій,
присутніх в сучасності, спонтанний і біфуркаційний
характер процесів соціально–економічного розвитку
держави, не дозволяє з упевненістю і однозначністю
визначити вектор майбутнього поштової сфери, перед
галуззю відкриті найрізноманітніші перспективи –
розвивати комутаційні процеси в суспільстві, шляхом
більш ефективного і якісного задоволення потреб
організацій і громадян послугами фінансових, торгових,
виробничих і транспортних підприємств та службами
побутового обслуговування.
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Historical, social and cultural transformation postal services
in Ukraine late XX – beginning of XXI century
An integral part of the article is to clarify the concept of «communication» as
one of the inalienable needs of the person to whom communication is directed, and,
above all, the postal business. The historical formation and development of the postal
service is of definite cognitive interest from the point of view of the culturological
development of mankind.
At the same time, the author regards the postal communication as an important
communicative system for preserving the cultural values of mankind.
On the basis of a comprehensive analysis, the main stages of the formation of
postal communication, from antiquity to the national importance of the postal service,
are highlighted.
Keywords: communication, communications society, postal history postal
affairs, the development of postal services.
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«Реабілітовані історією»
як джерелознавчий проект:
історія, досвід, перспективи
В статті доводиться, що існуючі документи дають можливість
проаналізувати основні напрямки, методи, види масових політичних репресій,
і зробити висновок, що даний політичний режим був певним чином унікальний
щодо використання політичних репресій як інструмента соціальної інженерії.
Опублікований масив документів, дає можливість для їх використання в
майбутніх дослідженнях не лише історичного характеру, але й соціологічного,
філософського статистичного узагальнення та аналізу.
Ключові слова: масових політичних репресій, політичний режим,
інструмента соціальної інженерії.
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2017 рік – це рік не лише річниці «великої
революції», а і рік «Великого терору». Можна по
різному ставитись до причинно–наслідкових зв’язків
цих історичних явищ, але, без сумніву, актуальним є
досвід, накопичений у ході реабілітаційного процесу,
що почався в колишньому СРСР з ряду документів
прийнятих в 1987 р. Так у постанові Політбюро
ЦК КПРС від 28.09.1987 р. було заявлено про створення
комісії для вивчення документів щодо політичних
репресій в 30–40–ві і на початку 50–х років ХХ ст.
Вперше після ХХ (1956) і ХХІІ (1962) з’їздів КПРС,
М. С. Горбачов як керівник комуністичної партії, знову
заявив про політичні репресії як масовий злочин на
ґрунті зловживання владою. Перші документи, що
відновили процес реабілітації, були прийняті ще в СРСР.
Це: 1) Постанова Політбюро ЦК КПРС від 11.07.1988
«Про додаткові заходи по завершенню роботи,
пов’язаної з реабілітацією необґрунтовано репресованих
в 30–40–і роки і на початку 50–х років»; 2) Указ
Президії Верховної Ради СРСР «Про додаткові заходи
по відновленню справедливості щодо жертв політичних
репресій, які мали місце в період 30–40–х і на початку
50–х років» (січень 1989 р.). Відповідно до цих рішень
почалась робота в відповідних правоохоронних
органах: КДБ і прокуратурі. В Україні правову основу
для розгортання активного процесу реабілітації
заклав Закону УРСР від 17.04.1991 «Про реабілітацію
жертв політичних репресій на Україні». Особливістю
українського закону стало те, що в ньому визначені
нові хронологічні межі існування політичних репресій.
За цим законом реабілітації підлягали особи, які були
арештовані за політичними обвинуваченнями після
1917 р. і до моменту набуття чинності даного закону.
Після прийняття закону з’явилась ідея підготовки і
видання серії книг під назвою «Реабілітовані історією».
06.04.1992 р. Верховна Рада України прийняла
Постанову №2256–ХІІ «Про підготовку багатотомного
науково–документального видання про жертви репресій
на Україні», а Президія ВР України доручила Кабінету
Міністрів визначити конкретні заходи, необхідні для
реалізації рішення. 11.09.1992 р. Кабінет Міністрів
України прийняв Постанову №530 «Про підготовку і
випуск книг «Реабілітовані історією». Цією Постановою
затверджувався склад Головної редакційної колегії
науково–документальної серії книг «Реабілітовані
історією» та створювались редколегії обласних книг
«Реабілітовані історією». Склад обласних редколегій
затверджувався на рівні областей. Таким чином в кожній
області і АР Крим мали б бути видані свої книги.
Постановою, також, засновувався спеціалізований
журнал «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ». На основі
цих рішень в кожній області створювались робочі
групі, що мали безпосередньо працювати в обласних
архівах СБУ, де зберігались справи осіб, репресованих
каральними органами СРСР. З 1993 р. такі групи почали
працювати в архівах. Опрацювання справ передбачало
заповнення відповідних стандартизованих карток, що
містили перелік питань. Станом на 2011 р. складені
картки на 700 тисяч громадян у всіх областях України і
АР Крим.
На базі зібраної інформації з 1996–1997 рр.
почали публікуватись бюлетені з стандартизованими
біографічними даними громадян, які зазнали політичних
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репресій. З початку 2000 р. створений і почав
наповнюватись Національний банк жертв політичних
репресій. З цього ж часу почали виходити окремі книги
обласних томів серії «Реабілітовані історією». На 2011 р.
було видано 70 книг по всій Україні і АР Крим. Таким
чином з 1993 р. по 2000 р. українські історики, разом
з архівними підрозділами обласних управлінь СБУ
та Галузевим державним архівом СБУ опрацювали
справи, що зберігались в обласних архівах колишнього
СБУ. Саме ці друковані матеріали, журнал «З архівів
ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ», проект «Реабілітовані істо
рією», являють собою і певний джерелознавчий
проект. Для прикладу наведемо досвід роботи групи
фахівців в Миколаївській області. Перший склад групи
нараховував сім чоловік: В. М. Вашкевич, В. І. Гамза,
С. С. Макарчук, І. В. Молодих, В. Г. Мірошниченко,
Н. В. Вашкевич, Н. М. Касілова. Біля витоків створення
Миколаївської редакційно–видавничої групи та її
багаторічним керівником став В. М. Вашкевич. Саме
в 1990–х на початку 2000–х рр. був закладений міцний
науково–методичний та організаційний фундамент
дослідження репресій на Миколаївщині.
До складу групи входили троє кандидатів наук,
п’ятеро працювали в ВНЗ м. Миколаєва. Склад групи
протягом 90–х років змінювався в силу різних причин.
Група заповнювала картки на репресованих громадян
відповідно до кожної архівної справи, фіксувала «цікаві»
справи. Національний університет кораблебудування
виділив окремі кімнати, де зберігались, а згодом
опрацьовувались відібрані матеріали. Після заповнення
картки справи передавались у фонд відкритого збері
гання. З 2000 р. завданням групи стало аналітичне
опрацювання зібраних матеріалів, підготовка дослід
жень, підбір документів і матеріалів для книг обласної
серії.
Перші друковані матеріали з’явилися 1996 р. Пер
ший «Бюлетень (відомості про громадян, що зазнали
політичних репресій)» був обсягом три друкованих
аркушів. Вісімнадцятий випуск в 2004 р., нараховував
одинадцять друкованих аркушів. В 1996 р. побачили
світ три бюлетені. Бюлетень складався з двох частин–
документальної і списку громадян, що зазнали
політичних репресій. Уже в перших випусках подані
документи, пов’язані з діяльністю колишніх працівників
УНКВС по Миколаївській області: 1) Протокол допиту
колишнього співробітника Миколаївського обласного
управління НКВС Федоровського А. Ю. (14.12.1955),
2) Протокол огляду архівно–слідчої справи колиш
ніх співробітників УНКВС Миколаївської області
(07.02.1956), 3) Витяг з протоколу допиту колишнього
начальника УНКВС по Миколаївській області Фіше
ра І. Б. (05.07.1956). Документи, що публікувались, були
двох видів. Перший – документи центральних органів
влади, що висвітлюють ті чи інші аспекти репресивної
політики. Вони були опубліковані раніше в пресі,
спеціалізованих виданнях, збірниках документів і т. ін.
Вони складають тло для документів, які були виявлені
в чисельних справах. Так в випуску №7 (1999) подана
Інструкція ЦВК СРСР та Ради Народних Комісарів
СРСР про розкуркулення та конфіскацію майна селян
ських господарств, виселення та розселення сімей
розкуркулених (04.02.1930). А наступними вже йдуть
такі документи як «Заява селянина с. Великої Коренихи
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А. А. Захарова до Варварівського райвиконкому про
незаконність його арешту і розкуркулення» (випуск №7,
С. 3–7), «Список селян Веснянівської сільської ради, які
були розкуркулені і виселені за межі України (42 чол.)»
(випуск №8, С. 4). випуски №№8–12, 14 присвячені
районам Миколаївської області. В них подані списки
репресованих громадян за місцем їхнього проживання
в момент арешту. В випуску №10 (1990) автори–
укладачі крім вищезазначених документів подають
документи з Держархіву Миколаївської області (ДАМО),
Центрального державного архіву вищих органів влади
(ЦДАВО), Центрального державного архіву грома
дянських об’єднань (ЦДАГО). Таким чином, автори
розширили коло пошуку документів, формуючи
нову джерельну базу. Перші підсумки роботи групи
підводяться в 2000 р. На цей час було опрацьовано
близько чотирнадцяти тисяч слідчих справ в Архіві СБУ
по Миколаївській області і близько двох з половиною
тисяч справ в Державному архіві Миколаївської області.
В 2000 р. був виданий спецвипуск «Реабілітовані істо
рією. Масові репресії на Миколаївщині 1920–50–х роки:
історичні дослідження, матеріали архівів, фотодоку
менти, спогади», в якому було вміщено 67 документів,
68 фотокопій документів з кримінальних справ гро
мадян, які зазнали політичних репресій, 5 спогадів,
11 статей і нарисів. Цей збірник накреслив структуру
майбутніх книг серії, став свідченням вагомого досвіду
набутого групою під керівництвом В. М. Вашкевича.
Черговим кроком у розширенні джерельної бази
стали документи, вміщені у випусках №№15–17 (2003–
2004). Ці документи відображали події 20–х років
ХХ ст.: 1) масові повстання українських селян проти
комуністів/більшовиків; 2) голод 20–х рр. на Півдні
України; 3) «перша колективізація», початку 20–х рр.;
4) «боротьба» за виконання продрозкладки і прод
податку; 5) партійні «чистки» і т. ін. В 2004 р.
з’являється останній бюлетень аналітичного характеру
з підзаголовком – «Історичні дослідження, матеріали
архівів, спогади». В цьому випуску побачили світ –
71 документ з місцевих архівів та п’ять нарисів та
спогадів.
З 2005 р. починається новий етап в дослідженнях
масових репресій на Півдні Україні, зокрема на
Миколаївщині. Цього року вийшов обласний том
праці «Реабілітовані історією. Миколаївська область.
Книга 1». Книга, виходячи із досвіду, вже мала чітку
структуру, яка зберігається протягом десяти років:
1) вступний розділ/стаття; 2) документи; 3) аналітичні
статті, історичні нариси; 4) спогади і щоденники;
5) фотодокументи; 6) відомості про громадян, що
зазнали політичних репресій. Таким чином книга перша
(2005) складалась із таких частин: «Розділ І. Масові
репресії на Миколаївщині у 20–30–ті роки ХХ століття»,
документи – 165 одиниць, спогади – 2, нариси – 6.
Книга друга (2006) містила: «Розділ І. Репресивна
політика тоталітарного режиму на Миколаївщині в
40–х – першій половині 50–х рр. Статистичні відомості
про репресованих та заарештованих у Миколаївській
області у 1946–1953 рр.», документи – 27 одиниць,
спогади – 3. Книга третя (2007) містила: «Розділ І.
Репресивна політика проти жителів Миколаївської
області в 50–х – 80–х рр. ХХ століття», документи –
41 одиниць, спогади – 4. Книга четверта (2008)
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містила: «Розділ І. Актуальні проблеми дослідження
політичних репресій на Миколаївщині в 20–30–х роках
ХХ століття», статей – 12, документи – 103 одиниці,
спогади – 3, щоденники – 4. Книга п’ята (2010) містила:
«Розділ І. Репресії на території Миколаївської області»,
статей – 11, документи – 55 од., спогади – 1. Книга
шоста (2013) містила: «Розділ І. Політичні репресії
на Миколаївщині у 1920–1950–х рр.», статей – 13,
документи – 29 одиниць, спогади – 2.
Загалом в 6 книгах було опубліковано 420 доку
ментів різного виду і з різних архівів, спогадів – 15,
щоденникових записів – 4, нарисів – 6, статей – 36.
Без сумніву цей матеріал ще раз підтверджує той
факт, що репресії, (різної інтенсивності, направлені
на різні групи населення, є невід’ємною рисою і
характеристикою політичного режиму, що встановився
на території колишньої Російської імперії – СРСР з
1917 по 1991 р. Цей режим встановився в Україні
1921 р. Існуючі документи дають можливість проана
лізувати основні напрямки, методи, види масових
політичних репресій, і зробити висновок, що даний
політичний режим був певним чином унікальний щодо
використання політичних репресій як інструмента
соціальної інженерії. Опублікований масив документів,
дає можливість для їх використання в майбутніх
дослідженнях не лише історичного характеру, але й
соціологічного, філософського статистичного узагаль
нення та аналізу.
На даний час робота Миколаївської редакції
науково–документального
видання
«Реабілітовані
історією» продовжується (тепер вже як складового
підрозділу Обласного центру пошукових досліджень
та редакційно–видавничої діяльності). Готується до
видання 7 книга «Реабілітовані історією», археографічне
опрацювання майже 500 архівних документів, підго
товлені до друку та на стадії написання понад
20 значних за обсягом наукових статей, нарисів,
спогадів. Зміст книги формується ще й з врахуванням
тієї обставини, що 2017–й рік – це рік 80–річчя з дня
створення Миколаївської області та 25 річниці науково–
документального проекту «Реабілітовані історією».
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Історична реконструкція буковинського
відгалуження родоводу Гузарів
На основі аналізу архівних документів здійснено історичну реконструкцію
буковинського відгалуження родини Гузарів. Показано, що родина Гузарів
належала до найбільш впливових і шанованих на Буковині в останнє
десятиліття австро–угорського панування та в роки румунської окупації краю.
Проаналізовано роль Гузарів в активізації тогочасного суспільно–політичного
життя Буковини. Доведено, що історія життя однієї з найвідоміших родин
Буковини, яка безпосереднім чином мала стосунок до розвитку націоналістичного
руху на теренах краю, була прикладом меценатства, вишуканості,
освіченості, містить багато неточностей і свідомих фальсифікацій. Можна
припустити, що причина цього криється у самій налаштованості Гузарів
проти окупаційної – чи то румунської, чи то радянської – влади. Кожна з них
вбачали в цій патріотичній родині своїх небезпечних ворогів. Однак це не може
применшувати ту роль і місце, яке з гідністю посідали представники родини
Гузарів у 1920–1944 рр. в історії національно–визвольного руху на Буковині.
Ключові слова: націоналізм, меценатство, окупація, асиміляція, родовід,
історична постать, реконструкція.

Громадсько–політична, культурно–мистецька, духов а палітра Північної Буковини першої половини
н
ХХ ст. досить розмаїта і представлена значною
кількістю славних родин, які дали світу перекладачів,
військовиків,
письменників,
церковних
ієрархів,
правників, публіцистів тощо. Родина Гузарів належала
до найбільш впливових і шанованих на Буковині в
останнє десятиліття айстро–угорського панування
та в роки румунської окупації краю. Незважаючи
на галицьке походження, Ольга і Володимир Гузарі
не лише гармонійно інтегрувалися в громадське та
культурне життя Буковини, але й відіграли ключову
роль в активізації тогочасного суспільно–політичного
життя. Освіченість, ерудованість, високий рівень
культури, тверді переконання сприяли тому, що і четверо
дітей Ольги і Володимира стали також непересічними
особистостями. Життєпис Гузарів викликає значне
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зацікавлення ще й через родинні зв’язки з постаттю
Блаженнішого кардинала Любомира Гузара (він
доводиться внучатим племінником Володимиру і Ользі).
Якщо ж про Ольгу згадувалося в деяких публікаціях, то
про її дітей, генеалогію Гузарів майже нічого невідомо.
Спробуємо відтворити їхній родовід та простежити
зв’язки між буковинським відгалуженням й іншими
гілками родового дерева.
Родовід Гузарів ведеться від Дмитра Гузара, який
мав чотирьох дітей – Володимира, Євгена, Лева та
Ольгу. Безпосередньо від одного з синів Дмитра –
Євгена Гузара – веде свій початок родина Володимира
та Ольги Гузарів, їхні нащадки – діти Дмитро,
Ростислав, Дарина та Любомир. Що ж стосується лінії
родоводу Блаженнішого Любомира Гузара, то вона
тягнеться від іншого сина Дмитра Гузара – Лева – мав
двох дітей – Олександра та Ярослава. Саме від шлюбу
Ярослава і Ростислави народилися Любомир та Марта.
Отже, кардинал Гузар є внучатим племінником Ольги та
Володимира Гузарів із Чернівців.
У родині Гузарів переплелися ще кілька знаменитих
родів – Чайковських, Ставничих, Петриків і Воєвідок.
Андрій Чайковський – український письменник–
прозаїк, громадський діяч, доктор права, вів адвокатську
практику, був одним з організаторів Український
Січових Стрільців. Народився 15 травня 1857 р. у
Самборі. Походив із родини державного службовця.
Рано осиротів, тому його виховувала бабуся. Закінчив
тамтешню гімназію, згодом філософський та правничий
факультети Львівського університету. У роки навчання
увійшов до товариства «Студентська Громада».
Служив у лавах австрійської армії. Працював у системі
судочинства, а згодом був практикуючим адвокатом у
Бережанах. Серед його знайомих були Осип Маковей
та Іван Франко. Під час російської окупації у період
Першої світової війни потрапив до «Бригідок». Писав
прозові твори на історичну тематику «Сагайдачний», «Із
судової зали», «Образ гонору», «Хто винен?» [13].
У шлюбі Андрія Чайковського та Наталі Гладилович
(26.08.1861 р. – 17.11.1938 р.) народилося семеро дітей.
Одна з доньок – Марія Чайковська (нар. 19.09.1892 р. –
?) вийшла заміж за Романа Ставничого (нар. 1889 р.).
Марія народилася 19 вересня 1889 р. у м. Бережани
на Тернопільщині. Стала відомою письменницею,
редагувала часописи «Жіноча доля», «Світ молоді»,
«Жіноча воля». Дружила з колишньою сенаторкою від
УНДО Оленою Кисілевською, з якою спільно редагувала
журнал «Жіноча доля».
У Марії та Романа Ставничих народилося двоє
дітей – Андрій Ставничий (23.06.1919 р. – 28.06.2013 р.)
та Микола Ставничий (народ. 1927 р., м. Коломия).
Микола одружився з Іреною–Ростиславою Петрик,
яка приходилася внучкою Любі–Ірині Гузар – рідній
сестрі Володимира Гузаря. Люба–Ірина вийшла заміж
за Ярослава Воєвідку (5.03.1882 р. – 30.03.1920 р.).
Ярослав походив із с. Петранка на Рожнятинщині,
нині Івано–Франківська область. Був військовиком
Української галицької армії. У 1910 р. закінчив Празький
університет. Мав адвокатську практику у м. Чорткові на
Тернопіллі. Ярослав брав активну участь у діяльності
товариств «Сокіл» і «Січ». У часи Першої світової війни
служив в австрійській армії у званні старшини. Восени
1918 р. сформував і очолив гарматний полк у складі
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першої бригади УСС. Від шлюбу Ярослава та Люби–
Ірини народився хлопчик Ярослав Воєвідка – молодший
(12.05.1919 р., Львів – 1.07.1973 р. Аделаїда, Австралія).
Проте 30 березня 1920 р. Ярослав був убитий
радянським комісаром. Любі довелося виховувати самій
свого маленького сина. Долею хлопчика опікувався
двоюрідний брат Люби Ярослав Гузар – батько
Блаженнішого Любомира Гузара. Славко одружився
у таборі для біженців з Іриною Мішко. Виїхав до
Австралії. У Ярослава та Ірини народилися двоє дітей –
Люба і Богдан. Згодом, а саме у 1926 р., Любов–Ірина
Воєвідка вийшла заміж вдруге – за Петра Петрика
(12.07.1886 р., с. Мервичі – 3.12.1984 р., Сільвер Спрінг,
США). У цьому шлюбі народилася Ірена–Ростислава
Петрик (27.10.1927 р. – 29.10.2009 р., Монтгомері
Каунті, штат Меріленд США). Вона вийшла заміж за
внука Андрія Чеховського Миколу Ставничого (від
шлюбу доньки Марії). У Ірени та Миколи народилося
четверо дітей – Тетяна, Ярослав (одруж. із Мартою),
Петро (одруж. із Христиною) та Тамара (одруж. із
Романом Білинським).
Гузар Володимир народився 1881 р. у м. Городок
на Львівщині у родині Євгена та Єлизавети Гузарів.
Його батько Євген Гузар був відомим церковним та
громадським діячем, професором–прелатом (найвищий
духовний сан у католицькій церкві при папській курії. –
М. М.), викладав катехитику на теологічному факультеті
Львівського університету. Євген Гузар був автором
праць «Нарис катехитики і методики», «Літургіка греко–
католицької церкви», «Практичний провідник науки
релігії в школі і в церкві». Належав до найближчого
оточення митрополита А. Шептицького.
Його дружина Ольга Гузар (дівоче – Павлюх)
народилася у 1885 р. у Відні у родині греко–католиків.
Навчалася спочатку у василіанській школі, потім
у гімназії. Зважаючи на те, що професія батька
передбачала постійні переїзди, то дівчинка мусила
мандрувати зі своїм татом. Захар Павлюх зробив
карколомну кар’єру – від сільського війта до генерал–
майора юстиції. Отримав прекрасну освіту правника,
захистив докторську дисертації у Віденському
університеті. Навіть отримав запрошення від президента
ЗУНР Євгена Петрушевича працювати в українському
уряді. Проте найбільшим захопленням його життя стало
малярство. Особисті знайомства Захара Павлюха з
відомими письменниками, військовиками, громадськими
діячами, його благородство, меценатська діяльність
створювало для Ольги особливе середовище, в якому
формувалися її характер та світогляд.
Наприкінці 1890–х рр. Ольга разом із батьком
переїжджає до Львова, де вперше знайомиться з
родиною Гузарів та якийсь час мешкає у їхній садибі.
Тут вона вперше знайомиться з Володимиром. У Львові
Ольга продовжила навчання в Українській народній
школі, потім були Перемишль та Відень.
У 1907 р. Ольга та Володимир одружилися. Молоде
подружжя спочатку жило у Львові (за іншою версією –
у 1905 р. – М. М.), а потім у Чернівцях, де чоловік
отримав роботу лікаря в Чернівецькій лікарні (інші
джерела називають 1910 р. – М. М.). Саме у Львові
у 1907 р. у Гузарів народився їхній первісток син
Дмитро. Ймовірніше усього, що переїзд родини до
Чернівців відбувся між 1909 та 1910 роками. Упродовж
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1914–1917 рр. Володимир служив в австрійській армії і
повернувся додому у званні капітана піхоти.
В. Гузар працював лікарем–терапевтом, проте
водночас вважався одним з найкращих фахівців із
фтизіатрії. До нього по допомогу зверталися не тільки
містяни, але й мешканці довколишніх сіл. Лікар не
відмовлявся їхати підводою навіть у віддалені села
Буковини. Його лікарський кабінет був розташований
на вул. Română, 19 (зараз вул. Руська, 19). Цей будинок
румунська влада називала «будинком Залозецького».
У ньому була окрема кімната, де часто вечорами
засиджувалися українські патріоти. Так, 27 липня
1919 р. за підписом румунського агента з псевдо
«Moldovan» надійшов донос до поліційних органів.
У цьому доносі зазначалося, що В. Гузар у своєму
кабінеті займається небезпечною для влади діяльністю
[6, арк. 4]. Після цього за будинком було цілодобове
стеження. Агенти нишпорили в його поштовій скриньці,
вилучали листи, переглядали вміст пакунків, вивчали
осіб, з якими він контактував.
У Чернівцях Ольга розпочинає свою активну
діяльність у товаристві «Жіноча громада», де вона не
лише знайомиться з найяскравішими персоналіями,
але й акумулює навколо себе жіноцтво та починає на
різних форумах озвучувати його проблеми. Йшлося
не лише про доступ до освіти, але й про морально–
етичний вишкіл жінок, їх паритетне представництво
у політичному та громадському житті Буковини. Часті
дискусії, доброчинні заходи, участь у конгресах,
контакти з подібними організаціями в еміграційних
осередках, редагування жіночого часопису, опіка
сиротами та нужденними – все сприяло консолідації
буковинок в єдиний громадський рух.
Ольга Гузар перебувала в дружніх стосунках з
О. Кисілевською, О. Кобилянською, Н. Кобринською,
О. Телігою, О. Басараб, І. Вільде, М. Донцовою. Була
активною дописувачкою часописів «Діло», «Жіноче
діло», «Самостійність», «Українське слово», «Час»,
«Самостійна думка української матері», альманаху
«Вісник». Вільно володіла німецькою, французькою,
англійською та румунською, займалася перекладами. У
своїй затишній садибі Ольга створила велику бібліотеку,
літературу для якої замовляла з Лондона, Парижу,
Праги. Цієї бібліотекою могли користуватися студенти
університету, які часто збиралися у Гузарів вдома.
Все, чим займалася родина Гузарів, для румунської
служби безпеки завжди виглядало підозрілим. 7 лютого
1942 р. Ольгу арештували за причетність до так званої
антидержавної діяльності. Потім був «яський процес»,
по якому проходили 15 осіб, причетних до ОУН.
Ользі був винесений вирок – з роки ув’язнення [7].
Вона вийшла з румунської тюрми 22 червня 1944 р.,
проте лише в жовтні отримала дозвіл повернутися до
Буковини. Але до свого власного дому вона не змогла
зайти, бо в її садибі поселився високопоставлений
радянський офіцер. Втратила дім, усе своє майно, книги,
меблі, особисті речі. Працювала в чернівецькій міській
поліклініці. Через два тижні по приїзду до Чернівців
Ольга потрапила під прискіпливий нагляд радянських
спецслужб.
Переслідування, психологічний тиск, постійна
атмосфера страху і шантажу, використання членів
родини для отримання інформації, умови ув’язнення
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занадто швидко знесилили організм жінки. Органи
НКВС не погребували фальшуванням протоколів
допитів, підписів під свідченнями, щоб домогтися
зізнань в нескоєних злочинах. Вже наприкінці січня
1945 р. фельдшер тюрми УНКДБ ЧО констатував
субкомпенсований порок серця. На місяць слідчі
дії були припинені, а вже 4 квітня 1945 р. винесено
обвинувальний висновок по слідчій справі №467 –
10 років виправно–трудових таборів без конфіскації
майна через його відсутність [1, арк. 34–38]. Проте
за дивних обставин, начебто через хворобу серця та
старечу дряглість, 22 травня Ольга Гузар померла
у в’язниці. 23 травня справу було закрито, у серпні
прийнято постанова про те, що справа закрита через
відсутність складу злочину. Однак лише 22 листопада
1991 р. її було реабілітовано.
Досить скупою видається інформація про молодшого
брата Ольги Отто Захаровича Павлюха. Справа в тім,
що Захар Павлюх одружувався двічі, а Ольга і Отто
були народжені в різних шлюбах, тобто були зведеними
братом і сестрою. Перша дружина була австріячкою,
а друга – українкою. Отто народився у 1891 р. у Відні
(про це зазначає Ольга при заповненні анкети у грудні
1944 р., коли її арештували органи НКВС). Він був
юристом і займав високі посади у галузі військового
судівництва. Його ім’я зустрічається і в уряді
А. Волошина у листопаді 1938 р. Після віденського
арбітражу новий уряд прем’єра А. Волошина взявся
за розбудову різних галузей державного життя
Карпатської України. Створювалися нові міністерства.
Проте особливої уваги потребувало питання чіткого
розмежування територій, які відішли Угорщині і тих,
що відповідно до рішення арбітражу, контролювала
влада Карпатської України. Отто Павлюх очолював
президію МВС Карпатської України. Як фаховий юрист,
він займався питаннями налагодження життя нової
столиці, оскільки Ужгород перейшов до мадярів, а також
передачі місцевої адміністрації в округах та волостях
українській владі, реформування судової системи краю
[4]. У 1944 р. Отто проживав у Празі. Як склалася його
подальша невідомо.
Під прискіпливою увагою органів поліції та
служби безпеки родина Гузарів перебувала упродовж
усього періоду проживання в Чернівцях. Приводом
для цього була не лише активна діяльність Ольги та
Володимира, але й їхніх дітей у різних товариствах,
всебічна підтримка українських заходів, зв’язки з
політичною та культурною елітою Румунії, Польщі,
контакти з еміграційними осередками, редакціями
націоналістичних видань тощо.
Найстарший син Гузарів Дмитро народився 1907 р.
у Львові. Відомо лише, що отримав освіту інженера,
проживав у Франції. Другий син Любомир з’явився
на світ у Чернівцях у 1911 (1914 р.). Навчався у
Чернівецькому університеті на юридичному факультеті.
Входив до різних молодіжних організацій та товариств.
Справжня діяльність більшості організацій була
завуальованою за формулюваннями : «покращення
стану церкви та збільшення величі конфесії», «всебічне
сприяння розвитку української школи…», «підвищення
загальної культури». За цим крилася підпільна
діяльність. Крім того, виразну націоналістичну позицію
займала редакція і дописувачі газети «Самостійність»,
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заснованої у 1934 р. Її редагували та видавали
брати Іван і Петро Григоровичі. Довкола видання
згуртувалася найрадикальніша молодь Буковини, що
належала до академічних корпорацій «Чорноморе»,
«Запороже», музичного товариства «Буковинський
кобзар», військово–політичних «Залізняк» та «Месники
України». Серед них Д. Квітковський, С. Никорович,
О. Зибачинський, Л. Гузар, О. Масікевич та інші.
Прискіплива увага органів безпеки до товариства
«Залізняк» пояснювалася тим, що саме воно разом
із «Месниками України» та «Легіоном Українських
Революціонерів» склали основу створення у 1934 р.
Організації Українських Націоналістів на Буковині. Її
очолив О. Зибачинський. «Залізняки» були найбільш
радикальною
частиною
націоналістичного
руху.
У матеріалах справи, яку органи НКВС завели на
Марту Зибачинську у 1940 р., знаходимо детальну
характеристику діяльності товариства «Залізняк» та його
членів. Так, вона підтвердила, що товариство боролося
за самостійну незалежну Україну, до якої мали ввійти
території Буковини, Галичини, Карпатської України
та радянської України [3, арк. 15]. Як заявляла вона,
пропагандистська робота здійснювалася не лише під
час зібрань, але й серед студентства, особливо шляхом
поширення націоналістичної газети «Самостійність».
Серед проводу товариства Марта назвала Дениса
Квітковського, Івана Григоровича, Івана Бучка, Миколу
Насадюка. Значну матеріальну допомогу цій газеті
надавала родина Гузарів. До товариства «Залізняк»
входила молода українська еліта: адвокати Д. Квітков
ський та П. Григорович, студенти І. Григорович,
Сильвестр та Сидонія Никоровичі, К. Ковальчук,
Б. Сірецький, О. Турушанко, М. Насадюк, Г. Маник,
Т. Скакун, О. Зибачинський, М. Бідний, Ю. Глібка,
О. Бурдейний. Згідно з офіційною таблицею обласного
інспекторату поліції, станом на 8 липня 1937 р. до цього
товариства входило 25 осіб віком від 22 до 29 років.
Серед них також є син Володимира і Ольги студент
Любомир Гузар 25 років. У 1937 р., коли найактивніші
члени товариства були арештовані у знаменитій справі
«свистунів», то Володимир Гузар оплатив послуги
адвокатів та організував продуктові передачі в’язням [9,
с. 309, 323–326].
До офіційного виникнення буковинської ОУН зв’язок
між націоналістами в Галичині, за кордоном та на
Буковині здійснював журналіст С. Никорович. Далеко
не останню роль у формуванні ОУН та розгортанні
її діяльності на Буковині відіграв син Володимира
Гузара Любомир. Підтвердження знаходимо в одному
з листів М. Сціборського (псевдо «Органський») –
організаційного референта Проводу до референта пропа
ганди В. Мартинця (псевдо «Туратті») від 12 березня
1934 р. Так, М. Сціборський, акцентуючи увагу на
внутрішній політиці ОУН та її завданнях, за реалізацію
яких несе відповідальність В. Мартинець, повідомив, що
доручив «Кіндратові» (псевдо Р. Сушка) – закордонному
референтові ОУН у Австрії провести переговори з
Любомиром Гузаром «стосовно можливості відповідної
праці нашої на тому терені» (малося на увазі поширення
ОУН на Буковину) [12, арк. 171].
У 1936 р. Любомир переїхав до Франції, де закінчив
інститут філософії та дипломатичну академію. Любомир
був поліглотом, оскільки вільно володів німецькою,
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французькою, румунською, англійською, італійською.
Працював перекладачем та журналістом. У 1938 р. доля
його зблизила з Августином Волошиним. Восени 1938 р.
вирішувалося майбутнє Карпатської України. 30 вересня
1938 р., у день Мюнхенської конференції у Відні
створено Закордонну делегацію Карпатської України
на чолі з Ю. Химинцем. Членами делегації стали
Є. Скоцко, Ю. Габовда, М. Беньо та І. Рогач. При цій
Делегації було утворено Штаб для Закарпатських справ
ОУН, а 16 вересня у Відні силами Штабу започатковано
радіоефір українською мовою. Для підготовки матеріалів
про українське питання, зокрема про долю Карпатської
України, що мали прозвучати для радіослухачів, були
залучені найкращі студенти–українці, які навчалися
у Відні, журналісти, письменники, хто добре володів
іноземними мовами. Йшлося про підготовку міжнарод
ної громадської думки до Віденського арбітражу, що мав
відбутися 2 листопада 1938 р. Проте 11 жовтня офіційна
Прага призначила прем’єр–міністром Закарпаття А. Бро
дія. Делегація звернулася з меморандумами до керів
ництва Німеччини, в якому обґрунтовувала українські
права на цю територію. 26 жовтня новим прем’єром
призначено А. Волошина. Саме одним із тих, хто
активно долучився до підготовки участі української
делегації у віденських перемовинах 1–2 листопада
1938 р. був молодий журналіст і поліглот Любомир
Гузар. Тоді він став «правою рукою» прем’єра А. Воло
шина, до якого у ті дні була прикута особлива увага
закордонних журналістів. Любомир став особистим
перекладачем прем’єра під час усіх інтерв’ю. Завдяки
йому численні статті про Україну з’явилися на шпальтах
іноземних видань. У 1944 р. проживав у м. Віші
(Франція), де був представником ОУН у Франції.
У 1919 р. народилася донька Гузарів Дарина. Вищу
освіту здобувала у Парижі, де отримала фах театраль
ного декоратора. Одружилася з відомим українським
публіцистом Орестом Чемеринським. Чоловік навчався
у Берліні, керував тамтешньою Українською пресовою
службою, тісно співпрацював у редакцією «Українського
слова» у Парижі. Орест входив до проводу ОУН. Після
розколу організації залишився в ОУН (м), ввійшов до
Київської похідної групи під проводом Олега Кандиби–
«Ольжича». Був співредактором газети «Українське
слово», що виходила у 1941 р. у Києві. Молоде подруж
жя волею долі з початком війни опинилося в Києві, де
і в 1941 р. було арештоване німцями. У лютому 1942 р.
Орест і Дарина були розстріляні в Бабиному Яру.
Наймолодшим із Гузарів був син Ростислав,
який з’явився на світ у 1921 р. 31 жовтня 1940 р.
радянськими органами безпеки було розпочато
провадження за антирадянську діяльність та причетність
до ОУН [2, арк. 52]. Проте 15 листопада Ростислава
дивним чином відпустили додому завдяки його
готовності «співпрацювати зі слідством». Як він сам
заявляв на допиті, «і з цього часу співпрацював з
органами НКВС». Режим І. Антонеску теж цікавився
Ростиславом і 28 січня 1942 р. його заарештували
органи румунської сигуранци. Справу вів комісар
держбезпеки Костиняну [8]. Незважаючи на те, що
він проходив по матеріалах «ясського процесу», його
прізвище у вироку румунського суду не фігурує.
Ростислав мав фах радіотехніка, тому у 1944 р.
влаштувався у редакцію газети «Радянська Буковина».
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1 вересня 1944 р. на Ростислава органами НКВС
було заведено кримінальну справу №225. Справу вів
оперуповноважений 10–го відділення ІІ–го відділу
УНКДБ ЧО мол. лейт. держбезпеки Тараненко. Йому
інкримінували причетність до терористичної організації
«Залізняк», друк листівок антирадянського змісту. Цього
ж дня було винесено рішення про утримання Ростислава
під вартою. 2 вересня вдома у Гузарів було проведено
обшуки і вилучено газети «Час», «Самостійність»,
«Слово», «Життя», «Діло», «Хліборобська правда»,
«Нова хата», «Самостійна Думка», радіоприймач, фото
апарат, брошури націоналістичного змісту, «Кобзар». Уся
вилучена бібліотека, журнали, газети, різні друковані
матеріали 30 жовтня були спалені органами НКВС.
У постанові про пред’явлення обвинувачення
від 10 вересня 1944 р. Ростиславу інкримінувалася
співпраця з румунськими спецслужбами. Начебто у
1942 р. під час «ясського процесу», по якому проходила
його мати Ольга, його завербували і запропонували
працювати на території, яку зайняла радянська армія.
У підтвердження цих слів наведено свідчення його
батька – Володимира Гузара під час допиту: «тоді разом
з дружиною під суд потрапив і мій син Ростислав, але
його не судили, а звільнили» [2, арк. 25].
28 листопада 1944 р. Ростиславові було винесено
вирок військовим трибуналом Військ НКВС ЧО –
20 років каторжних робіт із позбавленням прав на
5 років з конфіскацією [2, арк. 47]. Помер 10 вересня
1945 р. у Північно–східних виправно–трудових таборах
«Севвостлаг» на Магадані.
Таким чином, життєпис одного з найзнаменитіших
буковинських родів містить багато цікавих фактів
і подій, які визначали подальшу історію Буковини.
Йдеться не лише адаптацію Гузарів до суспільно–
політичного і культурного життя краю, але й про
акумуляцію навколо себе інтелектуалів, політиків,
громадських діячів, значну роль у консолідації україн
ського визвольного руху. Непохитність, принциповість у
відносинах з окупаційною владою призвели до трагічної
загибелі членів родини Гузарів.
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The historical reconstruction of the Bucovina branch
of Huzar’s pedigree
Based on the analysis of archival documents made historical reconstruction
Bukovina branch Husar’ family. It is shown that Husar’ family belonged to the most
influential and respected in Bukovina in the last decade Austro–Hungarian period
and during the Romanian occupation of the Ukrainian territory. The role Husars
in activation of contemporary political life of Bukovina. Proved that the life story
of one of the most famous families of Bukovina, which was directly related to the
development of the nationalist movement there, was an example of philanthropy,
elegance, education, contains many inaccuracies and deliberate falsification. We
can assume that the reason for this lies in the very disposition Husars against the
occupation – either Romanian or Soviet – government and national assimilation of
Ukrainians. Each saw in this patriotic family of their dangerous enemies. However, it
cannot underestimate the role and the place that occupied with dignity Husar’ family
representatives in 1920–1944 in the history of the national liberation movement in
Bukovina.
Keywords: nationalism, philanthropy, occupation, assimilation, genealogy,
historical figure, reconstruction.
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Деякі питання проходження військової служби
на сучасному етапі розбудови ЗС України:
історико–правовий аналіз
Розглядаються особливості законодавчого забезпечення питань
проходження військової служби окремими категоріями громадян України та
перспективи його удосконалення.
Проведено джерелознавчий аналіз за тематикою дослідження та
встановлено, що питання нормативно–правового забезпечення заходів
розбудови Збройних Сил України не знайшли відображення у сучасній
історіографії. Проаналізовано зміст документів які регламентують порядок
проходження військової служби громадянами України.
Автором виявлено низку протиріч у документах, які регламентують
проходження військової служби на сучасному етапі розбудови українського
війська.
Ключові слова: військова кадрова політика, військова служба за
контрактом, Збройні Сили України.

Анексія
Російською
Федерацією
Кримського
півострову, «гібридна війна» на Сході України та заходи
щодо розбудови Збройних Сил України стали причиною
відпрацювання змін до керівних документів з питань
проходження військової служби громадянами України.
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Протягом 2014–2016 рр. працівниками кадрових
органів частин і підрозділів, військових комісаріатів,
наукових установ підпорядкування МО України було
підготовлено багато пропозицій та уточнень у діючі
нормативні документи з метою удосконалення та
адаптації існуючого законодавства до вимог сьогодення.
Діяльність військових кадровиків та працівників
військових комісаріатів щодо залучення до служби
в українському війську найбільш підготовлених у
професійному плані фахівців, створення відповідних
умов для якісного комплектування особовим складом,
спроможним до виконання завдань за призначенням
та забезпечення його ефективного використання, без
перебільшення є високопрофесійними.
Аналіз наявної джерельної бази за тематикою
нашого дослідження дозволяє зробити висновки, що
питання, пов’язані зі становленням системи кадрового
менеджменту у Збройних Силах України, формуванням
адекватної кадрової політики в історичній ретроспективі
розглядались у дослідженнях українських науковців
О. Гапеєвої, М. Думенка, О. Коваля, О. Медвідя,
В. Радецького.
Багато цікавої інформації щодо удосконалення
системи комплектування українського війська міститься
у наукових студіях В. Хижняка, О. Затинайка, С. Кро
пивченка.
Студіюванням
проблемних
питань
військової
кадрової політики присвячені дисертаційні дослідження
О. Сивака, О. Дашкевича та М. Гребенюка. У наших
попередніх дослідженнях розглянуто особливості
нормативно–правового забезпечення кадрової роботи в
особливий період, який настає з моменту оголошення
мобілізації [1]. Проте у вищезазначених наукових працях
відсутні питання, пов’язані з особливістю нормативно–
правового забезпечення проходження військової служби
громадянами України, зокрема, в частині укладання
контрактів.
Отже метою нашого дослідження є виявлення
розбіжностей у керівних документах з питань про
ходження військової служби окремими категоріями
громадян України в особливий період та обґрунтування
необхідності їхнього врегулювання.
Практика укладання контрактів щодо проходження
військової служби у Збройних Силах України (далі – ЗС
України) розпочалась на другому етапі реформування
українського війська, який хронологічно визначається
1997–2001 рр. і пов’язаний із затвердженням першої за
часи Незалежності Державної програми будівництва
та розвитку ЗС України. У подальшому, до проведення
заходів часткової мобілізації – до 2014 р. – на підставі
діючого Положення про проходження громадянами
України військової служби у ЗС України [2] питання
укладання контрактів здійснювалось у плановому
порядку на терміни, визначені законодавством України.
Як вже зазначалось вище, військова агресія РФ
та необхідність захисту територіальної цілісності
та недоторканості України спричинили відповідні
корективи щодо нормативно–правової бази з питань
проходження військової служби: у випадку закінчення
терміну контракту в особливий період нові контракти
не укладались, а їхня дія продовжувалась за рішенням
командира військової частини наказом по стройовій
частині із формулюванням «понад встановлені
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строки на період до оголошення демобілізації». Лише
після прийняття Закону України від 06 грудня 2016
№1769–VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України», який набув чинності 07 січня 2017 року
після офіційного опублікування у парламентській газеті
«Голос України», питання укладання контрактів набуло
іншого змісту [3].
Так, відповідно до частини восьмої статті 26 Закону
України «Про військовий обов’язок і військову службу»
передбачено право звільнення тих військовослужбовців,
контракти яких було продовжено «до закінчення
особливого періоду або до оголошення рішення про
демобілізацію» та військовослужбовців, які раніше
уклали контракти, а термін їхньої дії закінчився під час
особливого періоду [3].
Відповідно, із набранням чинності Закону припи
нила дію норма щодо продовження наказами (по
стройовій частині) терміну служби військовослужбов
цям, у яких під час особливого періоду закінчився строк
контракту, про що йшлося вище.
Слід зазначити, що відповідно до вимог Закону,
звільнення з військової служби військовослужбовців,
які набули право на звільнення та виявляють таке
бажання, проводиться у строки та в обсягах, визначених
спільною Директивою Міністерства оборони України
і Генерального штабу Збройних Сил України. Цим
документом також встановлено відповідні строки й
обсяги звільнення таких військовослужбовців, а саме –
не пізніше одного року з дня набрання чинності Законом
(курсив автора), тобто у період з 07 січня 2017 року до
06 січня 2018 року.
Вищезазначена норма надає право на звільнення
військовослужбовцям, які уклали контракти до закін
чення особливого періоду, в період до 06 січня
2016 року та військовослужбовцям, які проходять війсь
кову службу за контрактом, дію якого до 06 липня
2016 року продовжено понад встановлені строки до
оголошення рішення про демобілізацію. По завер
шенні річного періоду дії Закону, після 07 січня
2018 року зазначені підстави для звільнення до таких
військовослужбовців втрачають свою дію.
Окремо слід зазначити, що військовослужбовці, які
проходять військову службу за контрактом, дію якого
до 06 липня 2016 року продовжено понад встановлені
строки до оголошення рішення про демобілізацію,
мають право укласти нові контракти, передбачені
частиною четвертою статті 23 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» (далі –
Закону), а саме:
– для військовослужбовців, які проходять військову
службу на посадах рядового складу, – на 3 роки;
– для військовослужбовців, які проходять військову
службу на посадах сержантського і старшинського
складу, – на строк від 3 до 5 років;
– для осіб офіцерського складу – на строк від 5 до
10 років [3; 4].
Для осіб офіцерського складу, які мають право
на пенсію за вислугою років, за їх бажанням строк
проходження військової служби за новим контрактом
передбачено продовження контракту на строк від 2 до
10 років, але не більше ніж до досягнення граничного
віку перебування на військовій службі. При цьому, у
разі небажання військовослужбовця укладати новий
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контракт, він продовжує проходити військову службу
за попереднім контрактом, дію якого продовжено
понад встановлені строки до оголошення рішення про
демобілізацію та має право звільнитись з військової
служби до 06 січня 2018 р. [3].
Також змінами до Закону надано право військово
службовцям, які проходять військову службу за
контрактом, який укладений на шість місяців, продов
жувати військову службу за новими контрактами на
інші строки, передбачені частиною четвертою статті 23
Закону [3; 4].
Зауважимо, що протягом особливого періоду,
військовослужбовці мають право укладати нові
контракти на визначені строки до досягнення гранич
ного віку перебування у запасу другого розряду (для
рядового, сержантського, молодшого та старшого
офіцерського складу – до 60 років, для вищого
офіцерського складу – до 65 років, для військово
службовців–жінок – 50 років). При укладанні нових
контрактів, для військовослужбовців, які під час
його дії досягнуть (або досягли) граничного віку
перебування на військовій служби, передбаченими
пунктами 1–4 частини першої статті 22 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу», у
розділі «Інші умови контракту» зазначається: «Після
закінчення особливого періоду, у разі досягнення
військовослужбовцем граничного віку перебування
на військовій службі, контракт припиняється (розри
вається), а військовослужбовець підлягає звільненню з
військової служби за віком» [3; 4].
Військовослужбовці, у яких строк контракту
закінчився після 07 січня 2017 року та які виявили
бажання звільнитись з військової служби, звільняються
з військової служби у зв’язку із закінченням строку
контракту. З тими, хто висловив бажання проходити
військову службу за контрактом, строк якого закінчився
після 07 січня 2017 року, укладаються нові контракти
на строки, передбачені частиною четвертою статті 23
Закону [3].
Але під час опрацювання змін до законодавства
не було враховано низку особливостей: передусім,
контракт
про
проходження
військової
служби
укладається лише з військовослужбовцями, придатними
до подальшого проходження військової служби за
станом здоров’я (курсив автора). Ця норма вста
новлена [4], де зазначається, що «Військова служба –
є державною службою особливого характеру, яка
полягає у професійній діяльності придатних до неї
за станом здоров’я і віком громадян України…» та
пунктами 2,4, 2.10, 2.16 Інструкції про організацію
виконання Положення про проходження громадянами
України військової служби у Збройних Силах України,
затвердженої наказом Міністра оборони України від
10 квітня 2009 року №170. При цьому, проходження
військово–лікарської комісії необхідно лише для
військовослужбовцям, які досягли 40–річного віку та
старшого віку.
Також у чинному законодавстві не передбачено
норму щодо укладання нових контрактів з військово
службовцями які, відповідно до Постанови військово–
лікарської комісії визнані обмежено придатними до
військової служби, оскільки звільненню з військової
служби в особливий період такі військовослужбовці
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не підлягають. Отже, на нашу думку виникає правова
колізія: з одного боку, керівні документи з питань
проходження військової служби, затверджені у 2017 р.
вимагають звільнити військовослужбовців, які під
час укладання нового контракту визнані військово–
лікарською комісією непридатними до військової служби
в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, а
з іншого – таке звільнення є неможливим, оскільки під
час особливого періоду військовослужбовці, визнані
обмежено придатними до військової служби, звільненню
не підлягають – (підпунктом «б» пункту 1 частини
восьмої статті 26 Закону передбачено, що під час дії
особливого періоду, з моменту оголошення мобілізації
до часу введення часу, звільненню з військової служби
підлягають військовослужбовці, які відповідно до
висновку (постанови) військово–лікарської комісії
визнані непридатними до військової служби в мирний
час, обмежено придатними у воєнний час, якщо
вони не висловили бажання продовжувати військову
службу) [4].
На нашу думку, ситуація, що склалась, є помил
ковою, оскільки у разі її подальшого розвитку
викличе зниження рівня укомплектованості підго
товленим особовим складом частин і підрозділів
українського війська в умовах військової агресії
«східного сусіда». Вважаємо за необхідне найближчим
часом опрацювати пропозиції щодо внесення змін
й доповнень у нормативно–правові акти України з
питань проходження військової служби з метою врегу
лювання протиріч, недопущення зниження бойових
спроможностей військових підрозділів, передусім, у
зоні проведення АТО.
Висновки. Враховуючи вищевикладене ми вважаємо,
що в умовах дії особливого періоду чинне законодавство
України щодо порядку проходження військової
служби громадян України, зокрема щодо звільнення
військовослужбовців у запас, потребує удосконалення.
Виваженому підходу підлягають питання, що визна
чають порядок проходження військової служби військо
вослужбовцями, які визнані непридатними (обмежено
придатними) до проходження військової служби.
У наших подальших дослідженнях ми плануємо
розглянути питання удосконалення питань заміщення
на конкурсній основі вакантних посад науково–педа
гогічних працівників у вищих військових навчальних
закладах з обов’язковим врахуванням наявних наукових
здобутків кандидатів на посади, рівня їхньої освіти та
бойового досвіду.
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Some issues of military service at the present stage
of development of the Armed Forces of Ukraine:
historical and legal analysis
The peculiarities of legislative support of questions of military service to certain
categories of citizens of Ukraine and prospects for its improvement are considered.
A Source analysis on the subject of the study was carried out and it was
established that the issues of regulatory support for the development of the Armed
Forces of Ukraine were not reflected in modern historiography. The content of
documents regulating the procedure for military service by citizens of Ukraine is
analyzed.
The author identified a number of contradictions in the documents regulating the
passage of military service at the present stage of development of the Ukrainian army.
Keywords: military personnel policy, military service under the contract, the
Armed forces of Ukraine.
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Історико–культурні аспекти висвітлення
постаті Тараса Шевченка
Проаналізовано основні фактори, що сприяють викладанню шевченкових
студій в Україні. Визначено головні напрямки в сучасних умовах. Показані
проблеми сприйняття генія Тараса Шевченка.
Ключові слова: Тарас Шевченко, історія, культура, система освіти,
Вікіпедія, діаспора, національна специфіка, достовірність інформації,
поліваріантність, толерантність.

Сьогодні в освіті здійснюється своєрідний прорив –
стрімка хвиля інформатизації торує собі принципово
нове русло в усіх сферах людської діяльності.
Кожна година сьогодні продукує море інформації,
що стрімко заповнює всесвіт усілякими потрібними
та непотрібними матеріалами. В минуле відходять
ідеологічні концепції, поліваріантність мислення та дії
стає нормою для багатьох мислячих верств суспільства.
Але не варто ідеалізувати новітні технології –
стрімке зростання знань часто призводить до розми
вання меж розвитку культури; національний компо
нент губиться в мареві інтернаціонального процесу.
Безумовно, що поки не йдеться про втрату національної
ідентичності багатомільйонного українського народу,
але культурна складова значно забаламучується безвід
повідальністю деяких категорій людей, а подекуди ми

95

Випуск 120

можемо стикатися й з плановим нищенням історичної
правди. Тільки підміна вже не є надбанням державних
ідеологічних шукань, а частиною загального чи
точечного руйнування української самобутності.
Тарас Шевченко не випадково став ціллю для
дошкульних проявів ворожості до українського народу –
його масштаб і надзвичайний внесок у вітчизняну
культуру намагаються перекрутити з різних мотивів. Бо
недоброзичливцям зрозуміло, що втративши провідні
позиції в очах загалу, Тарас Шевченко не піде один –
оголиться нація працьовитих хліборобів, обдарованих
поетів, співців та будівничих власної долі. Злі язики
«підводять» до думки, що наш нарід не здатний
народити генія, що всі наші визначні люди – це просто
посередності і злодюжки.
Якщо раніше закиди у ставленні до Великого
Кобзаря були поодинокими і відкидалися переважною
більшістю суспільства, то сьогодні паплюження набуло
системного характеру, студіююча молодь долучається
до цькування Тараса Шевченка часто–густо тільки
тому, що основне джерело її інформації – Інтернет.
Спробуємо ввести в найбільш популярну пошу
кову систему запит «Тарас Шевченко». Отримаємо
980 240 посилань. Та значна кількість зовсім не
передбачає їхню якість.
Кожний результат пошуку відтворює певну тен
денцію, що не може не викликати заспокоєння.
Ми стикаємося з необхідністю зробити своєрідний
вибір – чи піднімати планку дозволенності в царині
інтерпретації віртуального образа Тараса Шевченка,
чи виявляти активну протестну позицію, заздалегідь
розуміючи зупинити «інтернет–каток».
Ми вважаємо, що освітянській спільноті варто
вже відійти від споглядальної позиції та активно
здійснювати власну збалансовану політику в становленні
живого образу історичного минулого українського
народу, невід’ємною часткою якого є життя та
творчість Тараса Шевченка. Це умовне рішення має
бути сформоване на рівні громадської позиції окремих
людей та консолідованих спільностей; має бути
скероване нагальною надати кваліфіковану допомогу
в пошуці та засвоєнні правдивої інформації про
чільників українського культурного процесу. Значення
інтернету в медіаосвіті дуже велике. При цьому варто
відзначити, що «сучасна медіаосвіта – це не тільки
педагогіка і художнє виховання, але і культурологія
(історія і теорія культури), мистецтвознавство (в тому
числі кінознавства, театрознавство, літературознавство),
менеджмент і соціологія культури» [6, с. 426].
«Битва за Шевченка» – так ми умовно могли
б сьогодні назвати ті події, що розгортаються в
безмежному просторі Інтернету. Для нас зрозуміло,
що це лише одна з ділянок, де нація відстоює свої
права на гідну репрезентацію власного історичного
минулого. Саме Інтернет вже сьогодні є найбільшою
освітянською площадкою отримання інформації. А хто її
контролюватиме – той має більші шанси зберегти власну
тенденцію в осягненні доби.
Відмінні риси медіакультури носять і безліч
прихованих загроз. Для підростаючого покоління це
зросла небезпека підпасти під вплив радикальних ідей,
піддатися яскравим параноїдальним «теоріям змови»,
потрапити в тенета псевдоспеціалістів і т.п. Захистити
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учнів від небезпеки Інтернету сьогодні ніхто не зможе.
Найбільш продуктивним нам бачиться культивування
самоконтролю і насичення медіасредовища якісним
матеріалом, здатним конкурувати в жорстких умовах
кіберкультури.
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Аналіз джерельної бази відносно
професійно–кадрового забезпечення
молодіжної преси в Україні
Досліджена сутність молодіжної журналістики та її професійно–
кадрового та організаційного забезпечення. Визначені характеристики
молоді як цільової аудиторії зазначеного виду засобів масової інформації.
Метою даної статті визначено основні складові елементи джерельної бази
щодо професійного й кадрового забезпечення молодіжної преси у нашій
країні. Констатовано, що регіональний рівень розвитку молодіжних засобів
масової інформації є деякою мірою ключовим, оскільки показник регіональної
диференціації в Україні є досить високим. Визначене значення вказаних джерел
для з’ясування ситуації у вітчизняній періодиці для молоді. Аналіз джерельної
бази щодо професійного й кадрового забезпечення молодіжної преси у нашій
країні дозволяє підсумувати, що основними документальними джерелами щодо
даного питання є: а) зібрання друкованих періодичних видань для молоді, які
зберігаються у спеціалізованих відділах архівів чи бібліотек України, а також
у колекціях; б) матеріали кадрового діловодства редакцій молодіжних ЗМІ;
в) листування редакцій зазначених газет і журналів із іншими установами,
у т.ч. журналістської спрямованості, з питань професійної та кадрової
політики; г) періодичні видання іншої спрямованості, які водночас стосувалися
сфери зацікавленості молоді; д) програмні документи молодіжних організацій,
мемуарна література та політичні твори про молодіжні рухи та їхні ЗМІ. Крім
того, до зазначених джерел непрямим чином можуть бути віднесені відгуки
читачів молодіжних ЗМІ. Виявлені проблемні аспекти професійно–кадрового
забезпечення у молодіжній журналістиці та запропоновані перспективи їх
вирішення.
Ключові слова: молодь, молодіжні ЗМІ, молодіжна журналістика,
професійно–кадрове забезпечення, видання, газети, журнали, Інтернет,
соціальні мережі.

Молодь як найбільш активна соціальна частина
суспільства висуває особливо високі потреби до засобів
масової комунікації. Динамічність молоді передається
через мінливість її інформаційних запитів і те, що,
наприклад, було цікаво для людини у віці 14–25 років
кілька місяців тому наразі може не представляти
жодного інтересу. Саме молоді люди є творцями й
організаторами найбільш модерних засобів масової
комунікації сьогодення – зокрема, блогів (відео–блогів),
постів (заміток) у соціальних мережах тощо.
Що стосується друкованих молодіжних засобів
масової інформації то, мабуть, не можна сперечатися із
тим, що у своєму традиційному вигляді вони поступово
відходять у минуле. При цьому у високорозвинених
країнах світу цей процес вже практично завершився (на
відміну від пострадянського простору). Звичайно, що
найбільш конкурентними із молодіжних газет і журналів
за цих умов будуть ті, які крім друкованої (або замість
неї) матимуть власну електронну версію, з якою молода
людина зможе ознайомитися через мережу Інтернет на
персональному комп’ютері, ноутбуці або мобільному
пристрої.
Водночас для дослідника представляє інтерес
молодіжна журналістика як суспільне й професійне
явище, а певне видання для молоді розглядається як
результат наполегливої роботи команди професіоналів,
зібраних у ході продуманої кадрової політики редакції.
Слід відзначити, що у період останніх десятиліть
професійно–кадрове забезпечення молодіжних ЗМІ в
Україні істотно відрізнялося в різні періоди і у різних
регіонах нашої країни, а тому має стати об’єктом
окремого вивчення. Як показує практика, багато
прорахунків у розвитку молодіжних ЗМІ пояснюються,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 120

у першу чергу, недостатньою оптимальністю кадрового
складу редакційних видань.
Незважаючи на досить широке коло публікацій які
прямо чи дотично стосуються розвитку молодіжної
журналістики у незалежній Україні [3; 11–14] (лише
на початку 2017 р. був захищений цілий ряд дисер
тацій з означеної проблематики [1; 8; 9]), питання її
професійно–кадрового забезпечення ще не отримали
належного висвітлення. Ще меншою мірою досліджені
джерелознавчі аспекти цього питання (хоча в україн
ській історичній науці вже сформовані ряд джерело
знавчих шкіл [2]).
У даній публікації поставлена ціль визначити
основні складові елементи джерельної бази щодо
професійного й кадрового забезпечення молодіжної
преси у нашій країні.
Професійно–кадрове й організаційне забезпечення
молодіжної преси в Україні реалізується редакцією
видань на кількох рівнях, обумовлених специфікою
адміністративно–територіального поділу нашої держави.
Регіональний рівень розвитку молодіжних засобів
масової інформації є деякою мірою ключовим, оскільки
показник регіональної диференціації в Україні є досить
високим. І саме тому на регіональному рівні мають
ухвалюватися рішення, що враховують специфіку
регіональної преси у цілому й молодіжної зокрема.
Серед регіональних молодіжних видань в Україні
на нинішньому етапі можна виокремити, наприклад,
такі: «Панорама» (Вінниця), «Віче» (Луцьк), «Моло
діжна газета» (Житомир), «Молода Галичина» (Львів),
«Молода громада» (Полтава), «Зміна» (Рівне), «Ровес
ник» (Хмельницький), «Молодий буковинець» (Чер
нівці), «Гарт» (Чернігів). До загальноукраїнських видань
належать «Молодь України» й «Комсомольская правда».
Фахівці із молодіжної журналістики характеризують
молодь як аудиторію регіональних ЗМІ за наступними
критеріями:
– соціально–демографічні (вік, стать, місце прожи
вання);
– психологічні (особливості сприйняття інформації,
мотиви вибору ЗМІ);
– соціокультурні (освіта, віросповідання, форми
проведення дозвілля, субкультурні особливості);
– соціально–професійні (рід занять, соціальний і
професійний статуси);
– ідеологічні позиції й ціннісні устремління;
– споживчі (матеріальна забезпеченість, споживання
окремих видів товарів і послуг) [12, с. 50].
На нашу думку, наявну джерельну базу з історії
молодіжної преси нашої країни можна розділити на такі
групи:
– власне періодичні друковані видання, адресовані
молоді, які зберігаються у фондах центральних і
регіональних державних архівів, а також у книгозбірнях
України;
– періодичні видання іншої спрямованості, які
водночас стосувалися також і сфери зацікавленості
молоді (спортивні, освітянські, мистецькі, релігійні ЗМІ,
преса для жінок тощо);
– програмні документи молодіжних організацій, що
діяли на території України;
– мемуарна література та політичні твори про
молодіжні рухи певного історичного періоду.
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Звичайно, що найбільш цінну категорію джерел
становлять власне зібрання молодіжних періодичних
видань, які знаходяться у численних фондах державних
архівів України, а також у національних, обласних,
районних та інших бібліотеках. Окремим і важливим
джерельним масивом є установчі й інші документи
молодіжних організацій. Актуальною групою джерел
щодо питання, яке досліджується, є мемуарна література
осіб, причетних у різній мірі та в різний спосіб до
молодіжних організацій. До вказаної групи джерел
належать, зокрема, спогади, щоденники, листи учасників
або свідків тих чи інших подій.
Аналіз зазначених джерельних матеріалів дозволяє
у повній мірі з’ясувати кількісне та якісне наповнення
молодіжних ЗМІ. Водночас ми вважаємо, що для
повноцінного розгляду саме організаційно–кадрового
забезпечення функціонування газет і журналів для
молоді продуктивним може стати звернення до таких
груп джерел:
– матеріали кадрового діловодства редакцій моло
діжних ЗМІ;
– листування редакцій зазначених газет і журна
лів із іншими установами, у т.ч. журналістської спря
мованості, з питань професійної та кадрової політики;
– відгуки читачів молодіжних ЗМІ (особливо
активно можуть бути висловлені на шпальтах
Інтернет–версій журналів та газет, зокрема у розділах
«Коментарі» чи «Форум».
Останній вид джерел не є «класичним» у науковому
розумінні проте являється досить важливим для
розуміння того, наскільки якісно колектив певного
видання виконує свою роботу, дотримується журна
лістської етики, пропонує цікаві й актуальні матеріали
тощо. Звичайно, що не всі коментарі читачів
молодіжних ЗМІ варто брати до уваги, враховуючи
практично «тотальний» і безконтрольний рівень свободи
слова в Інтернеті.
Безумовно, майже кожне з молодіжних видань
ЗМІ розглядає молодь як базову частину своєї цільової
аудиторії. У порівнянні з дорослим населенням
молодь більшою мірою потребує інформації, новин:
це відбувається в силу її психофізичних особливостей
(активність, швидкість реакції, мобільність). Так, молоді
люди багато подорожують по Україні й світу, досить
часто змінюють роботу й місце проживання. Молодь
потребує інформації психологічного, юридичного,
довідкового характеру: адже такі важливі події в житті
кожної людини, як одруження (і, можливо, розлучення),
налагодження родинних відносин і побуту, народження
й виховання дітей найчастіше відбуваються в пору
молодості. Таким чином, засоби масової інформації –
певні більшою, певні меншою мірою – покликані
задовольняти інформаційні потреби молоді, яка
становить майбутнє країни чи регіону.
Виходячи з аналізу джерел з функціонування моло
діжних ЗМІ дозволяє стверджувати, що професійний
журналіст у своїй діяльності має враховувати
психологічні
характеристики
цільової
аудиторії.
Більшість молодих людей є пасивними читачами, вони
зрідка зупиняють свою увагу на безкоштовних або
випадково знайдених виданнях. У середовищі молоді
переважає поверхневе читання, швидкий перегляд.
У значної частини молоді успішні ЗМІ повинні мати
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такі характеристики: без снобізму й елітарних трендів
(молодь демократична й не симпатизує «еліті»); з
гарною подачею матеріалу й естетичним дизайном
(молодь обирає професіоналізм і барвисте якісне
оформлення); із застосуванням нових мультимедійних
технологій (молодь цінує інтерактивність, гіпертекс
товість тощо); з актуальною тематикою (існує більший,
аніж прийнято думати, інтерес молодих до суспільно–
політичного життя, але у глобальному аспекті); зі
зручним форматом і невисокою ціною (молодь –
раціональна) [3, с. 11].
Крім того, журналіст молодіжних ЗМІ повинен
враховувати такі соціально–професійні характеристики
молодіжної аудиторії. Як свідчать документальні
джерела, до таких характеристик відносяться рід занять,
професійний і соціальний статуси. За професійними
ознаками у середовищі молодого покоління виді
ляються старшокласники, студентська молодь, молоді
фахівці, безробітні, військовослужбовці. Соціальний
статус молодої людини визначається виходячи з його
родинного стану. Орієнтація на деякі із цих характе
ристик формує, насамперед, корпоративні (шкільні
й вузівські) регіональні ЗМІ. Водночас студентська
молодь має притаманні насамперед їй інформаційні
потреби, наприклад, про останні новини зі сфери освіти,
студентські традиції, форми проведення дозвілля,
психологічні аспекти взаємин з однолітками й викла
дачами [5, с. 79].
Водночас опрацювання даних джерел дозволяє,
зокрема, стверджувати про такі проблеми у формуванні
професійно–кадрового потенціалу молодіжних ЗМІ в
Україні:
– велика роль випадкових факторів при залученні
журналістів, які спеціалізуються на молодіжній пробле
матиці;
– відсутність чітких критеріїв оцінки кадрів видань;
– недостатньо ефективна практика стимулювання
праці журналістів;
– неоптимальність внутрішньоорганізаційних відно
син у редакціях молодіжних газет і журналів;
– невизначеність перспектив молодіжних журналіс
тів відносно професійної кар’єри;
– елементи бюрократизму й формалізму в роботі;
відносно вузький резерв кадрів у молодіжній журна
лістиці;
– низька задоволеність фахівців молодіжної преси
своєю працею;
– недостатній авторитет журналістів молодіжних
ЗМІ у молодіжному середовищі в цілому [12, с. 86].
Можна у повній мірі погодитися з відомим дослід
ником української молодіжної журналістики радян
ського періоду М. Тимошиком стосовно того, що
сучасна молодіжна журналістика в Україні може ефек
тивно використати елементи досвіду професійно–
кадрового забезпечення преси для молоді в радянський
період [11]. Водночас, на відміну від періоду СРСР,
журналісти мають «звертатися до народу мовою правди,
активно повертатися до віддавна випробуваних у
демократичному світі принципів об’єктивності, чесності,
політичної незаангажованості, всебічного підходу до
подання інформації» [11].
Додамо, що журналіст редакції молодіжного видання
повинен у своїй професійній діяльності важливе
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місце відводити не лише власне проблемам молоді,
але й суспільно–політичним подіям, які можуть бути
визначені як процеси розвитку суспільства певної
країни із використанням ряду політичних механізмів
та із залученням політичної еліти держави й окремих
громадян та їх груп. Надаючи характеристику
суспільно–політичним подіям загальнонаціонального
(всеукраїнського) масштабу, до них можна віднести
стратегічно важливі процеси і явища, перебіг яких
безпосередньо впливає на всю країну. Зокрема, серед
подій такого значення в Україні впродовж 2017 року
слід віднести такі: стратегічні реформи та боротьба з
корупцією, надання нашій державі безвізового режиму
з боку ЄС, процеси декомунізації в культурному житті
тощо.
Кадровий склад сучасних молодіжних ЗМІ досить
сильно пов’язаний із таким явищем як державна
молодіжна політика. Водночас як свідчать вітчизняні
науковці, сучасний кадровий склад молодіжних
структур далеко не завжди здатний забезпечувати досяг
нення цілей молодіжної політики, оскільки багато в
чому формувався безсистемно, без опори на сучасні
технології управління кадровими процесами. Однак
формування кадрового потенціалу молодіжної політики
може бути успішним лише на основі проектно–
програмного управління й передбачає використання
діагностики й експертизи статичних і динамічних
змінних кадрових процесів; ухвалення кадрових рішень
і планування; організації управління; контролю й
регулювання; обліку й інформаційного забезпечення [3,
с. 14]. Тому в основі діяльності з управління кадровим
забезпеченням молодіжної преси має знаходитися
переконання у необхідності підготовки професіонала,
компетенцією якого є специфічна сфера роботи з
інформацією, яка цікава молоді.
Нарешті варто зазначити про можливість вико
ристання європейського досвіду для поліпшення
кадрового потенціалу вітчизняної молодіжної преси. Для
цього, зокрема, можуть бути використані можливості
Представництва Євросоюзу в Україні у рамках
програми ЄС «Молодіжне вікно Східного партнерства»
(Eastern Partnership Youth Window). Як стверджується у
матеріалах Представництва, «у рамках програми можна
отримати фінансування на проекти, що стосуються,
зокрема, таких заходів: співпраці та створення мережі
корисних зв’язків і контактів; проведення конференцій,
семінарів, зустрічей, великих молодіжних заходів,
інформаційно–розважальних кампаній; розвитку методів,
інструментів і матеріалів роботи з молоддю, а також
програм роботи з молодими людьми, навчальних
програм та інструментів ведення документації;
створення нових форм роботи з молоддю; проведення
підготовки і надання підтримки; заходів з мобільності
тощо» [6]. Справедливим буде стверджувати, що серед
цих проектів могли б бути і пов’язані з професійно–
кадрових забезпеченням молодіжних засобів масової
інформації в Україні, оскільки «організація, що подає
заявку на участь у програмі, має відповідати одному з
таких критеріїв:
– бути неприбутковою організацією, асоціацією,
неурядовою організацією;
– бути учасницею Національної молодіжної ради в
своїй країні;
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– бути державним органом місцевого, регіонального
або національного рівня;
– бути приватною компанією, включаючи соціальне
підприємство» [6].
Насамкінець варто вказати на особливості профе
сійно–кадрового забезпечення молодіжної партійної
преси. Безсумнівно, що найбільш активними у контексті
розвитку потенціалу молодіжних ЗМІ є українські
ідеологічні партії. Наприклад, серед таких організацій
крайньо правого спрямування – ВО «Свобода», яке має
ряд підконтрольних радикальних молодіжних структур.
Їхня діяльність відображена, зокрема, в однойменній
газеті «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»». Кадровий
склад журналістів видання формується з молодих
партійців української націоналістичної партії, зокрема із
західних регіонів нашої держави.
У часописі «ВО «Свобода»» декларується, що
він надасть можливість молодим читачам «завжди
залишатися в курсі найважливіших подій, які відбу
ватимуться в політиці, знати і розуміти більше, аніж
повідомляють офіційні видання чи телеканали» [6].
Журналісти націоналістичної газети стверджують, що
«у часописі подаються важливі політичні та економічні
коментарі
від
народних
депутатів–націоналістів,
аналітичні політичні матеріали, інформацію про діяль
ність наших партнерів–націоналістичних політичних
сил Європи. Крім того, традиційно, друкуватимуться
матеріали про маловідомі сторінки української історії,
забуті імена великих українців, статті на соціальні
та екологічні теми» [6]. Додамо, що значна увага у
подібного роду політичних виданнях, орієнтованих на
молодь, приділяється передвиборчій агітації (прямій чи
прихованій).
Ознайомившись із матеріалами зазначеної газети,
слід відзначити, що її матеріали досить тенденційно
підібрані з точки зору націоналістичних партійців, які є
журналістами видання. Звичайно, що молодій людині,
яка ознайомлюється із подібного роду контентом, варто
критично ставитися до оціночних суджень ідеологічно
заангажованих авторів.
Аналіз джерельної бази щодо професійного й
кадрового забезпечення молодіжної преси у нашій країні
дозволив прийти до наступних висновків:
1. Основними документальними джерелами щодо
даного питання є: а) зібрання друкованих періодичних
видань для молоді, які зберігаються у спеціалі
зованих відділах архівів чи бібліотек України, а також
у колекціях; б) матеріали кадрового діловодства
редакцій молодіжних ЗМІ; в) листування редакцій
зазначених газет і журналів із іншими установами, у
т.ч. журналістської спрямованості, з питань професійної
та кадрової політики; г) періодичні видання іншої
спрямованості, які водночас стосувалися сфери зацікав
леності молоді; д) програмні документи молодіжних
організацій, мемуарна література та політичні твори про
молодіжні рухи та їхні ЗМІ. Крім того, до зазначених
джерел непрямим чином можуть бути віднесені відгуки
читачів молодіжних ЗМІ.
2. Аналіз зазначених груп джерел свідчить про
те, що починаючи з 1991 року і по сьогодні справа
професійно–кадрового забезпечення молодіжної журна
лістики знаходиться явно не на висоті. Як правило,
журналістами цих засобів масової інформації є
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студенти–початківці або недавні випускники ВНЗ
відповідного профілю, які роботу в газеті чи журналі
молодіжного спрямування й тематики розглядають в
якості старту своєї кар’єри і потім переходять на більш
високооплачувану роботу у більш статусному виданні.
3. Досить сильним традиційно лишалося кадрове
забезпечення політичних молодіжних ЗМІ, особливо
ідеологічно забарвлених (праві, ліві партійні сили).
Певні партійні сили в Україні, у т.ч. радикально налаш
товані, приділяють молодіжній політиці досить істотну
увагу, а тому виділяють значні кошти на організацію
її інформаційного забезпечення на належному рівні.
Водночас якісний характер (об’єктивність) інфор
маційних матеріалів, як пропонують ідеологічно
заангажованими молодіжними журналістами, лишається
під великим питанням.
Серед перспективних для подальшого вивчення
питань у рамках даної теми слід вказати такі:
– джерелознавчий аналіз організаційного та кадро
вого забезпечення молодіжних видань в окремих
регіонах (областях, районах) України;
– порівняльна характеристика професійно–кадро
вого потенціалу молодіжної преси у 1990–х, 2000–х і
2010–х роках (до 2017 р.);
– прогноз щодо можливостей поліпшення ситуації
у сфері забезпечення українських молодіжних ЗМІ
професійними журналістами.
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Analysis of sources on staffing of youth press in Ukraine
This research paper deals with the essence of youth journalism and its staffing
and organizational support. The characteristics of youth as a target group of this type
of media are identified. The objective of this research paper is the main components
of sources on staffing of youth press in our country. It is stated that the regional
level of development of youth media is crucial to some extent, since an indicator of
regional differentiation in Ukraine is quite high. A significance of specified sources
to clarify the situation in national periodicals for youth is determined. Analysis of
sources on staffing of youth media in our country allows concluding that the main
documentary sources on this issue are the following: a) collection of periodicals for
youth kept in specialized departments of archives or libraries of Ukraine, as well as
in collections; b) materials of staff records management of editorial offices of youth
media; c) correspondence of editorial offices of specified newspapers and magazines
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with other institutions, including journalistic focus, on professional and personnel
policies; d) periodicals of another focus that also related to interests of youth;
e) policy documents of youth organizations, memoir literature and political works on
youth movements and their media. In addition, feedback of the readers of youth media
can be indirectly attributed to these sources. The problematic aspects of staffing in the
youth journalism were identified and the prospects of solving them were suggested.
Keywords: youth, youth media, youth journalism, professional staffing, issuing,
newspapers, logs, Internet, social networks.

***
УДК 914/919

Кругляк М. Е.,
кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри
гуманітарних і соціальних наук, Житомирський
державний технологічний університет
(Україна, Житомир), marinakrugljak@ukr.net

Туризм у постюгославських державах.
Хорватія: приклад для України
На основі опрацювання найновіших статистичних відомостей визначено
причини економічного зростання Хорватії як провідної туристичної країни
Європи. Мета статті – показати туристичний потенціал Хорватії, визначити
причини появи «хорватського туристичного дива», проаналізувати досвід
Хорватії для України. Автор визначає напрямки структурної модернізації
економіки цієї постюгославської держави. Зокрема акцентовано увагу на
значенні іноземних інвестицій, починаючи з 2000–х рр., та цілеспрямованій
креативній роботі хорватів з удосконалення туристичного сервісу й залучення
нових клієнтів. Проаналізовано основні види туризму Хорватії, перспективи
економічного розвитку країни до 2020–х рр. Доведено, що іноземні інвестиції,
багаті рекреаційні ресурси, мудра політика національної еліти, впровадження
інноваційних технологій, орієнтація на західноєвропейського туриста зробили
Хорватію однією з провідних туристичних країн Європи.
Ключові слова: постюгославська країна, туризм, «хорватське туристичне
диво», інновація, інвестиції.

В останні роки серед європейських туристів
великою популярністю стала користуватися Хорватія.
2012 року країна здобула нагороду Британської асоціації
туристичних агентів (ABTA) як провідна туристична
дестинація; читачі британського журналу Sunday
Times Travel віддали хорватським пляжам 3–є місце
в Європі після іспанських і грецьких. Також третьою
стала Хорватія у списку кращих місць для туристів,
що подорожують автомобілем, за рішенням німецького
автоклубу ADAC (2012 р.). Хорватські кемпінги
посіли 8–е місце в Європі за кількістю ночівель, 3–є за
потужністю і 5–е за ціною. На думку оглядачів
британської газети The Guardian, Спліт було включено
до 12 кращих міст світу для різдвяних покупок,
відпочинку та розваг. А престижний журнал National
Geographic Traveller включив Істрію до двадцятки
найбільш привабливих місць 2012 року [8, с. 187].
Історія Хорватії схожа з українською: незалежність
після соціалістичного минулого, воєнний конфлікт, важкі
кроки становлення економіки, занепад промисловості
й, урешті, членство в ЄС й лідируючі позиції у сфері
європейського туризму. Досвід цієї постюгославської
країни варто врахувати й українським політикам та
економістам. Хорвати зробили ставку на туризм й
максимальне залучення іноземних інвестицій. Напевне,
й нам варто подивитися на туристичний потенціал
України й активно його використовувати.
Туристичні можливості Хорватії привертали увагу
сучасних українських істориків і географів. Зокрема,
в синтетичних курсах з країнознавства [4; 7; 12]
акцентовано на туристичному потенціалі Хорватії,
показано основні курорти та перспективи розвитку
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сфери туризму. Н. М. Матвієнко та Ю. М. Денисюк
детально аналізують проблеми рекреаційних ресурсів
Хорватії та здобутки цієї країни в туристичній сфері
в європейському регіоні [8; 9; 10]. У публікаціях
журналістів (Є. Будько, Б. Варґа) [1; 3] знаходимо
чимало фактів про Хорватію як зразкову туристичну
країну.
Тим не менш, сучасні науковці лише «відкривають»
для себе феномен «хорватського туристичного дива»,
тому дана публікація є актуальною на шляху до
поглиблення предмета дослідження. Мета статті –
показати туристичний потенціал Хорватії, визначити
причини появи «хорватського туристичного дива»,
проаналізувати досвід Хорватії для України.
25 червня 1991 р. Хорватія проголосила незалежність
від Югославії. У січні 1992 р. її визнали великі
європейські держави, а в травні Хорватія стала членом
ООН. Становлення суверенної Хорватської держави
проходило в умовах кривавої хорватсько–сербської
війни (січень 1992 – серпень 1995 рр.). Прийняття
стабілізаційної програми «шокової терапії» (1993),
запровадження національної валюти куни (1994) дали
позитивні результати вже 1995 року. Однак приватизація
здійснювалася повільно, більшість підприємств пере
бувала в державній власності й орієнтувалася на випуск
військової продукції, структурні зміни гальмувалися
через відсутність коштів і практичну недоступність
іноземних кредитів. За даними українського дослідника
М. М. Кріля, у другій половині 1990–х рр. хорватська
економіка функціонувала лише на 50% своєї потужності.
Збитки від воєнних дій сягнули 18,7 млрд. дол.
1999 року зовнішній борг був уже понад 10 млрд. дол.,
або майже 50% національного доходу, безробіття
сягнуло 21%, а ВВП становив 82% від рівня 1990 року
[6, с. 205–208]. Тим не менш 2013 року Хорватія стала
28–ю країною–членом ЄС, в тому числі й за рахунок
стрімкого розвитку сфери туризму.
Нині у структурі ВВП Хорватії частка промисловості
становить 20%, сільського господарства – 10%, решта –
сфера послуг, яка постійно вдосконалюється внаслідок
пожвавлення з 2000 року туристичного бізнесу.
Розміщена на заході Балканського півострова,
Хорватія межує на півдні з Боснією і Герцеговиною
(932 км), на північному сході – з Угорщиною (329 км),
Сербією (241 км) і Чорногорією (25 км), на північному
заході – із Словенією (501 км). Сухопутна площа
країни – 56610 км2, територіальних вод – 31067 км2.
Столиця – м. Загреб (981 тис. осіб). У Хорватії є
121 місто, з них найбільші Спліт (190 тис.), Рієка
(170 тис.), Осієк (105 тис.). Рівень урбанізації – 51%.
Населення – 4,8 млн. осіб [6, с. 203].
Крім континентальних територій, Хорватія має
1185 островів і скель в Адріатичному морі (з них
населені 66). Довжина узбережжя Адріатики становить
1278 км. Головні історичні області – Мала Хорватія,
Далмація, Славонія, Істрія. Клімат у Хорватії помірно–
континентальний. Середня температура січня 0–2°С,
липня – 22–24°С. На узбережжі клімат середземно
морський. Північну частину Хорватії займає Середньо–
Дунайська рівнина, якою протікає Дунай та його
притоки (найбільша – Сава). Помітно відрізняється
рельєф південної частини Хорватії, де паралельно
узбережжю Адріатичного моря розміщене Динарське
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нагір’я. Найвища вершина країни Динара – 1931 м над
р. м. є на однойменному хребті, по якому проходить
кордон із Боснією і Герцеговиною. Адріатичне узбе
режжя порізане затоками. Судноплавству сприяє
достатня глибина моря біля берегів. Найбільші прибе
режні острови: Крк – 408 км2, Брач – 396, Црес – 336
[7, с. 140].
Сучасні країнознавці наголошують на важливості
географічного положення Хорватії для її економічного
розвитку. Так, географічно країна розташована на
перехресті між Центральною Європою та Середземно
мор’ям, зв’язує Західну Європу з Балканами та
Близьким Сходом. В той же час її зручні морські порти
незамінні для материкових Австрії, Чехії, Угорщини.
Найбільш важливі маршрути зосереджуються по річці
Сава, Адріатиці та річці Драва. Крім того, є кілька
важливих транзитних маршрутів від Угорського та
Австрійського кордоні до узбережжя Адріатики [4,
с. 279].
Особливістю географічного положення Хорватії є
наявність довгої берегової лінії уздовж Адріатичного
моря (близько 1800 км), яку можна розділити на три
частини. На півночі – депресивний з економічної
точки зору район півострова Істрія з екологічно
чистими туристичними центрами – Пореч, Пула,
Ровінь, Умаг, Рабац тощо. У центрі берегової лінії –
в районі Далмації – розташовані адміністративні
центри Хорватії – Загреб і Спліт. У Середній Далмації
знаходиться відомий курортний район Макарська
Рив’єра, що є національним заповідником. Тут найчис
тіше на всьому узбережжі Хорватії море. Далмація
відома гальковими пляжами, сосновими борами, оливко
вими гаями, горами, затишними бухтами. На півдні ж
Хорватії знаходиться перлина Адріатики – Дубровник,
внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Серед природних пам’яток Хорватії – Плітвіцькі
озера, Національний парк Паклениця, державні
заповідники Рисняк і Крка. У Хорватії налічується
понад 1000 островів, з яких лише 66 населені. Особливо
відзначається архіпелаг Бріуні – колись престижний
центр відпочинку європейської аристократії. Для
використання
з
туристичною
метою
архіпелаг
було освоєно ще наприкінці ХІХ ст. австрійським
підприємцем П. Купелвайзером. Після закінчення Другої
світової війни Бріуні був місцем постійного піврічного
відпочинку югославського президента Йосипа Броз
Тіто. Нині на архіпелазі функціонує національний парк
з екзотичними видами тварин й рослин. Найбільшим
острівним
архіпелагом
Середземного
моря
є
хорватський Корнат. В межах цього національного парку
налічується понад 100 островів. Для яхтсменів створено
парусні центри – Жут і Пішкера [12, с. 264–265].
8% території Хорватії є у складі національних
парків чи у складі інших об’єктів, що спеціалізуються
на захисті природи. На її материковій частині виростає
близько 4300 видів рослин, а в Адріатичному морі
водиться майже 400 видів їстівної риби, головоногих
молюсків, раків і раковин [7, с. 146].
Влада Хорватії прагне всіляко привернути туристів й
підвищити престиж своєї країни. Задля цього зроблено
чимало. Зокрема, влітку в місті Умаг проводиться
відкрита першість Хорватії з великого тенісу за участю
відомих спортивних зірок [12, с. 265].

102

Гілея

За 42 км від Загреба, на схилах гори Мославачка
розмістилось невелике місто Іванич Град, відоме
мінеральними джерелами, лікувальною нафтою –
нафталаном і хлоридно–натрієвими термальними
водами. Відкриття лікувальних властивостей природних
речовин стало передумовою будівництва курорту
Нафталан. Головні лікувальні чинники: нафталан і
термальні (65°С) хлоридно–натрієві води із вмістом
йоду і фтору. Нафталанотерапія застосовується у вигляді
загальних і місцевих ванн. Термальні води добувають
з глибини 1300 м. На курорті лікують захворювання
шкіри, опорно–рухового апарату, нервової системи,
проводять реабілітацію після опіків. Послуги з
розміщення надає лікарня, яка відповідає тризірковому
готелю, працює з 1989 р., проживання: 111 спальних
місць в одномісних, двомісних і тримісних палатах
готельного типу з телевізором, телефоном, ванною
кімнатою [7, с. 146].
На території Хорватії міститься 7 об’єктів ЮНЕСКО
та 17 нематеріальних об’єктів Всесвітньої культурної
спадщини [1]. У Спліті діє найстаріший у світі римо–
католицький костел (поч. IV ст.), в якому майже 1300
років не переривалася відправа св. Літургії. Там само
розташований палац римського імператора Діоклетіана.
З початку 1950–х рр. у Дубровнику проводиться
щорічний (з 10 липня по 24 серпня) міжнародний
фестиваль мистецтв «Дубровницькі літні ігри». На цей
час всі палаци, вежі, замки і парки старої частини міста
перетворюються на живу сцену фестивалю. Складовою
заходу є музична частина (опера, балет, класичний
танець, фольклор), міжнародні книжкові виставки,
вечори поезії, нічні серенади [6, с. 212].
Туристичні послуги Хорватії звільнені від сплати
ПДВ. До того ж, держава застосовує додаткові стимули
для капіталовкладень відповідно до розмірів інвестицій
і кількості створених робочих місць. Інвесторам, які
працюють у зонах спеціального державного захисту,
в яких корпоративний податок на додану вартість
становить від 5 до 15%, надаються спеціальні привілеї
[12, с. 229].
У 1996 р. Хорватію відвідали 2,6 млн. іноземних
туристів; прибуток становив 2 млрд. дол. США [5,
с. 480]. У 2000–ні роки кількість туристів збільшилася
до 8,5 млн., а прибуток від туризму склав 6 млрд.
євро [3]. У 2012 р. – 11 млн. 835 тис. туристів, у
2013–му – 10 млн. 948 тис. [18], у 2014 р. – 11 млн.
624 тис. осіб [19]. За даними на 2016 рік, Хорватію
відвідали 14,5 млн. осіб, що вчинили 80,8 млн.
ночівель. Хорватський туризм нині переживає свого
роду ренесанс [15]. Понад 76% іноземних туристів, що
відвідують Хорватію, приїжджають з країн–членів ЄС,
зокрема близько 50% туристичного потоку складають
представники Німеччини, Італії, Словенії та Австрії
(2012 рік) [8, с. 190].
За даними Всесвітньої ради ділових подорожей
і туризму, прямий внесок туризму у ВВП Хорватії у
2013 р. склав 35 млрд. хорватських кун, або 12% від
загального обсягу ВВП країни. Очікується зростання
даного показника щорічно на 5,4% протягом 2014–
2024 рр. відповідно до 63,5 млрд. кун у 2024 р.
(17,1% ВВП) [10, с. 65]. Безпосередня зайнятість у
сфері туризму у 2011 р. становила 135,5 тис. робочих
місць (12,3% від загальної кількості працівників).
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Прогнозується, що до 2022 р. цей показник зростатиме
на 1,1% щорічно й сягне 160 тис. робочих місць [9,
с. 262].
Що ж стосується України, то 2012 року Хорватію
відвідало 71 тис. туристів з України, що є по суті рекор
дом; 2013 року – 52 тис., 2014 – 48 тис., 2015 – 53,3 тис.
Для порівняння: турпотік з Росії впав з 2012 по 2015 рр.
з 200 тис. до 100 тис. [14].
10 вересня 1996 р. між Урядом України та Урядом
Республіки Хорватія було підписано Угоду про спів
робітництво в галузі туризму (набула чинності 20 квітня
1998 р.). У цьому документі, зокрема, йдеться про те,
що «Сторони сприятимуть розвитку та поглибленню
співробітництва
у
сфері
туризму,
збільшенню
туристичного обміну з метою кращого ознайомлення
з життям, історією і культурою народів своїх країн»
(стаття 1), «Сторони приділятимуть особливу увагу
розвитку туризму в різноманітних його формах, врахо
вуючи організований груповий та індивідуальний
туризм; діловий туризм; туристичні поїздки для участі у
виставках, ярмарках, культурних та спортивних заходах»
(стаття 2); «Сторони у відповідності до законодавства
кожної з країн сприятимуть створенню необхідних
умов для встановлення і зміцнення співробітництва
між українськими та хорватськими туристичними орга
нізаціями, фірмами та підприємствами, що беруть участь
у розвитку міжнародного туризму» (стаття 3) [13].
Станом на 2016 рік, найпопулярнішим курортом
Хорватії є півострів Істрія; вартість туру в середньому
склала 1000–1500 євро на людину, тижневий тур
обходився у 1200–1800 євро [11]. 2015 року Загреб було
визнано кращим різдвяним містом Європи [14].
Цікавою є структура баз розміщення туристів
у Хорватії (2012 р.): 46% винаймають приватні
апартаменти, 22,4% – кемпінги, 12,5% – готелі та
апартаменти. У країні діє 68 аеропортів, з них 7 між
народних, національним перевізником є Croatia
Airlines. Хорватські дороги визнано найсучаснішими й
найбезпечнішими в Європі. Між прибережними містами
курсують пороми, теплоходи, кораблі [8, с. 189–190].
Для ефективного функціонування та розвитку у
Хорватії створено потужну систему органів управління.
Вищим законодавчим органом є Комітет з питань
туризму, що приймає законодавчі та інші нормативні
акти. Вищим виконавчим органом є Міністерство
туризму, що відповідає за розробку законодавчих актів
і стратегій розвитку туризму на національному рівні
і здійснює контроль за їх виконанням. Зауважимо, що
лише в трьох країнах Європи – Хорватії, Чорногорії
та Ізраїлі – є самостійні міністерства туризму.
Відповідальною за просування туристичного продукту
країни на світовий ринок є Національна рада з питань
туризму. На регіональному та місцевому рівнях діють
відділи та ради з питань туризму. Міністерство туризму
активно співпрацює з низкою некомерційних організацій
та професійних асоціацій, що регулюють туристичну
діяльність у приватному секторі. До того ж, Хорватія
підписала «Меморандум щодо Європейського кластера»
і бере активну участь у створенні кластерної політики
ЄС через Національний кластерний центр, заснований у
рамках Асоціації хорватських роботодавців [10, с. 65].
У грудні 2015 р. директор національного офісу з
туризму Хорватії Райко Ружичка зауважив, що Хорватія
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стає «цілорічним напрямком»: туристам відтепер
пропонують спортивний, оздоровчий, гастрономічний,
подієвий (фестивалі, матчі, турніри) та екскурсійний
туризм. Представники бізнесу відзначають, що Хорватія,
на відміну від «ледачого» відпочинку, який пропонують
Туреччина і Єгипет, позиціонує себе як країна для
спортивного туризму: у кожного готелю є власні
майданчики для футболу, гольфу, тенісу, велосипедні
доріжки. Великі готельні комплекси пропонують
захоплюючий трансфер на гідропланах. «Хорватія –
прекрасна країна для гастрономічного туризму. В
останні 10 років хорватські вина піднялися на рівень
найкращих французьких вин. Географічно 45–я паралель
з’єднує хорватську Істрію з Бордо, це дуже сприятлива
для виноробства широта. Найголовніше, що люди, які
цим займаються, вклали величезні гроші в технології.
І зараз у Хорватії привабливо все: від зимового меню
в континентальній частині до середземноморських
страв біля узбережжя», – повідомив Райко Ружичка.
На презентації гастрономічних можливостей Хорватії
зазначалося, наприклад, що всі готелі острова Лошинь
пропонують дієтичні і безглютенові меню. Крім того, на
острові є сучасні медичні центри для безопераційного
лікування широкого профілю. Взимку на острові
проходить карнавал, на початку весни – фестиваль
місцевої кухні і фестиваль квітів. Ще один напрямок,
який Хорватія активно просуває, – корпоративні
програми відпочинку та навчання з авторськими ноу–
хау: тімбілдінговими курсами, майстер–класами з
приготування десертів, заняттями йогою з активними
перервами (смарт–брейками), під час яких учасники
освоюють елементи кікбоксингу, танцювальної гімнас
тики і т.д.
В останні 8 років, за словами Райко Ружичка,
популярні туристичні курорти Хорватії активно
розвивають інфраструктуру і сервіс. На відміну від
більшості європейських напрямків практично всі
пляжі Хорватії – приватні, тобто належать готелям.
Тим не менш, за екологічну безпеку вибраних курортів
можна не турбуватися: державні та муніципальні
власті Хорватії дуже педантичні в частині дотримання
екологічного законодавства [17].
Наприкінці 2015 року з’явилася інформація, що
у каньйоні хорватської річки Чикола прокладають 40
нових екстремальних маршрутів для туристів. Захід
відбувається в рамках проекту «Розвиток туризму на
околиці національного парку Крка» [16].
Море у Хорватії вважається одним з найчистіших
у світі: вже не один рік поспіль ЮНЕСКО присвоює
Хорватії «Блакитний прапор» за найчистішу акваторію
Середземноморського узбережжя. Крім того, Хорватія є
світовою столицею натуризму і нудизму [8, с. 188].
З 2016 року створена нова маркетингова платформа –
мобільний додаток «Хорватія. Повна життя». Додаток
доступний російською та англійською мовами, заван
тажити його можна в AppStore та Google play [15].
Н. М. Матвієнко та Ю. М. Денисюк наголошують
на таких заходах Міністерства туризму Хорватії
щодо зростання туристичного попиту: 1) прийнято
Стратегію розвитку туризму на 2011–2013 рр., Стра
тегію розвитку морського туризму на 2009–2019 рр.,
Стратегію розвитку культурного туризму, програму
«Крок до успіху». У 2013 р. Міністерство туризму
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Хорватії прийняло Стратегію розвитку туризму
до 2020 року, головною метою якої є включення
країни до першої двадцятки країн світу за Індексом
конкурентоспроможності сектора подорожей та туризму;
2) розбудовується сфера розміщення туристів, зростає
якість надання послуг: керівними органами введено
додатковий знак якості Q щодо готелів та систему
логотипів «Друг довкілля» з метою екологізації їх
діяльності; 3) розвиваються існуючі та створюються
нові курорти, зазвичай за рахунок іноземних інвестицій,
розбудовується туристична інфраструктура (наприклад,
споруджено аквапарки в Затоні й Осієку); 4) набувають
поширення нові види туризму, зокрема «відірваний»
(відпочинок поза засобами зв’язку); 5) Міністерство
туризму проводить екологічну та освітню кампанію «Я
люблю Хорватію», фінансує розробку оригінальних
сувенірів, створює інформаційні центри та бере участь у
міжнародних ярмарках і виставках [8, с. 191; 10, с. 66].
Необхідною умовою для розвитку туризму є
капіталовкладення. Основними джерелами фінансування
є державний бюджет та кошти приватних і державних
компаній. За даними WTTC, обсяг інвестицій у сферу
туризму в Хорватії 2011 року склав 7,7 млн. кун, або
11,4% від його загального обсягу. Протягом наступних
десяти років прогнозується зростання показника
інвестицій на 5,2% щорічно. Тобто у 2022 р. їх обсяг
становитиме 14,7 млн. кун [9, с. 262]. У поточному
2017 році в туристичну індустрії Хорваті буде
інвестовано 800 млн. євро. Основна частина піде на
відкриття й капітальний ремонт 50 готелів. Про це заявив
новий міністр туризму Хорватії Гару Капелли 8 лютого
2017 р. На думку урядовця, за 4 роки кількість готельних
номерів по країні буде збільшена на 18%, в тому числі
за рахунок будівництва нових готелів рівня 4 і 5 зірок.
Також міністр повідомив, що за останніх десять років у
Хорватії було відкрито 120 нових готелів, розрахованих
на 20 тис. місць. Нині галузь туризму Хорватії становить
майже 75% всіх експортних доходів країни від послуг [2].
Недоліками Хорватії як напрямку для туристів з
пострадянського простору є: 1) невелика інфраструктура
для сімей з дітьми, як, зокрема у Туреччині; 2) мало
готелів, що пропонують систему all inclusive»;
3) наявність віз; 4) дорожнеча турів порівняно з
Болгарією, Туреччиною, Єгиптом. Тим не менш за
наявності хорватської візи можна в’їхати без перешкод
до Болгарії, Румунії й на Кіпр [15].
Отже, Хорватія є однією з найбільш розвинених
у туристичній сфері країн Європи. Непростий шлях
переходу від соціалізму до капіталізму, руйнування
економіки й значні людські втрати через трирічне
громадянське протистояння початку 1990–х рр., труд
нощі післявоєнної відбудови, – таким був старт молодої
хорватської демократії. Однак іноземні інвестиції, багаті
рекреаційні ресурси, мудра політика національної еліти,
впровадження інноваційних технологій, орієнтація на
західноєвропейського туриста зробили Хорватію однією
з провідних туристичних країн Європи. Досвід Хорватії,
схожої з Україною в історико–політичній площині, є
вагомим, особливо в сучасних умовах пошуку нової
парадигми розвитку для нашої держави. Саме пошук
приватних інвесторів за підтримки держави, хоч навіть
і незначної, став би тим шляхом для України, який свого
часу обрала Хорватія.

104

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Список використаних джерел

1. Будько Є. Хорватія у тренді [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://intour.com.ua/n–57/p–20/atc–1536/.
2. В 2017 році Хорватія поповнить свій готельний арсенал
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://travelprofi.com.ua/
v–2017–rotsi–horvatiya–popovnyt–svij–gotelnyj–arsenal.html.
3. Варґа Б. Хорватія: море й молода демократія / Борис
Варґа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.
com/ukrainian/entertainment/story/2007/08/printable/070809_varga_
croatia_sp.shtml.
4. Головченко В. І. Країнознавство: підручник / В. І. Голов
ченко, М. С. Дорошко, П. М. Ігнатьєв та ін. – К.: ВПЦ «Київський
університет», 2008. – 658 с.
5. Дубович І. А. Країнознавчий словник–довідник /
І. А. Дубович. – К.: Знання, 2008. – 839 с.
6. Кріль М. М. Історія країн Центрально–Східної Європи
(кінець ХХ – початок ХХІ ст.): навч. посібник / М. М. Кріль. – К.:
Знання, 2013. – 278 с.
7. Мальська М. П. Туристичне країнознавство: Європа: навч.
посібник / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К.:
ЦУЛ, 2010. – 224 с.
8. Матвієнко Н. М. Сучасний стан та перспективи розвитку
туризму Хорватії / Н. М. Матвієнко, Ю. М. Денисюк // Географія
та туризм. – 2012. – Вип.23. – С.187–192.
9. Матвієнко Н. М. Туристична політика та місце туризму
в господарському комплексі Хорватії / Н. М. Матвієнко // Еко
номічна та соціальна географія. – 2013. – Вип.2 (67). – С.260–265.
10. Матвієнко Н. Управління регіональним розвитком туризму
Хорватії / Н. Матвієнко, В. Матвієнко, Ю. Денисюк // Географія. –
2014. – №1 (62). – С.64–66.
11. Попит на Хорватію виявився вище очікуваного [Елект
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourputevka.com/news/
khorvatiya–n/popit–na–horvatiu–viiavivsia–vishe–ochik.html
12. Туристичне країнознавство: підручник / А. Ю. Пар
фіненко, В. І. Сідоров, О. О. Любіцева. – К.: Знання, 2015. – 551 с.
13. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія
про співробітництво в галузі туризму [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://document.ua/ugoda–mizh–urjadom–ukrayini–
ta–urjadom–respubliki–horvatija––doc107281.html.
14. Хорватия. Полная жизни [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://experttur.com/turmarketing/201603/xorvatiya–polnaya–
zhizni.html.
15. Хорватія пішла в зростання після трирічного спаду
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourputevka.com/
news/khorvatiya–n/horvatiia–pishla–v–zrostannia–pislia–tri.html.
16. Хорватія почала активно розвивати екстремальний туризм
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.
ua/rubric–tourism/1906442–horvatiya–pochala–aktivno–rozvivati–
ekstremalniy–turizm.html.
17. Хорватія стає цілорічним напрямком [Електронний ре
сурс]. – Режим доступу: http://tourputevka.com/news/khorvatiya–n/
horvatiia–staie–cilorichnim–napriamkom.html.
18. Statistićke informacije 2013. Statistical information. – Zagreb:
Croatian Bureau of Statistics, 2013. – 124 s.
19. Turizam u rojkama 2014. – Zagreb: Ministarstvo turizma
Republike Hrvatske, 2015. – 47 s.

References
1. Bud’ko Ye. Horvatiia u trendi [Elektronnyi resurs]. – Rezhym
dostupu: http://intour.com.ua/n–57/p–20/atc–1536/.
2. V 2017 rotsi Horvatiia popovnyt’ sviy gotel’nyi arsenal
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://travelprofi.com.ua/v–
2017–rotsi–horvatiya–popovnyt–svij–gotelnyj–arsenal.html.
3. Varga B. Horvatiia: more i moloda demokratiia / Borys Varga
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.bbc.com/ukrainian/
entertainment/story/2007/08/printable/070809_varga_croatia_sp.shtml.
4. Golovchenko V. I. Krayinoznavstvo: pidruchnyk / V. І. Golov
chenko, М. S. Doroshko, P. М. Іgnatiev ta in. – К.: VPTs «Kyivs’kyi
universytet», 2008. – 658 s.
5. Dubovych І. А. Krayinoznavchyi slovnyk–dovidnyk / І. А. Du
bovych. – К.: Znannia, 2008. – 839 s.
6. Kril’ М. М. Іstoriia krayin Tsentral’no–Skhidnoyi Yevropy
(kinets’ 20 – pochatok 21 st.): navch. posibnyk / М. М. Кril’. – К.:
Znannia, 2013. – 278 s.
7. Mal’s’ka М. P. Turystychne krayinoznavstvo: Yevropa: navch.
posibnyk / М. P. Mal’s’ka, М. Z. Gamkalo, О. Yu. Bordun. – К.:
TsUL, 2010. – 224 s.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

8. Matvienko N. М. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku
turyzmu Horvatii / N. М. Matvienko, Yu. М. Denysiuk // Geografiia ta
turyzm. – 2012. – Vyp.23. – S.187–192.
9. Маtvienko N. М. Turystychna polityka ta mistse turyzmu
v gospodars’komu kompleksi Horvatii / N. М. Маtvienko // Ekono
michna ta sotsial’na geografiia. – 2013. – Vyp.2 (67). – S.260–265.
10. Matvienko N. Upravlinnia regional’nym rozvytkom turyzmu
Horvatii / N. Маtvienko, V. Маtvienko, Yu. Denysiuk // Geografiia. –
2014. – №1 (62). – S.64–66.
11. Popyt na Horvatiui vyiavyvsia vyshche ochikuvanogo
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://tourputevka.com/news/
khorvatiya–n/popit–na–horvatiu–viiavivsia–vishe–ochik.html
12. Turystychne krayinoznavstvo: pidruchnyk / А. Yu. Parfinenko,
V. І. Sidorov, О. О. Liubitseva. – К.: Znannia, 2015. – 551 s.
13. Ugoda mizh Uriаdom Ukrayiny ta Uriadom Respubliky
Horvatiia pro spivrobitnytstvo v galuzi turyzmu [Elektronnyi resurs]. –
Rezhym dostupu: http://document.ua/ugoda–mizh–urjadom–ukrayini–
ta–urjadom–respubliki–horvatija––doc107281.html.
14. Horvatiia. Polnaia zhyzni [Elektronnyi resurs]. – Rezhym
dostupu: http://experttur.com/turmarketing/201603/xorvatiya–polnaya–
zhizni.html.
15. Hotvatiia pishla v zrostannia pislia tryrichnogo spadu
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://tourputevka.com/news/
khorvatiya–n/horvatiia–pishla–v–zrostannia–pislia–tri.html.
16. Horvatiia pochala aktyvno rozvyvaty ekstremal’nyi turyzm
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.ukrinform.
ua/rubric–tourism/1906442–horvatiya–pochala–aktivno–rozvivati–
ekstremalniy–turizm.html.
17. Horvatiia staye tsilorichnym napriamkom [Elektronnyi
resurs]. – Rezhym dostupu: http://tourputevka.com/news/khorvatiya–n/
horvatiia–staie–cilorichnim–napriamkom.html.
18. Statistićke informacije 2013. Statistical information. – Zagreb:
Croatian Bureau of Statistics, 2013. – 124 s.
19. Turizam u rojkama 2014. – Zagreb: Ministarstvo turizma
Republike Hrvatske, 2015. – 47 s.
Krugliak M. E., PhD in History, a docent (senior lecturer)
of the Department of Humanities and Social Sciences
at Zhytomyr State Technological University
(Ukraine, Zhytomyr), marinakrugljak@ukr.net
Tourism in the post–Yugoslav states. Croatia:
an example for Ukraine
In the article, based on the work with the newest statistical data, the reasons
for the economic growth of Croatia as an advanced tourist country of Europe are
determined. The purpose of the article is to show the tourist potential of Croatia,
to determine the reasons for the appearance of the «Croatian tourist miracle», to
analyze the experience of Croatia for Ukraine. The author determines the directions
of the structural modernization of the economy of this post–Yugoslav state. For
example, an attention is paid to the importance of foreign investment since the 2000s,
and the purposeful creative work of Croats to improve tourism services and attract
new customers. The main types of tourism in Croatia, the prospects for economic
development of the country until the 2020s are analyzed. It is proved that foreign
investments, rich recreational resources, wise policy of the national elite, introduction
of innovative technologies, orientation towards the West European tourist have made
Croatia one of the leading tourist countries in Europe.
Keywords: post–Yugoslavian country, tourism, «Croatian tourist miracle»,
innovation, investments.
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Внешние связи в сфере подготовки
нефтяных кадров в высших учебных
заведениях Азербайджанской Республики
в начале XXI века
Определяются этапы осуществления кадровой политики по нефти в
Азербайджанской Республике, устанавливаются ее основные направления.
Далее в статье анализируются влияние внутренних и внешних факторов
в определении кадровой политики в нефтяной отрасли Азербайджана,
определяются поддержка международных проектов в проведении реформ
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в стране, полученный в данной сфере опыт и результаты. Автором также
оценены международные связи Азербайджанской Государственной Нефтяной
Академии и ведущая роль государства в их расширении.
Ключевые слова: система образования Азербайджана, Азербайджанский
Государственный Университет Нефтяной Промышленности, международные
связи АГУНП, учебная и научная деятельность АГУНП.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Традиционные международные связи независимого
Азербайджана были нарушены с развалом Советского
Союза. Установилась определенная застойная ситуация
в сфере образования, процессе подготовки кадров. По
известным причинам в Азербайджане до 1993 года в
сфере подготовки кадров наблюдалось определенное
отставание. После возвращения к власти Г. Алиева
произошли коренные изменения во многих сферах и
отраслях. Определение нефтяной политики, начало
осуществления крупномасштабных нефтяных проектов
ускорило развитие также и кадровой политики. Это
положило начало новому этапу в истории подготовки
нефтяных кадров.
Образовательная система Азербайджана прошла
сложный путь развития до своей сегодняшней стадии
развития. За прошедшие годы создана нормативно–пра
вовая база образования, укрепилось его материально–
техническое и учебно–методическое обеспечение,
проводились реформы в соответствие утвержденной
президентом Азербайджанской Республики Программы
«Реформы в сфере образования Азербайджанской
Республики», которые охватили не только сферу
образования, но и в частности, систему высшего
образования. В значительной степени обновилось
содержание образования, предприняты существенные
шаги в обеспечении высокого качества образования.
Интеграционный процесс высшего образования Азер
байджана в европейское образовательное пространство
получило широкое применение в соответствие с
требованиями «Государственная Программа реформ
в системе высшего образования Азербайджанской
Республики в 2009–2013 годах». В ходе проводимых
реформ обновляется содержание образования, модерни
зируются учебные технологии, раскрываются возмож
ности для эффективного управления.
Интеграция азербайджанского образования в евро
пейское пространство, несомненно, открывает широкие
возможности, чтобы идти в ногу со временем, восполь
зоваться преимуществами европейской системы образо
вания, извлечения выгоды из коллективного опыта в
разрешении сталкиваемых проблем.
Во все периоды руководства страной общенацио
нального лидера Гейдара Алиева, он оказал неоценимые
услуги формированию и развитию национальной
системы образования в соответствии европейским
стандартам, проявил большое внимание и заботу
расширению современного стиля мышления молодежи.
Верный продолжатель традиций государственности
великого лидера Президент Ильхам Алиев, еще больше
увеличил оказываемую Азербайджанской Государствен
ной Нефтяной Академии государственную заботу и
всячески поддерживал это высшее учебное заведение. В
соответствие изданному Президентом Гейдаром Алие
вым 30 июня 2000 года указа об углублении и расши
рении реформ по усовершенствованию системы образо
вания, АГНА получила статус ограниченной автономии.
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Учебная и научная деятельность АГНА и
социально–экономическое развитие Азербайджана в
первом десятилетии XXI века определяется успешными
результатами нефтяной стратегии, реализуемой под
руководством Президента Ильхама Алиева. На
основании многоступенчатой системы образования
готовятся кадры высокой специализации. В указанном
учебном заведении вместе с ведущими научными
центрами из США, Германии, Франции, Нидерландов,
Италии, Польши, Румынии, Китая осуществлялся
целый ряд международных проектов. Большое
значение имеют проект, по подготовке магистров и
бакалавров, осуществляемый с 1999 года совместно
с Государственным Университетом штата Джорджия
(США) и проект, подготовки бакалавров по новой
технологии, осуществляемый с 2004 года совместно
с Университетом Зиген (Германия). Эти проекты
проводятся по кредитной системе на английском
языке. АГНА является первым учебным заведением
в Азербайджане, который выдает своим выпускникам
диплом совместно с Университетом Зиген.
Начиная с 1999 года АГНА совместно с Универ
ситетом София – Антиполис города Ницца и
Генуйским Университетом (Италия) готовит магистров
по специальности окружающая среда и нефтяная
промышленность. С 2004 года АГНА занимается
подготовкой бакалавров в Кельнском Университете
и Высшей Прикладной Школе города Хейерлен
(Нидерланды), а с 2007 года магистров по специаль
ностям «Автоматизация и информационная техника»
и электротехника. С 2008 года АГНА совместно с
Кельнским Университетом и Варшавским Техно
логическим Университетом начала подготовку магистров
в нефтяной промышленности, по специальности энерге
тического менеджмента, на основе учебных планов,
разработанных на уровне западных стандартов [1, с. 3].
На кафедрах и научно–исследовательских лабора
ториях Азербайджанской Государственной Нефтяной
Академии осуществляются научные разработки по
52 темам в 9 направлениях, имеющих существенное
значение для экономики Азербайджана и других стран.
Особое место среди разрабатываемых тем занимают
такие проблемы, как «Поиск и разведка нефтегазовых
месторождений на море и суше», «Бурение нефтяных
скважин на море и суше, эксплуатация месторождений»,
«Хранение, перевозка углеводородов, монтаж нефте
промыслового оборудования» и т.д. Следует также
отметить, что талантливые студенты принимают
активное участие в научно–исследовательских работах
по особо важным проблемам [1, с. 3].
На факультете «Автоматизация производственных
процессов» АГНА совместно с Государственным
Университетом штата Джорджия и Университетом
Зиген на основе программы «Сотрудничество по новым
технологиям» осуществляется подготовка бакалавров
и магистров (учебный процесс на английском языке), в
рамках программы Евросоюза «Tempus» бакалавров и
магистров по специальности «Автоматизация и инфор
мационная техника» и магистров по специальности
«Энергетический менеджмент».
Ученые из факультета поддерживают тесное
сотрудничество с ведущими университетами США,
Германии, Франции, Англии, Турции, Ирана, России,
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Украины, Белоруссии, Грузии и Узбекистана. В
рамках сотрудничества с перечисленными ведущими
учебными заведениями разработаны учебные планы,
соответствующие европейским стандартам, успешно
изучается и применяется передовой западный опыт.
Кафедры факультета поддерживают тесное сотруд
ничество и осуществляют взаимный обмен опытом
высшими техническими учебными заведениями Азер
байджана, в частности, специализированными кафед
рами и факультетами Азербайджанского Технического
Университета, Сумгаитского Государственного Универ
ситета, Мингечаурского Политехнического Института и
Азербайджанского Технологического Университета.
На
кафедре
«Автоматизированные
системы
управления» при факультете создана современная
авторитетная научная школа в сфере информатики
и теории управления. В этой школе осуществляется
подготовка специалистов с современным мышлением
по специальностям «роботы и робототехнические
системы», «мехатроника и робототехническая инже
нерия», ведется преподавание таких предметов, как
«искусственный интеллект», «нечеткая логика», в
зарубежных
странах
издаются
фундаментальные
научные труды. Всемирно известная «теория нечеткой
логики» нашего соотечественника, профессора Лютфи
заде впервые на советском пространстве изучено
в Азербайджане, стараниями сотрудников именно
указанной кафедры. В течение 21 года в нашей
республике. России, Германии, Иране подготовлено
150 кандидатов и 30 докторов наук в этом направлении.
Через каждые 2 года, начиная с 1994 года, в
различных странах мира проводятся международные
научные конференции с участием сотрудников
кафедры – по теме «Применение нечетких систем»;
через каждые 2 года, начиная с 2000 года в Узбеки
стане – по теме «Применение нечетких систем и Софт
компьютеринг»; в различных европейских городах –
по теме «Принятие решения при системном анализе,
компьютеры, работающие в управлении словами и Софт
компьютеринг» [2, с. 16].
В 2001 году в рамках сотрудничества Государст
венного Университета штата Джорджия (США) и АГНА
начата подготовка бакалавров (BBA) по специальности
управление бизнесом. Эта деятельность является
продолжением осуществляемой с 1999 года программы
MBA, согласно которой учебный процесс проводится
на английском языке, на основе учебных планов,
приведенных в соответствие с западными стандартами.
По этой программе до 2010 года завершили обучение
170 человек, а 196 человек продолжают учебу.
В том же году в рамках сотрудничества с
Университетом Зиген начата подготовка бакалавров
по программе «Новые технологии», где учебный
процесс проводится на английском языке, на основе
учебных планов, приведенных в соответствие с запад
ными стандартами. По этой программе до 2010 года
завершили обучение 69 человек, а 96 человек продол
жают учебу.
Программа MBA широко распространено в мире и
является учебной программой по менеджменту нового
мирового управления бизнесом, экономике, финансам,
статистике, бухгалтерскому учету, информационным
системам и другим специализациям.
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Программы MBA, BBA и Zu не только обучают
знаниям в сфере бизнеса по общим и специали
зированным предметам, а также предусматривают
подготовку специалистов, способных работать в
государственном и частном секторах, в сферах по
организации и управлению бизнесом.
Эти программы располагают специализированными
библиотеками,
соответствующими
международным
стандартам. В библиотеке, созданной в рамках
программ BA и отвечающей стандартам системы
образования США, хранятся до 2000 книг по различным
предметам (10–20 книг по каждому предмету). Каждый
семестр библиотечный фонд обогащается нашими
американскими партнерами новыми книгами. Кроме
книг, в распоряжение студентов предоставлены учебные
журналы, видео кассеты и прочие учебные материалы.
В целях организации обучения в программах BA
созданы обширная компьютерная сеть, лаборатории,
обеспеченные более 50–ти компьютерами современного
типа. Обучение по программам основывается на
современную материально–техническую базу, в целях
проведения деловых игр и аутотренингов обеспечены
специальными помещениями и аудиториями для лекций,
компьютерной сетью, интернетом, аудио – видео и
другими информационными средствами.
Для получения маг8истерской степени по программе
BBA некоторые выпускники проводят свои каникулы
в Баку и за рубежом: в Венгрии, Германии и в других
странах.
Занятия по программе BA проводятся профессорами
СГУ и профессорами АГНА, которые прошли курсы
специализации по различным предметам и обладают
фундаментальной подготовкой и большим опытом в
сфере управления производством. За текущее время
15 иностранных профессоров из СГУ и других универ
ситетов привлечены в учебный процесс по программе
MBA. За указанный период 25 преподавателей АГНА
прошли курсы усовершенствования в Государственном
Университете Джорджия [3, с. 2].
Профессорско–преподавательский состав программ
BA вместе с учеными из СГУ провели значимые
научно – исследовательские работы по управлению
бизнесом и добились издания их результатов в ведущих
международных журналах.
23 января 2001 года в АГНА состоялось церемония
открытия первого интернет центра, созданного при
поддержке компании «Exxon Azerbaijan», посольства
США в Азербайджане и Института Открытое Общество.
В 2008 году компьютерный парк интернет центра
был полностью обновлен, а скорость интернет услуг
значительно увеличен.
Постановлением Кабинета Министров № 191 от
4 декабря 2001 года было утверждено Положение
о государственных высших учебных заведениях,
функционирующих на основании принципа само
управления, и распоряжением Президента АГНА
представлено право построить свою деятельность на
основе принципа самоуправления.
3 июля 2001 года в АГНА в рамках проекта
TEMPUS [№20029–98] Комиссии Евросоюза состоялась
конференция, посвященная первому выпуску подготовки
магистров по специальности «Окружающая среда и
нефтяная промышленность».
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В рамках договора о сотрудничестве в сфере обра
зования по подготовке специалистов между АГНА
и Нефтяного Университета Китая в 2003 году во
2–ом этаже основного учебного корпуса был создан
учебный центр локальной сети, состоящий из 18 ком
пьютеров [4, с. 223].
В 2004 году во 2–м учебном здании АГНА при
поддержке компании «Halliburton» был сдан в эксплуа
тацию учебно–методический центр с локальной сетью.
В 2004 году в рамках программы Евросоюза
«Tempus» и на основе сотрудничества между Кельнским
Университетом Прикладных Наук (Германия), Высшей
Прикладной Школой Голландии и АГНА начата под
готовка бакалавров по специальности «Автоматизация и
информационная техника» и «Энергетический менедж
мент», на основании учебных программ, приведенных в
соответствие с европейскими стандартами.
Настоящий проект был осуществлен при поддержке
ГНКАР и представительства компании «Siemens»
в Азербайджане. В рамках проекта были созданы
лаборатории «Электронная техника», «Техника по
автоматизации», «Техника измерения», «Информацион
ные технологии», «Обработка данных», 0 преподава
телей были отправлены на стажировку в Германию и
Голландию, напечатаны конспекты лекций 68 предметов,
преподаваемых на уровне бакалавриата и магистратуры
и внесены в фонд фундаментальной библиотеки.
В 2008 году состоялся первый выпуск по обеим
специальностям. До сих пор (до 2013 года) завершили
обучение 45 человек по 1–ой специальности, 93 чело
века по 2–ой специальности, соответственно 43 и
45 человек продолжают обучение. Начиная с 2008 года
начата магистерская подготовка по специальности
«Автоматизация процессов» для выпускников по
специальности «Автоматизация и информационная
техника» и одноименной специальности, для выпуск
ников по специальности «Электроэнергетика» [4, с. 224–
225].
В 2005 году при поддержке турецкой компании
«KAREL» и Министерства Связи и Информационных
Технологий в 3–ем учебном корпусе АГНА, на кафедре
«Компьютерные технологии и программирование» был
создан и сдан в эксплуатацию научно – методический
центр с 20–ю компьютерами локальной сети, которые
были присоединены к сети интернета.
С 2009–2010 учебного года на факультете нефти
и механики АГНА осуществляется подготовка бака
лавров на основе кредитной системы по следующим
специальностям: Инженер по метариловедению; Инже
нер по энергетическому машиностроению; Инженер по
технологическим машинам и оборудованию; Инженер
механик; Инженер по переработке и реставрационной
технологии [4, с. 267–268].
За последние годы значительно расширились
международные связи факультета. Сотрудники факуль
тета поддерживали тесные связи с Университетом Орта
Догу в Турции, институтами «Проблемы материало
ведения» и «Физики металлов» АН Украины, научными
центрами Российской Федерации и принимали активное
участие на конференциях, проводимых в различных
зарубежных странах.
Начиная с 2004/2005 учебного года, на основе прог
раммы TEMPUS осуществляется подготовка бакалавров
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и магистров по специальности «Электроэнергетика».
С 2009–2010 года подготовка бакалавров по программе
TEMPUS проводится по кредитной системе [4, с. 277].
Факультет «Автоматизация процессов производства»
создан в 1961 году, в связи с необходимостью автома
тизации, управления сферой энергетики нефтегазовыми
и нефтехимическими отраслями, проблемами разработки
и эксплуатации технических средств, позволяющих
осуществлять эти процессы.
Научные школы и ученые факультета поддерживают
тесные связи научными и учебными заведениями
близких и далеких зарубежных стран. Примером можно
привести ведущие университеты США, Германии,
Англии, Франции, Турции, Ирана, России, Украины,
Белоруссии, Грузии и Узбекистана [4, с. 290].
Подготовка магистров в магистерской ступени в
Азербайджанской Государственной Нефтяной Акаде
мии началась с 1997 года. Подготовка магистров в
магистерской ступени в Академии осуществляется в
7 факультетах, по многочисленным направлениям и
квалификациям, в рамках программ MBA и TEMPUS.
в частности, по «Окружающая среда и нефтяная
промышленность», «Электроэнергетика», «Автомати
зация процессов» «Менеджмент по энергетике» (на
основе международных программ). Целью централизо
ванного осуществления подготовки магистров, создано
отделение магистратуры.
В 2001–2010 годах 1902 человек получили
степень магистров по перечисленным направлениям.
Магистратурный уровень по программе MBA закончили
413, а по программе TEMPUS 136 человек [4, с. 309].
Обучение в АГНА по квалификациям «Подготовка
магистров по управлению бизнеса и усовершен
ствование профессорско–преподавательского состава
в рамках программы MBA», «Системы компьютерных
информаций» и «Менеджмент производства и операций»
проводится только в очной форме [4, с. 309].
Таким образом, нефтяные кадры в Азербайджанской
Республике готовятся в высших учебных заведениях
и в рамках сотрудничества высшими учебными
учреждениями зарубежных стран. Данный фактор
способствует как теоретической, так и практической
подготовке кадров.
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External relations in the sphere of preparation of oil staff
in the higher educational institutions of the Azerbaijan Republic
at the beginning of the XXI century
The article defines the stages in the implementation of the personnel policy for oil
in the Republic of Azerbaijan, and establishes its main directions. Further, the article
analyzes the influence of internal and external factors in determining the personnel
policy in the oil industry of Azerbaijan, determines the support for international
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projects in carrying out reforms in the country, the experience and results obtained
in this field. The author also appreciates the international relations of the Azerbaijan
State Oil Academy and the leading role of the state in their expansion.
Keywords: the education system of Azerbaijan, the Azerbaijan State University
of the Oil Industry, international relations of the ASUOI, the educational and scientific
activities of the ASUOI.
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Зовнішні зв’язки в сфері підготовки нафтових кадрів
у вищих навчальних закладах Азербайджанської Республіки
на початку XXI століття
Визначаються етапи здійснення кадрової політики по нафті в
Азербайджанській Республіці, встановлюються її основні напрямки. Далі
в статті аналізуються вплив внутрішніх і зовнішніх чинників у визначенні
кадрової політики в нафтовій галузі Азербайджану, визначаються підтримка
міжнародних проектів в проведенні реформ в країні, отриманий в даній
сфері досвід і результати. Автором також оцінені міжнародні зв’язки
Азербайджанської Державної Нафтової Академії і провідна роль держави в їх
розширенні.
Ключові слова: система освіти Азербайджану, Азербайджанський
Державний Університет Нафтовий Промисловості, міжнародні зв’язки
АДУНП, навчальна і наукова діяльність АДУНП.
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Деятельность политических партий
и организаций в Азербайджане
после Апрельской оккупации 1920 года
Рассматривается деятельность политических партий и организаций в
Азербайджане после оккупации страны большевистской Россией в апреле 1920
года. На основании архивных документов и исторической литературы в статье
также исследуются и анализируются вопросы о не выполнении большевиками
своих обязательств по обеспечению свободной деятельности политических
партий и организаций, применения репрессивных мер против перечисленных
учреждений, арестах и расстрелах инакомыслящих людей и представителей
оппозиции. Деятельность политических партий и организаций освещена в
плоскости борьбы против советского оккупационного режима.
Ключевые слова: Апрельская оккупация, Советский оккупационный
режим, Чрезвычайная Комиссия, партия Мусават, Партия Иттихад.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В 4–й статье принятого Парламента Азербайд
жанской
Демократической
Республики
вечером
27 апреля 1920 года документа, состоящего из 6 статей
под названием «Акт о сдаче власти большевикам»
говорилось, что «Свобода и самостоятельность
политических партий Азербайджана будут находиться
под защитой» [11, с. 66–67; 12, с. 70]. Однако через
неделю после захвата власти в газете «Коммунист»
большевиками были опубликованы искаженные дан
ные об условиях передачи власти Азербайджанским
парламентом Революционному Комитету Азербайджана
[8]. В большевистском варианте указанного документа
наряду с некоторыми статьями, полностью исчезла
4–я статья, где ничего не говорилось о самостоятельной
деятельности политических партий и организаций. Это
означало, что большевики не выполнят взятые на себя
обязательства, в том числе и статью о самостоятельной
деятельности политических партий и организаций.
Еще 11–12 февраля 1920 года на первом съезде
коммунистических организаций Азербайджана, кото
рый проводился под почетным председательством
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В. И. Ленина, Бакинский Комитет РК(б)П, больше
вистская организация «Гуммет» и коммунистическая
организация иранских рабочих «Адалят» объединились
в единой организации под названием Азербайджанская
Коммунистическая (большевистская) партия (АК(б)П).
В резолюции съезда, объявившим Коммунистическую
Партию Азербайджана местной организацией РК(б)
П говорилось, что «Коммунистическая Партия
Азербайджана является частью коммунистической
организации Общекавказского края и считает своим
руководящим органом Кавказский Краевой Комитет
коммунистов» [2, с. 230–231]. Таким образом, вместо
того, чтобы стать независимой и самостоятельной
партией, АК(б)П стала составной частью РК(б)
П, функционировал пол руководством Кавказского
Бюро (Кавбюро) Центрального Комитета РК(б)П,
осуществляла его программу и устав. После апрельской
оккупации 1920 года властвующая в Азербайджане
партия АК(б)П постепенно слилась с государственной
властью и превратилась в ячейку системы «диктатуры
пролетариата» РК(б)П в Азербайджане. В 1920 году
более половины из 6 тысяч членов АК(б)П были не
азербайджанцами, а представителями иных националь
ностей.
Следует отметить, что состав первого Совета
Народных Комиссаров (СНК) Азербайджана состоял
из азербайджанцев, он полностью находился под
властью АК(б)П. Среди руководящих лиц АК(б)П
не было азербайджанцев. Это были эмиссары центра
Г. К. Орджоникидзе, С. М. Киров, Г. Н. Каминский,
Н. Н. Колесников, Е. Л. Стасова и другие, которые
проводили политическую линию Москвы в Азербайд
жане. Первым секретарем АК(б)П после Г. Н. Камин
ского в течение 5 лет (1921–1926) был С. М. Киров. В
1926 году должность первого секретаря было поручено
тройке, состоящей из А. Г. Гараева, Х. А. Агавердиева
и Л. Мирзояна. С 1929 года по 1933 год, до прихода у
власти М. Дж. Багирова первыми секретарями ЦК АК(б)
П были – Н. Ф. Гикало (1929–1930), В. И. Полонский
(1930–1933) и Р. Г. Рубен (февраль–декабрь 1933). Все
перечисленные лица не были азербайджанцами [3, с. 28;
13, с. 43–47].
После апрельской оккупации ни одна политическая
партия или организация кроме Коммунистической
партии Азербайджана не функционировала легально.
Ревком Азербайджана вынудил как парламентские
партии, так и их зарубежные организации объявить
о признании власти большевистского правительства,
своем роспуске, и вступлении в Коммунистическую
партию посредством издания официальной резолюции.
Перед этим фактом каждая из политических партий
и организаций вынуждены были принять отдельные
решения.
Путем принятия большевистской платформы,
входящая в социалистическую фракцию «Народная
социалистическая
партия»
сумела
разместить
своих членов на ответственных должностях. Члены
партии Аслан Сефикюрдский получил назначение в
Комиссариат Юстиции, а Рза Гарашарлы в главное
милицейское управление. Однако через некоторое время
поняли, что их обманули и переметнулись в оппозицию
[9, с. 147–148]. В это время активные «народники»
Аслан Сефикюрдский, Рза Гарашарлы, Джамо
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Гаджинский, Рза Шабанов, Керим Фейзуллаев, Ханкиши
Шахвердиев и другие 26 человек в конце 1922 года
были осуждены по ложному обвинению Верховного
Трибунала Азербайджанской ССР «Дело Закавказских
организаций партии эсеров». Часть из них были сосланы
в Сибирь, другая часть осуждены на различные сроки
[1, л. 235].
Партия «Ахрар» также покинула политическую
арену и приняла решение о самороспуске. Однако через
несколько лет члены этой партии частично вступили в
ряды партии «Мусават» [9, с. 148].
В первые же дни после апрельской оккупации
партия «Иттихад» издала резолюцию, где обнародовала
причину самороспуска – исчерпание своих целей после
низвержения партии «Мусават», а также рекомендовала
своим членам вступить в Коммунистическую партию.
В акте о роспуске партии «Иттихад» говорилось:
«Партия «Иттихад», ведущая непримиримую борьбу с
«Мусаватом» в рамках «буржуазных свобод» считает,
что приход красных советских частей в Азербайджан
находит свое положительное решение в борьбе с
мусаватистами и достигший своих целей «Иттихад»
уходит с политической арены» [5, с. 8].
Однако спустя некоторое время, когда все узнали
истинную суть власти большевиков партия «Иттихад»
возобновила свою деятельность и продолжила
функционировать как подпольная антисоветская партия.
Согласно материалам уголовного дела под номером
20201, возбужденного против партии «Иттихад»
Особым Отделом XI Армии, которым занимался
непосредственно начальник этого отдела, палач
азербайджанского народа Панкратов, начавшая свою
подпольную деятельность в июле 1920 года партия
«Иттихад» делится на три самостоятельные группы:
«Родина или смерть», «Центральный Иттихад» и
«Безопасность Корана». В идейной и организационной
точки
зрения
эти
группы
функционировали
самостоятельно, но все объединялись под руководством
признанного лидера Гарабека Гарабекова и лозунгами
«Смерть Советской власти!», «Смерть большевизму!»,
«Да здравствует мусульманство на Востоке во главе
с национальными правительствами» и стремились
захватить власть в Азербайджане к концу 1920 года,
путем вооруженного восстания, при поддержке
Дагестанских мятежником по руководством Имама
Гоцинского и Алиханова, а также помощи восставших в
Ленкорани и Зангезуре [5, с. 8–9, 12].
Однако Особый Отдел опередил мятежников
и арестовало руководителей партии «Иттихад» во
главе с Гарабеком Гарабековым и 155 активистов.
Из хранящегося под грифом «секретно» протокола
заседания Политического Бюро ЦК АК(б)П от
23 января 1921 года, проведенного в Особом Отделе
XI Армии по поводу следствия, проводимого над
арестованным руководящим составом партии «Иттихад»
и его членов следует, что в постановление, принятое
после доклада Панкратова по указанному уголовному
делу, с вмешательством Н. Нариманова был внесен
специальный пункт, где говорилось «в связи с этим
делом не применять массовый террор–расстрел» [5,
с. 17–18].
25 января 1921 года тройка Особого Отдела
XI Армии в составе из начальника Особого Отдела
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Панкратова, начальника Активной части Ащукина
и старшего военного следователя Губина приняла
следующее постановление «По делу 155 членов
и
сотрудников
антиреволюционной
организации
«Родина или смерть!», ставившей целью свержении
советской власти в Азербайджане путем вооруженного
восстания и создание национальной буржуазной власти
во главе с партией «Иттихад»: Направить в Особый
Отдел ВЧК следующие лица: 1. Гарабек Исмаил оглы
Гарабеков; 2. Мамед Гасан оглы Гасанов; 3. Джамил бек
Лемберанский; 4. Алибек Теймурбек оглы Ашурбеков;
20 человек (перечисляются имена – Г. М.) отправить
для отбывания наказания в лагерь под городом
Холмогоры, без права амнистии;
11 человек (перечисляются имена – Г. М.) отправить
для отбывания наказания сроком на 5 лет в лагерь под
городом Рязань, без права амнистии;
10 человек (перечисляются имена – Г. М.) отправить
для отбывания наказания сроком на 5 лет в лагерь под
городом Нижний–Новгород, без права амнистии;
69 человек (перечисляются имена – Г. М.) освобо
дить из под заключения и получить с них обязательство,
что больше не будут принимать участие в антисоветских
организациях и группах под угрозой расстрела;
33 человек (перечисляются имена – Г. М.)
освободить из под заключения, так как их участие в
организации не получило подтверждение;
в отношении 3 человек – Кербалаи Муса Магомед
оглы, Мирмехти Мириева и Фарзулла Зарбали оглы
Мамедова – прекратить расследование по поводу их
смерти.
Учесть авторитет Аббасгулу Мамед Ибрагим оглы
Казымзаде среди мусульманской массы и отправить его
в Особый Отдел ВЧК» [5, с. 18–21].
Это уголовное дело нанесло по партии «Иттихад»
ощутимый удар. Но, тем не менее, ослабленный
«Иттихад» тайно продолжал свою борьбу, осуществлял
пропаганду против советской власти, стремился
свергнуть советскую власть путем вооруженного
восстания.
С начала 1921 года усилилось деятельность еще
нескольких партий с религиозным уклоном, которые по
целям и характеру были близки к партии «Иттихад».
Среди них выделалась партия «Ислам», которая в
соответствие своему имени вела пропаганду исламизма,
стремилась распространять над мусульманами Азер
байджана влияние Турции. Основными руководителями
этой партии были турецкие офицеры. Из–за близости
поставленных целей и социальной базы, партия
«Ислам» объединилась с партией «Иттихад» и
образовали партию «Иттихади–Ислам» (Исламский
Союз). Привлекающий в свои ряды главным образом
бедных крестьян и средников «Иттихади–Ислам» на
первых порах рос довольно быстро. Новое объеди
нение имело руководящий состав из 135 человек и
3 тысячи членов только в Шамкирском районе. В
Шеки партия «Иттихади–Ислам» действовал под
названием «Истиглали–Ислам» (Освобождение Ислама).
В Ленкорани почти все благоверные мусульмане
поддерживали позиции этой партии. Руководителями
партии в Баку были Исфендияр Мамедов, Надир
Ширинбеков, Хан Али Тапдыг оглы, Мири Мир
Джабаров.
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5 мая 1921 года «Иттихади–Ислам» объединился
с не очень авторитетной организацией «Ислам Аль–
Коран» и принял новое название «Миллети–Ислам»
(Нация Ислама). Согласно сведениям большевистской
печати в составе партии «Миллети–Ислам» имелись
террористические
группы,
действующие
под
такими лозунгами, как «Будь готов к смерти ради
религии!», «Родина или Смерть!». Эти группы
планировали заговоры против членов правительства
Азербайджанской ССР [7, с. 57–58].
В начале 1921 года в Гяндже образовалась и начала
свою деятельность антисоветская партия «Гюнеш–
Кавказ» (Солнце Кавказа), организаторами которой были
в основном турецкие офицеры. В составе этой партии, в
руководство которой входили Джаббар Гошгаров, Аббас
бек Усуббеков (племянник Насиббека Усуббекова) и
Сеидали Исрафилвердиев был сформирован сильный
военный центр. В целях усиления своей деятельности
на западе Азербайджана «Миллети–Ислам» принял
решение объединиться с партией «Гюнеш–Кавказ».
3 июня 1921 года обе партии в заседании, проведенном
в Гяндже объединились, после чего стали называться
«Азербайджан Милли Мудафийе Ислам Фиргеси
(АММИФ)» (Исламская Партия Национальной Обороны
Азербайджана). Однако и эта партия просуществовала
недолго.
В июне 1921 года в результате проведенной
Чрезвычайной Комиссией Азербайджана операции были
арестованы 230 членов АММИФ, включая руководство.
22 человека из них были расстреляны, 61 человек
были лишены свободы сроком на 5 лет, а 15 человек
сроком на 1 год. 14 человек получили принудительное
наказание сроком на 5 лет, а остальные были сосланы
или условно выпущены на свободу [7, с. 58].
Несмотря на осуществляемые властью большевиков
чудовищные репрессивные меры, антисоветские органи
зации религиозного уклона действовали в Азербайджане
вплоть до 1930–х годов. Их них можно отметить партии
«Миллети–Ислам», «Аллахлылар Иттифагы» (Союз
Набожных), «Азраил Фиргеси» (Партия Азраэля),
«Хягигят Ордусу» (Армия Истины) и другие. Боль
шинство членов перечисленных организаций были
членами партии «Иттихад» или сочувствующими ей,
которые в результате пропагандистской деятельности
именно данной партии и прочих организаций, служащих
единой цели, присоединились к борьбе против
советского оккупационного режима.
В целом, период подпольной деятельности партии
«Иттихад» в Азербайджане можно разделить на
несколько этапов: 1) 1920–1923 годы – период
активных антисоветских выступлений, вооруженные
мятежи, слияние партий и организаций со схожими
целями и социальной базой; 2) 1923–1926 годы –
этап относительно осторожной деятельности и окон
чательного сближения партией «Мусават»; 3) этап
объединения с Мусаватом, начиная с 1927 года. На
этом этапе партия «Иттихад» фактически растворилась
в среде Мусавата и покинула историческую арену [7,
с. 60].
Среди организаций, выступающих против советского
оккупационного режима после апрельской оккупации
1920 года большевистское правительство больше
всего опасалась партии Мусават и вела против нее
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непримиримую борьбу. Неслучайно, что сразу после
апрельской оккупации большевики совершили подлог,
воспользовавшись услугами отстраненных из партии
Мусават двух лиц (Сулейман Абдуллаев и Халил
Ибрагим) и 29 апреля созвали в Баку чрезвычайный
«Конгресс
Мусавата»
и
попытались
добиться
приостановления деятельности партии Мусават и
принятия ею большевистской платформы. Однако
единогласно отклонили данное предложение и приняли
постановление в духе «когда большевики будут верны
данным и подписанным обещаниям, партия Мусават
будет к ним лояльной» [9, с. 148].
На основании заключенного в конце апреля
договора именно данной группой партии (левая группа)
и Советом Народных Комиссаров Азербайджана
Мусават должен был функционировать открыто. Пове
рившее обещаниям большевиков левое крыло Мусавата
покинуло ряды партии, сформировалось как само
стоятельная организация и начало активную полити
ческую деятельность [5, с. 39–40]. Однако немного
спустя выяснилось, что эта мера была провокацией.
Движущая сила, идеологический направляющий
азербайджанского национального движения и сопро
тивления советскому оккупационному режиму, партия
Мусават ночью 27 апреля 1920 года приняла решение
перейти к подпольной деятельности. По совету
М. А. Расулзаде активные члены Мусавата собрались
в загородном доме Дж. Джаббарлы и учредили
Подпольный Центр партии для ведения борьбы против
советского оккупационного режима. Председателем
этой подпольной организации был назначен Мирзабала
Мамедзаде, его заместителем и председателем
Бакинского комитета организации стал Абдульвахаб
Юрдсевяр, первым секретарем Джафар Джабарлы, а
председателем финансовой комиссии Мамед Гасан
Бахарлы. Создание подпольных организаций партии
в уездах Азербайджана было поручено председателю
комиссии Подпольного Центра по политическим делам
Мамед Садыгу Гулузаде.
Подпольная организация Мусавата состояла из
групп по три человека. Только городские комитеты, их
комиссии и комиссии Центрального Комитета состояли
из пяти или шести человек [10, с. 85].
Подпольный Центр партии Мусават поддерживал
связь с грузинскими меньшевиками, антисоветскими
силами Дагестана, а также азербайджанскими эмигран
тами в Турции. Однако за всю свою деятельность
этот центр не получал никакой материальной помощи
от посторонних сил или государств. Средства,
необходимые для деятельности поступали от членских
взносов и поддерживающих партию граждан. При
отсутствии необходимости протоколы, записи и
удостоверения не использовались внутри организации,
а при возникновении надобности применяли шифровку
[10, с. 86].
В июне 1920 года состоялось тайное заседание
Мусавата.
В
заседании
обсуждались
стоящие
перед партией на близкую перспективу задачи и
необходимость проведения переговоров с советской
властью по гарантированию для партии легальной
деятельности. Однако в результате переговоров выясни
лось, что партии не разрешают легальную деятельность.
Таким образом, после запрета на легальную
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деятельность в Азербайджане, Мусават вынужден был
полностью перейти на подпольное функционирование.
Период подпольной деятельности Мусавата в Азер
байджане по характеру можно делить на 4 периода:
1) 1920–1923 годы; 2) 1923–1925 годы; 3) 1927–
1931 годы; 4) период с 1931 года до II Мировой войны
[7, с. 63].
В первом периоде (1920–1923) почти во всех уездах
Азербайджана создавались организации и ячейки
партии Мусават, устанавливались связи с центральными
комитетами десятков партий, проводилась активная
работа и сформировались многочисленные ячейки
среди военных и офицеров, организовывались массовые
вооруженные мятежи против советского оккупационного
режима. В этот период мусаватисты вели среди
народных масс тайную пропаганду независимости,
национализма и в других сферах, стремились донести
до них колониальный характер политики большевиков
и объяснить цели советской власти в Азербайджане. В
этот период самыми сильными организациями Мусавата
были Бакинское, Гянджинское Карабахское и Казахское
организации.
О деятельности партии Мусават после апрельской
оккупации и проводимых против мусаватистов репрес
сивных мерах органов советской власти З. Буниятов
пишет следующее: «Поскольку Чрезвычайная Комиссия
не
располагала
точными
данными
о
членах
действующих в Азербайджане, частности в Баку партий,
с мая месяца 1920 года начала проводить предполо
жительные аресты. Арестованных безостановочно
допрашивали в течение трех–четырех месяцев. В
результате Чрезвычайная Комиссия смогла собрать
необходимую достоверную информацию о членах почти
всех партий, действовавших в тот период. Собранный
материал позволил Чрезвычайной Комиссии определить
слабые и сильные стороны в деятельности партий,
в частности Мусавата, установить передовиков и
потенциальных активистов, предпринять решительные
шаги в ближайшем будущем для ликвидации партий
и притеснении их членов… Начиная с конца 1920 года
по середину 1923 года Чрезвычайная Комиссия провела
среди членов партии Мусават выборочные аресты.
После расследования, продолжающегося месяц, полтора
месяца, арестованные были отпущены на свободу.
Среди арестованных были Кербалаи Вели Микаил оглы
Микаилов, Рагим Али оглы Векилов, Гурбан Исабала
оглы Мусаев, Асадулла Гаджи Агамирза оглы Мамедов,
Салман Мамед оглы Рагимов, Мешади Гашым оглы
Исламов, Новруз Ага оглы Агаев, Баба Гусейн оглы
Джабиев, в целом, более 30 мусаватистов» [5, с. 40].
Во время массовых арестов, проводимых летом
1923 года, вместе с рядовыми мусаватистами были
арестованы двое ответственных членов ЦК – Абдуль
Вахаб Мамедзаде и Мамед Садыг Гулиев, а также
руководитель политической комиссии Рагим Векилов.
Во время допроса советским властям стало известно,
что действующие подпольно мусаватисты поддерживали
связи с эмигрантами за рубежом посредством Турецкого
консульства в Баку и уже набрали 19–й номер
подпольно издаваемой в Баку газеты «Истиглал».
Под угрозой расстрела арестованных мусаватистов
заставляли в тюрьме подписывать декларацию о
роспуске партии и эта декларация была напечатана
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в номере газеты «Бакинский рабочий» от 14 августа
1923 года. В декларации, подписанной членами ЦК
партии Мусават Абдулвахабом Мамедзаде и Садыгом
Гулиевым, а также членами партии Алекпером
Салманзаде, Гамидом Гараевым, Сеид Гусейном
Садыговым, Нариманбеком Нариманбейли, Кебалаи
Вели Микаиловым, Джафаром Джаббарзаде, Рагимом
Векиловым, Алиагой Ализаде, Алиовсаром Наджафзаде
и Мамед Сеидом Ахундзаде говорилось: «…Мы,
ниже подписавшиеся, осуждаем людей, открывших в
этот ответственный момент фронт против Советской
власти в Азербайджане, и объявляем все организации,
политические группы и отдельных людей врагами
тюркских народов, независимо от расположения здесь
или за рубежом.
Наряду с этим, мы готовы работать на советской
платформе и направить все свои усилия во благо
Советской власти. Чтобы развеять сомнения и во
избежание каких либо слухов заявляем, что нелегально
функционирующие организации партии «Мусават»
объявляются распущенными» [5, с. 41].
После подписания данной декларации, все
подписавшие ее лица были отпущены на свободу.
Целью осуществляемых мер было именно подписание
указанной декларации. Однако вскоре стало известно,
что декларация о роспуске партии Мусават было
подписано под угрозой расстрела Чрезвычайной
Комиссией, и поэтому она потеряла свое значение.
Часть мусаватистов во главе с М. Б. Мамедзаде
не подписали декларацию от 14 августа 1923 года и
продолжили нелегальную деятельность. Гурбан Мусаев,
Агасалим Рагимов, Мешади Исламов и Салман Рагимов
(они были арестованы в октябре–декабре 1923 года во
время набора 19 номера в типографии) были заняты
выпуском газеты «Истиглал» в подпольной типографии
по адресу улица Чадровая 6.
После установления места расположения типо
графии, где печаталась газета «Истиглал» аресты среди
мусаватистов возобновились. Более 199 мусаватистов,
включая подписавших декларацию от 14 августа 1923
года А. В. Мамедзаде, К. В. Микаилова, Р. Векилова
были арестованы и отправлены на 2–3 года в лагеря в
Ярославле, Суздале, Соловках и т.д. [5, с. 43–44]. Таким
образом, I состав ЦК партии Мусават был рассеян.
Несмотря на то, что II состав ЦК партии Мусават
сформировался в конце 1923 года, первое их заседание
состоялось в 1925 году. На этом заседании обсуждались
вопросы по ускорению работ в военных ячейках и среди
студенческой молодежи. Во II периоде (1923–1927)
деятельности Мусавата в Азербайджане партия изменила
свою тактику в соответствии с создавшимися местными
условиями и стала действовать более осторожно. В
этот период партия вела работу по созданию связей
с М. А. Расулзаде в Турции, М. Б. Мамедзаде в Иране,
созданию национальных военных организаций с совер
шенной структурой, развитию просвещения, организации
националистического воспитания, воспрепятствованию
реформе алфавита, укреплению ослабленного властью
советов тюркского сознания, сокрушению советской
власти изнутри, подготовке к захвату власти, внедрению
с этой целью своих членов тайными путями в ряды
АК(б)П и структуры государственного аппарата и т.д. [4,
с. 294–295].
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Осенью 1926 года распался и II состав подпольного
ЦК Мусавата 34 человека из его членов и других
активистов были арестованы. Аресты продолжались.
З. Буниятов писал об этом: «В 1926–1927 годах
началась третья волна арестов. Многие мусаватисты
были арестованы и сосланы. Сколько их было? Это
известно одному Богу!» [5, с. 51]. Однако немного спустя
сумевшие избежать арестов активисты партии собрались
месте и под руководством Мамедали Атамалиева
сформировали третий и последний ЦК партии Мусават.
Третий ЦК как и предыдущие, просуществовал недолго.
Ближе к концу 1927 года в результате широкомасштабной
операции, проведенной Государственным Политическим
Управлением Азербайджана были ликвидированы ЦК
партии и ее организации в уездах. Были арестованы
более 200 активистов партии во главе с членами ЦК
М. Атамалиевым, А. Рагимовым. Из них 80 человек
были из Карабахской организации, 42 представляли
Ленкоранские ячейки, а 12 человек были из Гёкчайской
организации [7, с. 70]. Таким образом, созданные
Мусаватом в Баку и уездах Азербайджана подпольные
военные и политические организации распались без
попытки военного и политического государственного
переворота, а активисты были арестованы.
В 1927 году после ликвидации II состава ЦК и
ареста его активистов в жизни Мусавата начинается
новый – III период деятельности (1927–1931). В этом
периоде изменилась тактика – партия не создавала
общий руководящий орган, его члены поддерживали
связь, собираясь вместе не более двух человек. В
этот период никакие заседания не проводились
и поэтому, виды основной деятельности были
ограничены – связь между собой и Зарубежным Бюро
Партии Мусават, информационный обмен, получение
рекомендаций и задач и т.д. Из–за отсутствия ЦК в
этот период руководство движением национального
сопротивления, куда входили мусаватисты и другие
силы осуществлялось Азербайджанским Национальным
Центром в Стамбуле.
В 1929 году уже достаточно ослабшая партия
Мусават имела в Азербайджане 1142 членов. Во
время следующей волны массовых арестов, осуществ
ляемых правительством Азербайджанской ССР в
1930–1931 годах, были арестованы или сосланы более
200 активистов партии Мусават.
В IV периоде (1931–1939) подпольной деятельности
партии
Мусават
в
Азербайджане
мусаватисты
сгруппировались вокруг еще не полностью распавшейся
организации «Гендж Тюркчюлер Бирлийи» (Союз
Молодых Тюрков) и других ячеек и кружков и
продолжали свою борьбу против советской власти.
В течение 20–х годов партия Мусават проводила
свою подпольную деятельность в очень сложных
условиях, за счет больших жертв, в такие памятные
дни, как 27 апреля, 28 мая, 15 сентября и в другие даты,
а также в дни проведения торжественных советских
мероприятий выпускала декларации, обращения,
печатала листовки и распространяла среди народных
масс. В этих обращениях мусаватисты раскрывали
истинное лицо власти большевиков, доводили до
народных масс правду об оккупационном режиме, о ее
стремление отнять у Азербайджана его суверенитет и
призывали народ к борьбе с советской властью.
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В 1920 годах среди партий, ведущих борьбу против
советского оккупационного режима, были также
и подпольные организации с националистическим
уклоном. Среди этих организаций, которые охватывали
главным образом студентов и молодежь, учителей можно
выделить «Гендж Тюркчюлер Бирлийи» (Союз Молодых
Тюрков), «Гяндж Азер» (Молодой Азер), «Загафгазия
Милли Мяркязи» (Закавказский Национальный Центр),
«Тюркчюлер» (Тюркисты), «Ишчи» (Работник) и другие.
Большая часть объединенных в перечисленных органи
зациях молодых людей числилась также в комсомоле,
чтобы не вызвать подозрение. Однако советские органы
власти в разные годы установила эти организации,
все они были развалены, а часть их членов были
расстреляны, другие арестованы или сосланы.
Обобщая все сказанное, можем утверждать, что
многие из существующих в 1918–1920 годах поли
тических партий и организаций еще не понимая
сущности большевистской власти, и в целях сохранения
своего
существования
сразу
после
оккупации
27 апреля объявили о самороспуске и вступили в
ряды Коммунистической партии. Однако немного
спустя, узнали истинное лицо советской власти и
восстановив подпольную деятельность, встали на путь
борьбы с оккупационным режимом. Советская власть
осуществляла колониальную политику, сопровождаемую
чудовищным политическим террором. Даже партия
«Иттихад», всегда занимавшая оппозиционную пози
цию в отношении к Мусавату, которая распустила
себя и рекомендовала членам вступить в ряды Комму
нистической партии, спустя некоторое время начала
борьбу против власти большевиков, объединилась со
своим «врагом» Мусаватом и растворилась в его рядах.
Исследование эпохи показывает, что в борьбе
против советской власти в Азербайджане преобладали
религиозные уклоны. Поэтому самую системную борьбу
против советской власти смогла организовать именно
партия Мусават. Интеллигенция, простые народные
массы, особенно образованная молодежь даже перед
угрозой расстрела и расправы продолжали вместе с
партией Мусават борьбу против советской власти.
Многие из них подверглись арестам, были сосланы или
расстреляны. Эта непримиримая борьба доказала, что
единственной опорой советской власти в Азербайджане
была Красная армия и без нее советская власть не смогла
бы просуществовать и укрепиться в Азербайджане.
Именно за счет силы Красной армии власть
большевиков смогла приостановить легальную или
нелегальную деятельность политических партий и
организаций и создала в стране однопартийную систему
Коммунистической Партии. Политический плюрализм
канул в лету. А годы советской власти функционировали
только комсомольские и профсоюзные организации,
которые полностью подчинялись Коммунистической
Партии, выполняли ее волю и решения.
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Activities of political parties and organizations
in Azerbaijan after the April occupation of 1920
The proposed article examines the activities of political parties and organizations
in Azerbaijan after the occupation of the country by Bolshevik Russia in April 1920.
On the basis of archival documents and historical literature, the article also examines
and analyzes questions on the failure of the Bolsheviks to fulfill their obligations to
ensure the free activity of political parties and organizations, the use of repressive
measures against the listed institutions, the arrests and executions of dissidents and
representatives of the opposition. The activities of political parties and organizations
are highlighted in the context of the struggle against the Soviet occupation regime.
Keywords: April occupation, Soviet occupation regime, Extraordinary
Commission, Musavat Party, Ittihad Party.
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Діяльність політичних партій і організацій в Азербайджані
після Квітневої окупації 1920 року
Розглядається діяльність політичних партій і організацій в Азербайджані
після окупації країни більшовицькою Росією в квітні 1920 року. На
підставі архівних документів та історичної літератури в статті також
досліджуються і аналізуються питання про невиконання більшовиками
своїх зобов’язань щодо забезпечення вільної діяльності політичних партій і
організацій, застосування репресивних заходів проти перерахованих установ,
арешти і розстріли інакодумців і представників опозиції. Діяльність політичних
партій та організацій висвітлена в площині боротьби проти радянського
окупаційного режиму.
Ключові слова: Квітнева окупація, Радянський окупаційний режим,
Надзвичайна Комісія, партія Мусават, Партія Іттіхад.
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Changing energy policies of the USA
and role of the solar power
The article discusses policies applied by the US government in order to stimulate
the development of technologies and growth of productivity in the field of solar power.
As a result of those policies, estimated total value of the solar power plants has
reached around $13,7 billion. In 2013, the solar power became the third major source
of new electricity generation capacity in the US, accounting for 29%, after natural
gas and thermal power station. In addition, due to the solar power, the US managed
to decrease demand for natural gas and other sources of energy which pollute the
environment.
Keywords: energy security, photoelectric effect, solar power plant, solar panel,
photovoltaic module.

(стаття друкується мовою оригіналу)
The United States of America is one of the leading
energy producers of the world and it takes the 3rd place
in the world for the oil production after Russia and Saudi
Arabia. The US is already in the 1st place in the production
of natural gas for many years, and every year it is more and
more ahead of Russia, which is the 2nd place. Meanwhile,
The USA is one of the massive energy resources consumer
in the world, and for a long time it was considerably
depended on oil and gas import. In recent years, situation
has significantly started to change due to the «Shale
Revolution» and realized energetics strategy, then internal
production has considerably risen, meantime, import is also
supposed to decrease gradually. In this respect, there appears
a question that which part of the change is a purposeful
function of the US leadership and in which direction the US
energetics policy will develop.
Obama administration was working to strengthen
the US technological leadership in the world and global
competitiveness as noted that the US has been becoming
a leader in solar energetics with help of the investments
made during the last six years since they took the office.
The last year was prominent in our history in terms of our
solar energetics power. It is also a fact that solar industry
creates jobs ten times faster than rest of the economy [11].
Today, thousands of renovated energy projects help to
increase employment of the tens of thousands of workers
from all over the country. For instance, here renewed energy
generation has expanded by 180%, since the last time I was
in Nevada [12]. In the USA, Ministry of Energetics has a
decisive role in investing to the citizen scientific – research
and empiric – constructor works spheres and during the
2014 financial year ministry spent 6,2 billion US dollars that
the main part of this allocation – 4,7 billion US dollars were
budgeted for fundamental research works. It should also be
noted that more allocation was budgeted for technological
improvement – respectively to strengthen sustainability of
competitiveness of national economy and physics science
spheres [10, p. 28].
Solar power consumption is one the most perspective
resources among the renewable electricity energy resources.
Solar power plants bring certain strategic superiorities to the
US, as production of electricity energy from solar power
will not only decrease natural gas import which increases
day by day, but also it will decrease toxic gas emission of
electricity energy producing stations. In stations where
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coal and natural gas are used to produce electricity energy,
there not only energy produced, but also the environment is
polluted and toxic gas is produced. Usage of the sun as an
energy resource will create energy diversification and it will
decrease the effect of rising natural gas prices.
It is notified that, direct transformation process of solar
power to electricity with the help of usage of photoelectric
effect was invented by Edmund Becquerel in 1839 (It
should also be noted that Albert Einstein was awarded with
Nobel prize in 1923 for the theoretic explanation of this
effect) [1, р. 734]. Even 30 years ago, the USA was proud
of itself for having 80% of wind energetics power and 90%
solar energetics power. The world’s first solar battery was
made by Bell Laboratories research center, however it had
quite slight power – 4,5%. NASA continued work on solar
batteries for its own purposes and transformation of sunlight
to electricity was reached to 15%. Although, the first solar
electricity plant, and also the first wind turbine which had
megawatt power were installed in the US, unquestionably,
China is currently leading in the sphere of renewable energy
resources [3, p. 26–27]. Yet, during recent years the US
has done crucial work in the usage of alternative energy
resources in order to restore this lost possibility.
The US President, George W. Bush has established
SAI – Solar America Initiative program in 2006 in order to
support development of solar power technologies. Newly
created SAI program support the goals listed in DOE –
Department of Energy 2006 program which determines
roadmap of energy security, development and renewals.
Apart from that SAI program prepared International Energy
Policy and Energy Policy Agreement within the framework
of sun and sun related researches, development of solar
power technologies and energy management goals. It is
noted as an information that within the framework of 2007
financial year the budged proposal of the US president worth
of 148,4 million US dollar for operation of SAI program was
allocated and more than 66 million dollars of this budget was
allocated to the solar power researches. Financial resources
required from 2007 budget related to photovoltaics was
139,8 million US dollars [2]. The main goals of this program
are enlargement of industrial power of the US, creating new
industrial areas in order to decrease cost of production more,
decreasing price of developed photovoltaic systems and
speeding up research and development process in order to
increase quality of required equipment.
Solar energetics for its growth rate in the world
can be compared not only with other renewable energy
resources, but also with scientific production goods such
as telecommunication and computer. In this sphere, the
main leaders were the European Union countries. However,
in recent years leadership was gotten with high temp by
Asian countries. During the year of 2013, 40 GW Solar
Electricity Plants were opened to operate, and 13 GW of
this belongs to China, while 20 GW of this is a portion
of Japan. In the case of the US, it is the 5th country in the
world rating for solar power production. In despite of all
applied attempts, Americans could not resolve lagging
behind some European countries and China in the area of
photovoltaics, and in comparison of installed concentrators’
power it even lags behind Spain. Solar power gradually
becoming an independent area by courtesy of government
given that 5600 companies operates and 143000 people
work in this sphere. Overall balance value of Solar Energy
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Powers are estimated around 13,7 billion US dollars. In
the overall yearly electricity energy increase, proportion
of solar energetics section with 29% lagged behind only
natural gas and Heating Electricity Stations in 2013. In
August 2014, power of Solar Power Plants increased
5 times in comparison with 2008 and reached 15,9 GW [4].
It should be noted that there are 5 leading states for solar
energy production in the US, and they have 81% power of
all Solar Power Plants: California with 2,6 GW is the first,
then Arizona, South Carolina, Massachusetts and New–
Jersey. Due to Sunshot Initiative project implementing by
the Ministry of Energetics since 2011, by the end of the next
decade it is supposed that construction value of Solar Power
Plants operating in the country will have been decreased by
75%. Ministry considers that this goal will let Solar Power
Plants reach Heating Electricity Stations in production
of energy. This will help Solar Energetics to develop in
large capacity without federal subsidies [5]. The authors
of project predict that by 2030 photovoltaics will have
fulfilled 14% of country’s demand for electricity energy,
by 2050 27% will have met. In order to reach the leader
position in Global Energetics Competition, it is important
that every year the US should launch Solar Power Plant
which has 28 – 34 MW power.
According to the authors of program, revenues from
hydrocarbon fuel economics will have been 34 billion
dollars by 2030, it will have been 41 billion dollars by
2050, at the same time newly created jobs in this sphere will
have been 290.000 people and it will have been 390.000
people by 2050. Although, accepted state programs opened
doors to private corporations to recruit their resources,
during the last five years average value of photovoltaics by
60%, average value of solar electricity systems by 50% have
decreased. This for sure is not sufficient and as it is seen,
solar energetics will depend on state support for a long time.
Consistently to the accepted program enormous Solar
Power Plants will have been located in the South – East of
country covering an area of 75.000 square kilometers empty
land by 2050. Those plants will resemble to power plant
of Tucson Electric Power Company located in Springville,
Arizona, which is 4,6 MW and started to operate in 2000
(picture 1). Thousands of connected photoelectric elements
unite in module so that they generate battery. Permanent
energy enters transformer from battery, then high voltage
energy enters system. Photoelectric element consists of two
transistor plastins in which one contains lots of electrons.
Light photon passes through this plastin so that mobilize
free electron and enters other plastin, so this generates
electricity.
Some American experts consider that thanks to the
SunShot program Solar Energetics which was called «dark
black horse» till recently, makes a step to «blowing»
development stage. According to the claim of Solar
Energy Industries Association this sphere «is directed to
multigigawatts growth rate and creating tens of thousands of
new jobs. Then, according to GTM Research Company idea
with the making first step towards commercial status, the
US is becoming «gravity center» of solar energetics» [6].
Worldwide production capacity of photovoltaic module
reached 40 GW in 2013, and although, China had 64% in
this common production capacity, proportion of the US
was slightly more than 2% [7]. 7 out of the 8 worldwide
photovoltaic module producers are Chinese companies,
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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while only one belongs to the USA. However, the US is still
a step ahead in production of innovative thin layer modules.
As, worldwide innovative thin layer module production
was 4,2 GW in 2013, and 63% of this production belong to
two companies – American company called First Solar and
Japanese company called Solar Frontier.
In recent years, different than photovoltaics solar
concentrators have been started to be used widely in
industry upon the successful experiments. Theoretically,
energy network possibilities of the seven states in South –
West can be increased a few time with installation of
7500 GW concentrators in territories of the US. It is
considered that installation of solar concentrators even on
the 0,6% of all land fields in country is sufficient to meet
all electricity demand of the US. According to the project of
International Renewable Energy Laboratory if photovoltaic
system worth of 3 kW was installed on the roof of every
house in the USA, it would generate 420 billion Kw/hour
electricity, which is equal to more than 35% of the US
electricity demand [8, p. 1].
All massive projects related to solar energetics in
the last years were realized on the support of federal
government and state leadership which had interests. As, in
order to realize Ivanpah project worth 2 billion dollars, the
US has spent 1,6 billion dollars which had the most massive
credit guarantee in the history of renewable energetics.
However, experience showed that this electricity station
can only generate half of its nominal power. In order to
realize Solono project which worth of 2,2 billion US dollars,
1,45 billion dollars federal allocation was spent.
Meanwhile, construction of enormous photoelectric
and thermoelectric plants are planned in South – West of
the US. One of them is Kramer Junction station based on
Israeli technology located in Mojave Desert, California and
has been operating since 1989. Metal mirrors in the shape
of parabola collects sunlight in heating receiver, internal
heating carrier warms up ethylene glycol. This mirrors
turn to follow sun. Warmed heating carrier enters heating
exchanger so that vapor mobilizing turbine is created. In
future perspective, certain proportion of energy of heating
carrier is planned to be addressed to melted salt reservoirs.
Heating collected in this way can be used to generate vapor
in the nighttime.
However, calculations show that in despite of applied
tries, in medium range perspective US will hardly be able
to remove distance with European countries. In comparison
with Germany who has 26% of total world solar energetics
power, the slice of the USA is 14%, and this indicator is
just predicted to raise only a little [9, p. 38]. In conclusion,
on the contrary to what was supposed in SunShot Initiative
Program, without revolutionary changes in technology
appointment to be the leader of world solar energetics will
not be possible.
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Мінлива енергетична політика США і роль сонячної енергії
Обговорюється політика, що проводиться США в цілях розвитку
технологій і збільшення продуктивності в області сонячної енергетики.
Сьогодні сонячна енергетика поступово перетворюється в незалежну сферу.
Загальна вартість всіх сонячних електростанцій оцінюється в
13,7 мільярдів доларів. У 2013 році 29% всієї нової виробленої електроенергії
було отримано за допомогою сонячних електростанцій, що поступається за
часткою лише природному газу і тепловим електростанціям. Також, за останні
роки завдяки сонячній енергетиці, Сполученим Штатам вдалося зменшити
попит на природний газ та інші забруднюючі навколишнє середовище види
енергії.
Ключові слова: енергетична безпека, фотоелектричний ефект, сонячна
електростанція, сонячна панель, фотовольтаїчний модуль.
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Об истории генеалогической традиции
азербайджанцев
Опираясь на местные средневековые источники по истории,
рассматривается богатая родословная традиций азербайджанцев. В
качестве раннего первоисточника приводится «Огузнаме» Фазлаллаха
Рашидаддина (XIII век), где со ссылкой на «анонимных тюркских историков»
прошлого излагается родословия древних огузов, а в «Истории Албании»
(VII век) Моисея Каланкатукского говорится о родословии албанских царей из
династии Араншахиков. Далее в примере трудах средневековых историков–
азербайджанцев Гасан бека Румлу, Абди бека Ширази, Искендер бека Туркман
эта традиция прослеживается в отношении правителей Азербайджана из
разных царствующих династий (Селджукиды, Ширваншахи, Каракойунлу,
Аккоюнлу, Сефевиды и др.). Отмечается, что во все времена азербайджанские
историки придавали большое значение этой специфической работе, благодаря
которой сегодня историки и этнографы располагают богатой базой
родословных таблиц исторического прошлого народа.
Ключевые слова: Азербайджан, беки и агалары, бекские комиссии,
родословная, генеалогия, Гасан бек Румлу, Искендер бек Туркман.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Наличие богатого материала по родословиям
является доказательством тому, что на протяжении
многих веков генеалогия как общечеловеческая тради
ция получила должное развитие и у азербайджанцев.
В качестве научной дисциплины в азербайджанской
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историографии, генеалогия, изучающая происхождение
семей, родов, правяших династий, начало своего
развития берет в раннеe средневековье.
В последующем, во дворцах мусульманских султан
ских династий, в период государственных образований с
центром Азербайджана, родословия стали фигурировать
в качестве официальных документов, обосновывающие
легитимность правителей, племенных предводителей
и высшего духовенства. Составленные родословия
содержали под тщательным контролем, их сохранности
придавалось особое значение, как с точки зрения
политики, так и с позиции управленческой практики,
причем, по всей видимости, дворцовые историки,
обладающие навыками ведения генеалогии, подходили к
этому вопросу с особой скрупулезностью.
В силу того, что мировая генеалогия базировалась,
прежде всего, на письменных данных, а также то
обстоятельство, что исторически была тесно связана с
правящими династиями и дворянскими родами, вопрос
формирования местной аристократической иерархии
следует изучать вкупе с культурой ведения письменной
генеалогии. В контексте изучения азербайджанских
традиций в данном вопросе обращает на себя
внимание тот факт, что, согласно различным вариантам
«Огузнаме» и другим историческим текстам, в раннем
периоде в племенной среде древних огузов–туркмен
был широко распространен как устной передачи
генеалогических сведений [1; 2], так и «письменных
родословных экземпляров» [3, с. 46].
В «Истории Албании» Моисея Каланкатукского
(VII век) мы встречаем также примеры письменного
изложения родословия правяшей династии. Здесь,
начиная от генеалогии рода Яфета и далее, пред
ставлены краткие изложения родословия царей, некогда
правивших Албанией. Автор свой труд завершает
следующими словами: «Мы различные родословий
объяснили до этого». Это говорит о сушествовавшей
в стране навыков работы с родословиями [4, с. 14–
17]. Представленные в «Албанской летописи» (XII в.)
Мхитаром Гошей родословия патриархов албанской
церкви начиная с апостола Елисея, прибывших сюда из
Йерусалима [4, с. 242–245], также были изложены на
основе сложившихся культурных традиций в области
местной генеалогии.
Широко употребляемое в азербайджанской исто
рической литературе слово «шаджара» заимствовано
с арабского языка, в переводе означает «дерево». В
исторической литературе мусульманского Востока
больше всего употреблялось именно это слово, а на
тюркском языке сходным по смыслу этому слову было
«soy kütügü», «soyağacı», что в буквальном переводе
означает «родословное дерево».
Существование местной родословной культуры у
азербайджанцев и применение ими системы составления родословий в управленческой практике находит
подтверждение сведениями ранних арабских источников
(Ибн ал–Факих, ад–Димашкийя, Якут) [5, с. 61]. Вслед
за арабскими завоеваниями новые хозяева первым делом
обращают внимание к родословным таблицам о происхождении населения Азербайджана. Следовательно, с
целью изучения генезиса азербайджанского народа были
составлены таблицы известного содержания, согласно им и по трактовке арабских авторов выходило, что
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население Азербайджана происходило от сына Ноя –
Сама (Сим). В них отмечается стыковка мифической версии по поводу родословности азербайджанцев с библейскими преданиями о разделе мира Нойом между своими
сыновьями – Симом, Хамом и Иафетом. Аранцы, согласно этому же источнику, происходили от Иафета (Яфес)
[5, с. 62]. Моисей Каланкатукский в своем известном
труде предоставляет нашему вниманию таблицу родословий албанских царей из династии араншахиков.
Известно, что официальное родословие тюрков
берет свое начало от Тюрка сына Яфета – этот
момент констатируется у всех тюркских, отчасти,
азербайджанских генеалогах. Дворцовыми историками
Османского султана Мехмета IV (1642–1693) по этому
поводу был подготовлен соответсвующий документ,
достоверность которого подтвердили последуюшие
историки мира [6, с. 67–69]. Например, основоположник
династии Осман Гази, считался 54–м потомком Яфета.
Яфетичекие корни тюрков подтверждается также
одним из ранних авторов Махмудом Кашгари (XI век).
Его труд содержат богатые генеалогические сведения,
где автор указывает, что в прошлом тюрки состояли из
двадцати племен и их родословие доходит до Тюрка
сына Яфета, который, как известно из легенды был
сыном Ноя [7, с. 77]. Спустя два столетия эта мысль
получает продолжение в трудах историка Фазлаллаха
Рашидаддина (XIII век, Тебриз, Азербайджан).
Написанный Рашидаддином со ссылкой «анонимным
тюркским историкам», всемирно известнный литера
турный памятник «Огузнаме, в сущности являются
произведениям, характеризующимися в научных кругах
как генеалогическая летопись. Этот ценный источник,
в котором «переплетаются легенда и реалность»
[1, с. 5], предлагает изучение истории Огузских
тюрков, участвовавших в этногенезе азрбайджанцев с
генеалогической призмы видения этой проблемы.
В приложении к «Текмилатул–ахбар» («Дополненные
известии»), написанное историком Хаджи Зейналаб
дином Али Абди беком Ширази в 1570 г. в азербайд
жанском городе Ардебиль, прослеживается соблюдение
традиций по составлению хронологических записей
о родословии династии Сефевидов (имеется виду
период правления Шах Исмаила I и его переемника
Шах Тахмасиба I). Причем, здесь, содержатся списки
династий их современников и даже правивших до них
тюркских династей в сопредельных странах (Османы,
Чингизиды, Куреканиды (Тимуриды), Ширваншахи) [8].
Этот факт позволяет нам прийти к такому заключению,
что интерес к родословиям в указаный исторический
период был сильным, и это еще продолжало будоражить
умы историков и правителей.
Вслед за историком Абди беком Ширази, его
современник, известный историк–азербайджанец Гасан
бек Румлу (1530/31–?) также в своем ценном труде
«Ахсанат–таварих» («Наилучшая история») отводит
особое место в изучении родословий правителей
Османов, Куреканидов (Тимуридов), Каракоюнлу,
Аккоюнлу, Ширваншахов, Сефевидов, а также
правителей области Шеки [9]. Автор, при каждом случае
линию династической родословности правителей,
рассматривает по системе: «от личности к его предкам».
В частности, после смерти какого либо правителя
автором перечисляются списки, напрямую указывающие
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на его генеалогические корни, влоть до родоначальника.
Также целесообразно отметить, что историк в каждом
отдельно взятом случае упоминания царствующей
персоны, также перечисляет имена принцев. Согласно
этическим нормам изучаемого времени, не принято
было авторам генеалогичеких исследований упоминать
в своих трудах имена жен и дочерей государя подряд.
Исключение составляли лишь самые выдающиеся
личности женского пола.
В «Тарих–и алем арай–и Аббаси» («Истории
украшателя мира Аббаса») Искендер бека Туркмана
(1560/61 – 1633/34) сведения по родословии правящей
династии Сефевидов изложены в мельчайших подроб
ностях, начиная с самых его истоков [10]. В первой
главе указанного источника речь идет о происхождении
Шах Аббаса I и родословия Сефевидов. Автор степень
ответственности за правдивое составление таблицы
родословия шаха возлагает на «ученых и красноречивых
историков прошлого», и добавляет, что «о них
составлены родословные таблицы, написаны трактаты».
Искендер бек Туркман Мунши генеалогию называет
отдельной «дисциплиной» в исторической науке.
То, что Сефевидские шахи свое происхождение
соотносят к «Дому пророка», основано на выше
указанной генеалогической версии. Хотя, современные
азербайджанские историки сомневаются в правдивости
этой версии, заявляя о том, что эта версия имеет
политическую подоплеку, выдвинута с намерением
обосновать легитимность их светской власти.
В управленческой практике Сефевидов при
назначениях на государственные и духовные должности
родословие имело особую значимость. Так, согласно
фирманам, от представленного к назначению лица
на пост главы духовенства со стороны джамаата
требовался официальный документ подтверждающий
его должное родословие. Такого рода фирманы,
которое должны были беспрекословно повиноваться
подданные, называли «издание шаджара» [11, с. 88–
96]. Рядом печати государя и султанской тугры –
персональный знак правителя (signature) прилагали
также династическое родословие Сефевидов.
Сегодня, в деле сбора значительного числа мате
риалов по историческому прошлому азербайджанского народа, мы должны быть благодарны отечественной
исторической генеалогической культуре. Родословия ханов (хаканов), предводителствовавшие тюрками – огузами, Великих Селджукских султанов, атабеков Азербайджана, Иракских селджукидов, Ширваншахов, атабеков
Мосула, атабеков Фарса, мамлюков–тюрков – правителей Иракского Аджама, Элханидов, анатолийских
селджукских бейликов, тюркских султанских династий Османлы, Кара–коюнлу, Ак–коюнлу, Сефевидов,
Авшаров, сами по себе являются ценными источниками
для историков и генеалогов. К этому длинному списку
можно добавить родословия властвующих на азербайджанских землях ханов, правивших вплоть до российской аннексии всего Южного Кавказа в первых десятилетиях XIX века [12; 13; 6; 14; 15].
Согласно материалам четырех бекских комиссий
(Шушинской, Бакинской, Ериванской и Тифлисской)
по упорядычиванию прав тюркско–мусульманского
высшего сословия, официально действовавшие начиная
с 60–х годов XIX века, а также отдельным заметкам
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в письменных источниках и устным сообщениям
информированных лиц, получается, что в то время в
домах местных дворян хранились старинные, а также
подтвержденные бекскими комиссиями родословные
таблицы. С целью лучшей сохранности, записи на этих
таблицах переносили на обработанную шкуру газели
(джейран). Интерес к составлению «шаджара» была
сильна также среди мусульманского духовенства. Все
это говорит о продолжении бытования в местной среде
древней традиции составления и хранения родословий.
С другой стороны, поднятие царизмом вопроса
составления родословий на уровень важного документа
для урегулирования имущественных и личных прав
тюркско–мусульманского дворянства Южного Кавказа,
способствовало приданию серьезного значения этому
документу со стороны ханских, бекских и агаларких
фамилий. Одним словом, если до этого составление
и хранение родословий было связано с культурными
традициями, то в результате длительного политического
процесса, атрибут родословия, подтвержденный бекс
кими комиссиями, становится очень важной основой
в приобретении со стороны местной аристократии
имущественных и личных прав.
Отметим, что первые десятилетия XIX в. господ
ствующие структуры, прежде всего, обрашали присталь
ное внимание на родословия правящих ханов Азербайд
жана, которые уже поставили свои подписи под
трактатами о переходе под покровительство России.
Эти родословные по специальному поручению властей составлялись местными специалистами по ведению
генеалогии, соотвественно, документы брали под политический контроль. Например, родословия Гянджинских и Кубинских ханов был составлен представителем
шамахинского высшего духовенства (позже – Закавказкий муфтий), опытным генеалогом Гаджи Абдуль–Гамид эфенди [16, т. 8, с. 11, 905–908]. Кроме того, были
разработаны родословие Ширванских [17, т. 5, с. 1118],
Бакинских [16, т. 5, с. 1119] и Шекинских ханов [16, т. 5,
с. 1120], а также Илисуйских султанов [16, т. 5, с. 1121].
Особый интерес представлял родословие Каджарской
шахской династии в соседней Персии [16, т. 8, с. 977–
978], где соперничала Россия с Великобританией. Кстати, в деле изучения генеалогии каджарских шахов Персии не отставали и английские авторы [17].
Повышенная степень внимания к ханским родо
словиям Южного Кавказа не диктовались этногра
фическими или научно–историческими интересами
к историческому прошлому края. Дело в том, что
перешедшие под покровительство России правители
ханств согласно положениям заключенных договоров, на
первых порах все еще сохраняли за собой внутренную
независимость. Но это не устраивало царизм, и на
этой почве преследовались тайная цель – держать
под пристальным вниманием законных наследников
ханской власти, предотвратить продолжательность
династии всеми возможными средствами. Потому,
спустя некоторое время, высылка ханов, султанов,
влиятельных беков в центральные губернии России
на неопределенное время, не было случайным, было
продиктовано политическими мотивами. К примеру,
в этом контексте можем отметить высылку в Россию
в мае 1819 г. по личному указанию Ермолова векиля
Казахского магала (дистанция) майора Мустафы ага
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Шихлинского и главу Шамсаддинского магала майора
Насиб султана [16, т. 6, ч. 1, с. 696; 18, с. 132].
Когда в 1920–30 гг. дворянские фамилии за при
надлежность «к бывшим эксплуататорским классам»
поголовно подвергались кровавым репрессиям боль
шевизма, многие стали уничтожать исторические
документы из семейного архива, опасаясь оставлять
их у себя. Так, бесследно исчезли немало родословные
таблицы и др. схожие документы, выданные в далеком
прошлом шахами, владетельными ханами, исчезли также
фирманы, бараты, и другие бумаги с историческим
содержанием [19, с. 22].
Если в европейской и российской генеалогической
практике наряду с мужской линией отмечаются и
лица женского пола, а также даются сведения об
их бракосочетании, то в родословной традиции
азербайджанцев, с учетом упоминания в родословных
списках выдающихся личностей, отдается преимущество
ведения генеалогии по мужской линии, женские имена в
описаниях встречаются редко.
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About the history of genealogic tradition Azerbaijanis
The article based on local medieval sources on history, considers the history of
rich genealogic tradition of Azerbaijanis. An early primary source is «Oguzname»
by Fazlullah Rashid–al–Din (XIII century), where referring «anonymous Turkish
historians» of the past presents the genealogy of ancient Oguz, and the «History of
Albania» (VII century) by Moisey Kalankatuyski says about the genealogy of the
Albanian kings of the Aranshahiks dynasty. Further, in the example of the works of
medieval Azerbaijani historians – Hasan bey Rumlu, Abdi Bey Shirazi, Iskender Bey
Turkman this tradition is followed in relation to the governors of Azerbaijan from
different ruling dynasties (Seljuks, Shirvanshahs, Garagoyunlu, Akkoyunlu, Safavids
and others.). It is noted that at all times the Azerbaijani historians have attached great
importance to this specific work, thanks to which today historians and ethnographers
have a rich database of genealogical tables of the historical past of the people.
Keywords: Azerbaijan, beys and aghalars, Bey Committee, family tree,
genealogy, Hasan bey Rumlu, Iskender bey Turkman.
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Про історію генеалогічної традиції азербайджанців
Спираючись на місцеві середньовічні джерела з історії, розглядається
багатий родовід традицій азербайджанців. Як раннє першоджерело наводиться
«Огузнаме» Фазлаллаха Рашидаддіна (XIII століття), де з посиланням на
«анонімних тюркських істориків» минулого викладається родовід древніх
огузів, а в «Історії Албанії» (VII століття) Мойсея Каланкатукського йдеться
про родовід албанських царів з династії Араншахіків. Далі в прикладі праць
середньовічних істориків–азербайджанців Гасан бека Румлу, Абді бека
Ширазі, Іскандер бека Туркман ця традиція простежується щодо правителів
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Азербайджану з різних царських династій (Селджукіди, Ширваншахи,
Каракойунлу, Аккоюнлу, Сефевіди і ін.). Відзначається, що в усі часи
азербайджанські історики надавали великого значення цій специфічній роботі,
завдяки якій сьогодні історики та етнографи володіють багатою базою
таблиць родоводів історичного минулого народу.
Ключові слова: Азербайджан, беки і агалари, бекські комісії, родовід,
генеалогія, Гасан бек Румлу, Іскандер бек Туркман.
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Стажування студентів – важлива складова
навчально–виховного процесу вишів
Російської імперії на початку ХХ ст.
Мета статті: з’ясувати роль та значення стажування студентів деяких
вишів у контексті системної підготовки наукових і технічних кадрів Російської
імперії (початок ХХ ст.). У результаті проведеного дослідження автор дійшов
висновку, що проходження студентами виробничої практики в цілому сприяло
ґрунтовному засвоєнню ними професійних знань. Це був стратегічно правильний
шлях щодо налагодження творчих зв’язків між досвідченими фахівцями і
малодосвідченим студентством, коли передача досвіду та знань відбувалася
безпосередньо під час виробничого процесу. Водночас не слід ідеалізувати
систему освіти Російської імперії, де самодержавна форма правління все ж
негативно впливала на останню.
Ключові слова: Україна, освіта, наука, університет, інститут, студенти,
стажування.

Модернізація вищої освіти сучасної України
передбачає
посилення
практичної
спрямованості
навчання. Це дозволить виховати ініціативних і само
достатніх суб’єктів сучасного ринку праці. Теоретичні
знання студентів матимуть лише тоді якесь значення,
коли будуть апробовані у виробничих умовах.
Стажування студентів, на наше переконання, здатне
нейтралізувати формалізм самого освітнього процесу,
адаптуючи його до вимог глобалізованого світу науки та
економіки.
Студентська субкультура традиційно перебуває
під активним впливом інших субкультур, що надає
їй особливої динамічності. Стажування, як одна із
важливих форм практичної підготовки фахівців,
створювало передумови для зближення адептів–
початківців з досвідченими фахівцями. Закріплюючи,
в умовах виробничої практики, набуті в навчальних
аудиторіях теоретичні знання, студенти одночасно
пізнавали побут й культурні вподобання представників
різних професійних верств. У цьому, зокрема,
проявлялися також елементи соціально–культурної
діяльності. Аналізуючи специфіку взаємодії студентства
з місцевою громадою, український дослідник Іван
Посохов у статті «Студенти університетів Російської
імперії ХІХ – початку ХХ ст. і місцеве суспільство»
констатував: «У результаті цього [взаємодії студентства з
іншими соціальними групами. – С. Х.] зазнавало змін не
лише студентство, але й відбувалися інші модифікації.
Такі
контакти
відзначалися
різним
ступенем
інтенсивності та відбувалися за різних умов» [8, с. 38].
Серед
науковців,
які
торкнулися
проблеми
стажування студентів зазначеного періоду, слід назвати
таких: Н. Шип, І. Іванов, О. Драч, І. Посохов та
інші. Водночас це питання залишається недостатньо
розробленим і потребує ґрунтовного дослідження.
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Мета статті: з’ясувати роль та значення стажування
студентів деяких вишів у контексті системної підготовки
наукових і технічних кадрів Російської імперії (початок
ХХ ст.).
Майбутні спеціалісти стажувалися там, де вони
мали навчитися чомусь практично. Під час проходження
практики, наголосимо, від них вимагалися якісні
теоретичні знання базового рівня; а вже сприяти їхньому
професійному становленню – завдання відповідних
наставників. У системі вищої комерційної освіти,
зробимо акцент, з винятковим пієтетом ставилися до
організації екскурсій та відряджень: «Якщо в системі
вищої освіти наукові екскурсії і відрядження незамінні
за своїм педагогічним призначенням, то у системі вищої
комерційної освіти роль їх поглиблюється тим, що
ніякі академічні заняття не зможуть дати такої школи
живих вражень у вибраній спеціальній галузі, яка
особливо необхідна майбутнім практичним діячам на
економічному поприщі» [6, с. 39].
Як відомо, студенти того чи іншого вишу проходили
практику на території самої Російської імперії, а
також за кордоном. Рада Київського комерційного
інституту (нині – Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана), надаючи пріори
тетного
значення
практичній
підготовці
своїх
вихованців, навіть ухвалила спеціальне рішення щорічно
на засоби інституту посилати за кордон 15 – 20 сту
дентів [6, с. 38].
Студіююча
молодь
технічних
спеціальностей
охоче стажувалася на діючих виробничих об’єктах,
оскільки тут можна було оволодіти необхідними
навичками та вміннями не лише для подальшого
успішного навчання, але в майбутньому й для вдалого
кар’єрного росту. Скажімо, з дозволу адміністрації
Товариства Московсько–Києво–Воронізької залізниці
певна група студентів отримала нагоду взяти участь у
будівництві залізниці Одеса – Бахмач. Тут проходили
практику вихованці навчальних закладів міст С.–
Петербурга, Москви, Риги і т.д. Студенти–практиканти
за свою роботу отримували 50 рублів за місяць,
підйомних не передбачалося. Добиралися молоді
люди на місце проходження практики за рахунок
роботодавця. Згідно архівних документів, 6 квітня
1910 р. керуючий у справах даної установи повідомив
начальнику одного із відділів, що у нього мають
пройти літню практику студенти провідних технічних
вишів, а саме: Київського політехнічного інституту
(Б. Дебагорій–Мокрієвич, М. Шипович, О. Сиволап),
Інституту інженерів шляхів сполучення (К. Богданов),
Петербурзького політехнічного інституту (нині – Санкт–
Петербурзький державний політехнічний університет,
РФ) (А. Манучаров) [11, арк. 9].
А в 1911 р. на літню практику до Одеси прибули,
зокрема, студенти Київського університету (нині –
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка), Московського інженерного училища (нині –
Московський державний університет шляхів сполу
чення, РФ) та навіть Лемберзького (Львівського)
політехнічного інституту (нині – Національний
університет
«Львівська
політехніка»).
Після
прибуття, студенти заповнювали «Приемную записку
поступившего на службу по постройке железно
дорожной линии Одесса – Бахмач» (анкету), котра
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пізніше надсилалася керуючому у справах установи. В
анкеті вказувалися персональні дані: віросповідання,
національність, сімейний стан та інше. Стажист від
інженерного училища В. Нікольський прибув на
практику 31 травня, а поляк І. Мікоша – 1 червня
1911 р. Після завершення практики організація
надавала характеристику на кожного стажера, де
обов’язково зазначався перелік виконаних ним
робіт і головний підсумок щодо їхньої якості. Так,
позитивну характеристику отримав з місця роботи
практикант–студент Московського інженерного учи
лища Фамінський. Роботодавці відзначили, що він
чітко виконував усі покладені на нього завдання різної
складності: проекти, креслення і так далі він доводив
до логічного кінця.
В 1912 р. в Одесу на літню практику відправлені:
В. Шудека (вихованець С.–Петербурзького техноло
гічного інституту, нині – Санкт–Петербурзький
державний
технологічний
інститут,
РФ),
уже
згадуваний І. Мікоша, В. Александров (Ризький
політехнічний інститут, нині – Ризький технічний
університет, Латвійська республіка) т.ін. 6 липня
1912 р. повідомлялося про те, що О. Байєр (Московське
імператорське інженерне училище) також мав приїхати
до Одеси, однак для нього зробили виняток: офіційно
зарахований десятником з 1 липня, хоча прибув 4 липня.
Наступного року (1913 р.) в Одесу на літню практику
були направлені: О. Байєр (Московське імператорське
інженерне училище), А. Манучаров (С.–Петербурзький
політехнічний інститут) т.ін. [11, арк. 32–33, 48, 58–58зв,
60, 64–65, 69, 78–79, 90–91].
Звертаємо увагу, що жінки нарівні з чоловіками
також проходили навчально–виробничу практику,
виконуючи увесь обсяг поставлених завдань. Наприклад,
1913 р. на літню практику відрядили слухачку С.–
Петербурзьких жіночих політехнічних курсів Є. Брєнєву
[11, арк. 90]. Водночас не забуваймо про «…морально–
етичні упередження про незручність спільного слухання
лекцій молоддю обох статей, поширені серед урядовців,
яких підтримувала невелика частина соціуму та
публіцистики» [4, с. 50]. Вступу жінок до університетів
протидіяли чиновники різних щаблів навіть в умовах
революційних заворушень в імперії. Так, попечитель
Харківського навчального округу зажадав пояснень
від ректора місцевого університету Дмитра Івановича
Багалія (1857–1932) щодо допуску жінок у навчальні
аудиторії [5, с. 120–121].
Тож наполегливістю й успіхами в навчанні курсистки
поступово змінювали (руйнували) усталені стереотипи
консервативної частини суспільства, зокрема щодо
образу жінки–інженера. Тим паче серед студентів–
чоловіків спостерігався запит на соціально активну
незалежну жінку–побратима: «У жінках, – зазначив
сучасний український дослідник Іван Посохов, –
студенти також прагнули віднайти однодумців, осіб
із глибокими ідейними переконаннями. Наприкінці
століття студентство прагнуло ще більшого розвитку
жінок, їх ідейного перевиховання та активної участі в
суспільному житті» [9]. Врешті–решт, на початку ХХ ст.,
через постійне скорочення чисельності студентів,
численні клопотання жінок і громадських організацій,
вдалося реалізувати програму сумісного навчання жінок
і чоловіків [4, с. 53].
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Коротко,
проходження
практики
студентами
створювало передумови для формування когорти
кваліфікованих спеціалістів. В підросійській Україні
проходили практику з різних міст імперії: Москви,
С.–Петербурга, Риги і т.д. Для цього тут були створені
відповідні умови. На базі практики виявлявся справжній
потенціал майбутніх спеціалістів щодо якісного
виконання ними практичних задач.
В залежності від поставлених завдань, практиканти,
щоби досягти бажаних результатів, здійснювали збір,
аналіз та обробку зібраного матеріалу. Наприклад, в
1909 р. четвертокурсник університету св. Володимира
О. Лоначевський–Петруняка опрацював колекції рослин,
зібраних ним особисто в околицях Києва та на Кавказі
(тут ним знайдено і описано новий вид василька);
результати копіткої роботи він виклав, зокрема, у
заліковому творі «Rosa tomentella Zeman». А студент
І. Странський обробляв гербарій (близько 700 видів
рослин), зібраний в Родопських горах у південній
Болгарії [2, арк. 9–10].
Із Уралу, де П. Вольсов побував разом із
П. Грищинським, до Києва була доставлена колекція
азбесту. Під керівництвом досвідчених фахівців студент
П. Вольсов детально вивчив характеристику азбесту,
з’ясувавши його сильні (не проводить електроструму, не
піддається вогню) і слабкі сторони (деякі види азбесту
не відповідають вимогам виробника) [1, с. 45–47]. Ним
констатовано важливість використання азбесту в сфері
промисловості (насамперед в якості теплоізоляційного
матеріалу): «Але всі ці недоліки, – писав П. Вольсов
у своєму «Звіті про відрядження на Урал», – тонуть
в масі корисних властивостей» [1, с. 45]. Слухач
восьмого семестру економічного відділення Ж. Кассіс
відвідав Персію (Іран), звідки привіз ряд предметів
перського виробництва для організованого музею
при Київському комерційному інституті [3, арк. 352].
Таким чином, виробнича практика приносила користь
і самим студентам, виховуючи в них кращі якості
конкурентоздатних фахівців, і вишам (формування
науково–педагогічних кадрів відбувалося належним
чином), і науці (вітчизняні колекції фауни, флори,
геології і мінералогії поповнювалися цікавими
екземплярами, а особисті спостереження і зроблені
висновки додавали ще один маленький штрих до
загальної картини уявлень натуралістів про природу).
Зусилля О. Лоначевського–Петруняка, І. Странського,
Ж. Кассіса, П. Вольсова та інших стажерів
зосереджувалися в тих напрямках, котрі тоді вважалися
перспективними. Цих та інших студентів, ймовірно,
єднала любов до своєї спеціальності, працелюбність,
наполегливість, зрештою, бажання бути корисними
науці.
Наведемо ще такі приклади. Улітку 1902 р.
студенти–агрономи Київського політехнічного інституту
(нині – Національний технічний університет України
«КПІ імені Ігоря Сікорського») М. Скрябін та Г. Гуревич
проходили стажування на Мурманській біологічній
станції, котрою тоді (1899–1902) керував зоолог
Олександр Кельсійович Лінко (1872–1912) [10, с. 3–10].
Ініціатором поїздки був знаний ентомолог, професор
Юлій Миколайович Вагнер (1865–1945/1946). Метою
перебування на біологічній станції, як і у вищезгаданих
студентів, було практичне знайомство із справою,
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а також оформлення колекцій. Умови для роботи
були тяжкими: віддаленість станції від населеного
пункту, що спричинило деякі незручності у постачанні
продуктів харчування, незвичні природні умови
тощо. Все це компенсувалося активною студентською
позицією. Оптимізм та невичерпний ентузіазм студентів
постійно заохочувалися з боку розумного і чуйного
вченого, начальника станції О. Лінко. І хоча колекція
М. Скрябіна і Г. Гуревича за обсягом дещо поступалися
колекціям, приміром, О. Лоначевського–Петруняка та
І. Странського, для обох студентів життя на станції
виявилося чудовою практичною школою. Близько 300
екземплярів морських тварин були використані для
досліджень в лабораторії закладу.
Отже, навчальні заклади мали щонайменше подвійну
користь від студентського стажування:
– підготовка студентів до самостійних наукових
пошуків;
– поповнення навчальних кабінетів необхідним
матеріалом для проведення на високому рівні
лабораторно–практичних занять.
В контексті вище написаного хотілося б згадати і
про тематичні екскурсії, котрі користувалися особливою
популярністю серед студіюючої молоді. Їх можна
розглядати в якості доповнення до виробничої практики.
Адже під час проведення подібних екскурсій наукові
завдання успішно поєднувалися з дозвіллям. Окрім
того, з’являлася нагода побувати в інших регіонах,
де, приміром, можна було поспілкуватися з цікавими
людьми, дізнатися від них про щось нове. Під час
подібних подорожей студенти зазвичай опановували,
крім професійних, комунікативні навички та вміння,
що пізніше неабияк сприяло виробленню ними
власної стратегії професійного росту. Так, в 1916 р.
відомий український геолог, географ і педагог Павло
Аполлонович Тутковський (1858–1930) організував
для студентів університету св. Володимира геологічну
екскурсію в районі річки Волга. Учасники екскурсії
змогли порівняти краєвиди різних куточків України і
Росії, самостійно виявити їхні відмінності. Результат
цікавої екскурсії – чимале зібрання колекції раковин
молюсків, які були унікальними і цінними з наукової
точки зору [7, с. 64]. І це попри те, що не всі бажаючі
змогли взяти участь в екскурсії: «На екскурсію спочатку
записалося багато студентів, але обставини воєнного
часу не дозволили всім взяти участь. В результаті в
дорогу відправилося 12 осіб» [7, с. 64].
Таким чином, у результаті проведеного дослідження
автор дійшов висновку, що проходження студентами
деяких вишів Російської імперії (початок ХХ ст.)
виробничої практики в цілому сприяло ґрунтовному
засвоєнню ними професійних знань. Це був стратегічно
правильний шлях щодо налагодження творчих зв’язків
між досвідченими фахівцями і малодосвідченим сту
дентством, коли передача досвіду та знань відбувалася
безпосередньо під час виробничого процесу. Водночас
майбутні фахівці виховували в собі такі риси, як
самостійність
мислення,
відповідальність
тощо.
Талановита та енергійна молодь, правильно скерована,
долала перешкоди і досягала позитивних результатів.
Також зауважимо, що не слід ідеалізувати систему
освіти Російської імперії, де самодержавна форма
правління все ж негативно впливала на останню.
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Training students – an important part of the educational
and training process universities Empire in the early ХХ century
The purpose of the article: clarify the role and importance of training students
of some universities in the context of the systematic training of scientific and
technical personnel of the Russian empire (the beginning of the XX century.). As a
result of research the author concluded that passing students practical training in
general contributed thorough assimilation of their professional expertise. It was a
strategically correct way to forge creative links between experienced professionals
and inexperienced students, where the transfer of experience and knowledge took
place directly during the manufacturing process. However, we should not idealize the
education system of the Russian Empire, where autocratic government still adversely
affect the latter.
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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.
Ключові слова: ООН, Україна, Рада Безпеки ООН.

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 урегулю
вання 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
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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
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 непостій
них 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
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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
найменувань країн. Кожен голова займає цей пост
протягом 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
резонанс 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
представляєте дружню країну, відому своєю неухильною
шляхетною 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.
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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].
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 африканських 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 представ
ляли собою грубе порушення суверенітету та терито
ріальної цілісності цих держав, маючи серйозну загрозу
світу та міжнародній безпеці. Представник УРСР вима
гав 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
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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
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
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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 демократичності роботи Ради
Безпеки ООН; посилення 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 спостерігались
в попередні роки. Серед них широке використання
формату відкритих засідань, брифінги для ЗМІ та
громадськості після завершення неофіційних консуль
тацій, 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
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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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Вплив спадщини Сенеки на філософську
складову української проповіді XVII ст.
Досліджується вплив доробку Сенеки на філософську складову
української церковної проповіді епохи бароко на прикладі творчості Антонія
Радивиловського. Метою даної статті є розгляд особливостей використання
Антонієм Радивиловським у своїй творчості текстів Сенеки, що має допомогти
краще зрозуміти ідейні впливи античної філософії на формування вітчизняної
філософської традиції епохи бароко. Головним методом дослідження став
компаративний аналіз та опис. Для аналізу в якості джерельної бази було обрано
рукописні та друковані збірки проповідника: «Огородок Марії Богородиці»
та «Вінець Христов». У статті простежуються зміст ідейних запозичень
текстів Сенеки та механізми їх використання проповідником. Робиться
висновок про творчий характер використання Антонієм Радивиловським ідей
Сенеки та наявність у спадщині проповідника значної філософської складової.
Радивиловський використовує авторитет Сенеки при моральних повчаннях та
філософських міркуваннях, щодо особливостей людської природи.
Ключові слова: історія філософії, українська філософія, антична
філософія, бароко, проповідь.

Звертаючись до питання про зміст філософської
спадщини українських мислителів епохи бароко,
слід окремо зупинитись на її ідейному підґрунті, а
точніше – на джерелах, на основі яких формувалася
вітчизняна філософська культура тієї епохи. Вагомим
складником цієї культури стало творче переосмислення
текстів античних філософів: грецьких та римських.
В свою чергу, такий інтерес до філософів давнини
обумовлювався поширенням в українській культурі
практик гуманістичної освіти в її єзуїтському варіанті,
які вимагали знання стародавніх текстів та вміння їх
трактування й інтерпретації, які було поставлено на
службу Церкві.
Досить шанованим мислителем для європейських
та українських інтелектуалів був Луцій Аней Сенека
молодший, який впродовж століть залишався одним з
найбільш цитованих християнськими авторами римських філософів. Природно, що із західної традиції,
інтерес до Сенеки прийшов і до України, що пов’язано з
функціонуванням Києво–Могилянської колегії, яка запозичила від єзуїтських колегій не тільки методику освіти,
але й програми, підручники та тексти для вивчення.
Одним з українських мислителів–інтелектуалів
ХVII ст. був Антоній Радивиловський, який жваво
послуговувався текстами античних філософів при
написанні своїх проповідей, використовуючи їх для
моралістичних прикладів та міркувань над смисло
життєвими проблемами існування людини.
Метою даної статті є розгляд особливостей вико
ристання Антонієм Радивиловським у своїй творчості
текстів Сенеки, що має допомогти краще зрозуміти
ідейні впливи античної філософії на формування
вітчизняної філософської традиції епохи бароко.

126

Для аналізу в якості джерельної бази було обрано
рукописні та друковані збірки проповідника: «Огородок
Марії Богородиці» та «Вінець Христов».
Дослідники–літературознавці, що звертали увагу на
творчість Антонія Радивиловського: М. Марковський
[2] та В. Крекотень [1], лише констатували факт
літературних запозичень проповідником з ряду античних
текстів, проте, природно, не досліджували дану
проблему з історико–філософської точки зору.
Антоній Радивиловський у своїх текстах досить
часто використовує запозичення з творів античних
філософів, піддаючи їх творчій обробці, інтерпретації
та трактуванню, залежно від мети повчання. Проміж
інших, проповідник послуговувався й текстами стоїчної
традиції, особливо Сенеки.
При цьому проповідник часом вказує посилання
на конкретний текст філософа в маргіналіях, проте,
досить часто, зазначає лише ім’я філософа або ім’я
та назву праці, не зазначаючи прямо – звідки він бере
запозичення. А в деяких випадках, коли проповідник
використовує лише невеликий фрагмент, посилання на
ім’я та твори філософа взагалі відсутні. Наприклад,
«нєтравмо часу на прожнованю, й на суєтныхъ сєго
світа забавахъ; алє на услугах Бзскихъ й добродітєлныхъ
справахъ, уважаючи сєбі тоє, жє чтоколвєкъ члвкъ
можєтъ міти на зємли, все то чужєє, нєхай будєтъ
ровный въ Богатствахъ Крєзусови, въ Мудрости
Соломонови, въ Чєсти Іосифови, албо Аманови, въ
Пієнкности Авєсоломови; в силі нєхай будєтъ ровный
Самсонови, всє то чужєє, єдинъ тылко часъ нашъ
(Курсив мій – В. С.). Богатство можєтъ украсти злодій,
выдрати разбойникъ, Мудрость можєтъ устати чрєзъ
нєчастоє уживанє, Чєсть чєрєзъ злоє розумінє людєй…
[3, арк. 239зв]. пієнкность можєт отнятии старость,
силу можєт отняти хороба! час тылко нашъ. Кого прєдъ
Господємъ нашимъ Христомъ Гды прїйдєтъ на судъ
можєтъ вымовити убозство, жє нє давалъ милостыны,
кого нєумєтность, жє нє был учитєлємъ, кого нємєщъ й
слабость здоровъя, жє нє навіжалъ хорыхъ, нє ходилъ до
Цєркви, нєпостил; алє рєчи жє нє мілємъ часу, жадєнъ
нєможєтъ. бо всє чужоє тылко часъ нашъ» [4, с. 707].
Ми знаходимо виділений курсивом фрагмент у першому
листі Сенеки до Луцилія, в оригіналі він звучить
наступним чином: «Omnia, Lucili, aliena sunt, tempus
tantum nostrum est» [11] (Все, Луцилій, чуже, тільки
час наш). При цьому, загальне тлумачення Антонієм
Радивиловським слів філософа, збігається з думкою,
яку хотів передати Сенека своєму адресату, що, як і сам
факт використання фрагменту листа при моральному
повчанні, може говорити про прихильність проповідника
до ідей римського філософа і визнання за останнім
морального авторитету.
Інколи, навіть за наявності посилання на конкретний
текст Сенеки, з’ясовується, що вони не відповідають
дійсності, оскільки в них наявні певні помилки,
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які можуть бути, як авторські, так і переписані з
іншого невідомого джерела. Наприклад, завершуючи
розповідь про прокажених, яких зцілював Христос,
Антоній Радивиловський уподібнює їх до грішників,
першим кроком до зцілення яких має бути – визнання
своєї гріховності, так само як і лікування хвороби
має розпочинатися з визнання факту її наявності.
Тут проповідник не вказуючи в тексті на Сенеку
прямо, наводить цитату з його листів для підсилення
ефекту морального повчання: «бо якъ мовить єдинъ
з мудрыхъ (у рукописі – «философовъ». – В. С. [6,
арк. 86 зв]): Знакъ спасєнїя єсть, познанє гріха; знакъ
поліпшєного сєрдца, гды чоловікъ гріхи свои познаваєтъ
[3, арк. 358зв]. На маргіналії в обох варіантах тексту
(рукописному і друкованому) присутнє конкретне
посилання на лист 29 – «Сєнєка: єпист.: Кθ» [3,
арк. 358зв; 6, арк. 866зв]. Проте в названому листі
даний уривок відсутній, ми знаходимо його у 28 листі
до Луцилія з посиланням Сенеки на Епікура: «Initium
est salutis notitia peccati. Egregie mihi hoc dixisse videtur
Epicurus; nam qui peccare se nescit corrigi non vult;
deprehendas te oportet antequam emendes» [11] («Знати
свій недолік – перший крок до здоров’я». На мою
думку, чудові ці слова Епікура. Бо той хто не знає своїх
недоліків, той не бажає їх викорінити. Спочатку слід
викрити себе, потім виправлятися [8]). В рукописному
варіанті проповіді даний фрагмент уточнюється
посиланням на лист 6: «й на иншомъ місцу тотъжє:
знакъ єстъ поліпшєннаго сєрдца. Гды чоловікъ гріхи
свои познаваєтъ» (Маргіналія: «Єпист.: s») [5, арк. 867].
З порівняння тексту проповідника з оригіналом Сенеки,
видно, що Радивиловський дещо видозмінив початковий
варіант «Et hoc ipsum argumentum est in melius translati
animi, quod vitia sua quae adhuc ignorabat videt» (Бо,
якщо душа бачить свої недоліки, яких раніше не знала,
це свідчить, що вона звернулася до кращого) [11].
Отже, тут Антоній Радивиловський змінив текст
Сенеки на свій розсуд, але щодо самої ідеї уривку
з листа римського філософа, то вона передається
проповідником фактично без змін, лише з відповідним
пристосуванням до євангельського змісту повчання.
Звертаючись до цієї ж теми, в іншому місці
стосуючи її до зцілення євангельського сліпого, Антоній
Радивиловський використовує наративний елемент
50–го листа Сенеки до Луцилія (при цьому посилаючись
на 5–й), наводячи для ілюстрації розповідь філософа
про Гарпасту, яка осліпла й сама не знала про це,
вважаючи, що зникло світло довкола неї: «будучи
чоловікъ въ гріхахъ занурєный, нє хочєтъ знати до
сєбє нєдостатковъ й нєдостойностїй своихъ, й діла
свои спросныє, за добрыє быти почитаєтъ. Пієнкнє тоє
выводитъ любо мудрєцъ поганскїй Сєнєка, пишучи до
єдного, Прїятєля своєго котрому повідаєтъ, річ барзо
трєфную…» (Маргіналія: «Єпист. є: до Люцилля»)
[3, арк. 384–384зв]. Далі проповідник переповідає
приклад Сенеки, емоційно прикрашаючи його. За
задумом проповідника цей приклад ілюструє духовну
сліпоту грішника. В цілому Антоній Радивиловський
солідаризується з римським філософом в погляді на
дану проблему, розвиваючи та коментуючи його думку,
при цьому проповідник надає їй виразного соціального
аспекту: «Й повідаєтъ тойжє любомудрєцъ зацный, жє
до такой сліпоты, до такого глупства приходятъ людє,
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которыи будучи злостми засліплєнны нєхочуть до сєбє
того знати, алє рачєй за добрє видячихъ сєбє удаютъ, то
єстъ за Правєдныхъ й стобливыхъ сєбє узнавають; барзо
ясныє й здоровыє очи маютъ, абы справы тємности, й
спросныє гріхи чинили, а жєбы світліє діла, стобливыє
й станови своєму налєжитыє повинности бєз уразы
Бозской, й нарушєня сумнєня своєго, отправовали, то
цілкомъ сліпы суть Правдать видитъ добрє Лакомца
кому бы грошєй позычати на лихву, видитъ откол
бы вєликоє множєство сєбі имінїя собрати; ажєбы
нєслушнє, й нєправдивє взятую у кого річъ возвратити,
албо убогого й нєндзного чоловіка, часу припадку якого
поратовати, то сліпъ» [3, арк. 384–384зв].
Усвідомлення та визнання своїх недоліків є кроком
до виправлення пише проповідник у «Слові 2 О
исповідании гріховъ» в другому томі рукописного
«Огородка», де він посилається на Сенеку не вказуючи
джерело: «Сєнєка зась мовитъ: Гдє єстъ сповідь, там
отпущєнїє» (Маргіналія: Сєнєк:») [7, арк. 802зв].
Антоній Радивиловський активно використовує
цитати з творів Сенеки при моральних повчаннях у
своїх проповідях, особливо для ілюстрації людської
природи та її вад, так коментуючи жадібність
євангельського Багатія, проповідник пише про те,
що жадібність людини стає чим дужчою, чим більше
людина має багатств, зазначаючи при цьому, що
«призналъ тоє й поганскїй Филїозофъ Сєнєка, гды
рєклъ: Тымъ болшихъ річїй жадаємъ, имъ болшъ
маємъ (Маргіналія: «Сєнєка філософъ: кніга в. о добр.:
глав.: кz»), й далєко прудшїй єсть// й охотнійшїй до
лакомства чоловікъ, въ собраню вєликихъ богатствъ
посаждєнный; яко пламєни горячшая сила єсть, имъ
зъ болшого запалєня приходитъ» [3, арк. 331–331зв].
Тут проповідник послуговується працею Сенеки «Про
благодіяння» (De Beneficiis), беручи для свого повчання
уривок: «maiora cupimus, quo maiora uenerunt, multoque
concitatior est auaritia in magnarum opum congestu
conlocata, ut flammae infinito acrior uis est, quo ex maiore
incendio emicuit» [10] (Ми тим більшого бажаємо, чим
більше нам дісталося, і жадібність того, хто знаходиться
серед великої маси багатств, стає ще більш ненаситною,
подібно до того, як сила полум’я безкінечно зростає,
коли сильнішою буває пожежа від якої воно здіймається)
[9]. Тут, проповідник передає слова й загальну думку
Сенеки фактично без змін.
Використовуючи в своїй творчості тексти Сенеки,
Антоній Радивиловський підходить до їх тлумачення
досить творчо та, як і належить церковному автору,
надає їм, згідно традиції, християнського змісту.
Так, посилаючись на листи філософа до Луцилія
та
називаючи
Сенеку
«премудрим»,
Антоній
Радивиловський розвиває думку філософа про
причетність Бога до становлення «доброї людини» та
інтерпретує стоїчний фаталізм (цілковиту залежність
обставин життя людини від фортуни та волі божества)
в дусі християнської ідеї божого промислу, який
наділяє людину всіма благами: «Илє зась до того,
кто чоловіку въ шафованю талантовъ услугуєтъ.
Збогативши Богъ талантами своими чоловіка, придалъ
до нєго провидінїє своє Бозскоє, котороє бы єму на
сємъ світі яко служєбница ніякая служила, й до набытя
зысковъ з талатовъ єму повірєныхъ помочною была…
Пытати Сєнєки прємудрого, й той твєрдитъ тоєжъ, жє
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за поводомъ провидінїя Божого чоловкъ збогачаєтъся
такъ въ добрах щастя, въ добрахъ тіла, якъ й въ добрахъ
души. мовитъ албовімъ такъ: Близъ Богъ єстъ, с
тобою єстъ, в нутръ єстъ, яко бы рєкши: Чоловічє
мізєрный, жє єстъ богатымъ, й годностю надъ иншихъ
вывышєный, нємашъ того от сєбє самого, алє отъ Бога,
бо близъ Богъ єстъ. жє єстъ на тілі силнымъ, здоровымъ,
й пієнкнымъ, отъ Бога тоє маєшъ, а нє отъ сєбє самого,
бо Богъ с тобою єстъ: жє прємудростїю й разсуждєнїємъ
иншихъ цєлюєшъ, й то нє отъ сєбє самого маєшъ,
алє отъ Бога, бо Богъ въ нутръ єстъ. й для того тойжє
мудрєцъ нижєй придаєтъ чили можєтъ кто на щастъє
поднєстися хиба от Бога вспоможєный? он даєтъ
совіты вєлинїє й гойныє въ кождомъ чоловіці добромъ
(Маргіналія: «Сєнєка до люцилля») [3, арк. 234зв]. Тут
Антоній Радивиловський скористався фрагментом 41
листа до Луцилія, в якому Сенека доводить адресату
думку про те, що божество присутнє в людині: Non
sunt ad caelum elevandae manus nec exorandus aedituus
ut nos ad aurem simulacri, quasi magis exaudiri possimus,
admittat: prope est a te deus, tecum est, intus est» [11]
(Не потрібно, ні простягати руки до неба, ні просити
служителя в храми, аби він допустив нас до вуха статуї
божества, наче воно краще почує нас: бо бог біля тебе,
з тобою, в тобі). Після коментування наведеної цитати,
проповідник наводить інший фрагмент даного листа,
що в оригіналі звучить наступним чином: Bonus vero
vir sine deo nemo est: an potest aliquis supra fortunam
nisi ab illo adiutus exsurgere? Ille dat consilia magnifica
et erecta. In unoquoque virorum bonorum… [quis deus
incertum est] habitat deus [11] (Кожна добра людина
причасна до Божества. Хто без допомоги бога може
піднятися над фортуною? Він дає нам благородні та
правдиві поради. В кожній добрій людині … живе один,
але не знаємо хто, з безсмертних). Тут ми бачимо, що
Антоній Радивиловський не тільки творчо інтерпретує
тексти Сенеки, але й за необхідності, вільно коректує
їх зміст. Так, у проповідника Бог підносить людину не
над фортуною (щастям), що відповідає стоїчному ідеалу
незворушності (апатії) мудреця, а на щастя (дає щастя),
тобто збагачує всіма видами благ (в рукописному
варіанті проповіді даний фрагмент не відступає від
тексту Сенеки [6, арк. 346]). В свою чергу, продовжуючи
цитувати
лист
римського
філософа,
Антоній
Радивиловський опускає цитату з «Енеїди» Вергілія
[8] quis deus incertum est habitat deus (живе один, але
не знаємо хто, з безсмертних), а залишок від речення
поєднує з попереднім (Бог дає… поради в кожній добрій
людині).
Отже, ми можемо зробити висновок про активне
використання Антонієм Радивиловським спадщини
Сенеки, що говорить про наявність у його проповідях
потужної філософської складової.
Тексти
Сенеки
використовуються
Антонієм
Радивиловським з різними цілями, що відповідають
тому чи іншому задуму проповідника. Так, найчастіше,
Антоній Радивиловський, використовує авторитет
слів Сенеки, як приклад при моральних повчаннях та
філософських міркуваннях щодо особливостей людської
природи і ряду інших «смисложиттєвих питань»
(про призначення людини, міру та умови її свободи
тощо). Також, фрагменти з Сенеки, використовуються
проповідником при тлумаченні текстів Святого
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Письма, викладу аргументації на користь православної
догматики та прикрашання проповідей призначених
для похвали Богородиці, святих і значних осіб. При
цьому, як правило, в трьох останніх випадках, коментарі
Антонія Радивиловського до текстів Сенеки, також
набувають морально–філософського характеру.
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The influence of Seneca’s heritage on the philosophical component
to Ukrainian sermons XVII century
In the article is studied the influence of Seneca’s heritage on the philosophical
component of the Ukrainian church sermon of the Baroque epoch, using the example
of Antoniy Radivilovsky’s heritage. The purpose of this article is to examine the specific
features of Antoniy Radivilovsky’s use of Seneca texts in his work, which should help to
better understand the ideological influences of ancient philosophy on the formation of
the national philosophical tradition of the Baroque era. The main method of research
was comparative analysis and description. For analysis, as a source base, handwritten
and printed collections of the preacher were chosen: «Mother of Gold garden» and
«The Crown of Christ». The article traces the content of ideological borrowings of
Seneca texts and the mechanisms of their use by a preacher. A conclusion is made
about the creative nature of Antoniy Radivilovsky’s use of Seneca’s ideas and the
presence in the legacy of the preacher of a significant philosophical component.
Radivilovsky uses the authority of Seneca with moral teachings and philosophical
discourses about the characteristics of human nature.
Keywords: the history of philosophy, Ukrainian philosophy, ancient philosophy,
baroque, preaching.

***
УДК 94(450):272–.587«12»

Климків С. М.,
магістр, викладач, Львівський коледж транспортної
інфраструктури Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту
ім. академіка В. Лазаряна (Україна, Львів),
kramerloran@gmail.com

Вплив містицизму Йоахима Флорського
на духовне і соціальне життя людей ХІІІ ст.
Головною метою статті є прослідкувати основні риси апокаліптичних
ідей, вплив та місце містицизму Йоахима Флорського в духовних та суспільних
пошуках ХІІІ ст., особливо в чернечому середовищі. В статті також показано
практичне значення ідеологічних мотивів та окремих аспектів світогляду ідей
італійського монаха Йоахима Флорського, які використовувалися в єретичних,
антикатолицьких та масових рухах зазначеного періоду. Оскільки апокаліптизм
Йоахима не був поверхневим явищем, його ідеї мали безпосередню реалізацію і
продовження в індивідуальних духовних практиках та колективній свідомості
середньовічних людей, включно до Великої чуми 1348 р.
Ключові слова: Йоахим Флорський, апокаліптизм, папство, єресь,
середньовічна духовність, францисканський орден, середньовічна Італія,
ХІІ–ХІІІ ст.

Йоахим Флорський (1132–1202 рр.), монах із
Калабрії був творцем не тільки світоглядної але й
інтелектуальної системи, яка в його уяві повинна була
втілитися в недалекому майбутньому.
Очікування кінця часів, кінця історії, чи настання
глобальних змін у житті бентежили людство завжди.
Але як реагувала середньовічна людина на такі
можливі виклики? На що вона могла сподіватися, чого
прагнути чи боятися? Ідеї італійського містика Йоахима
Флорського другої половини ХІІ ст. дають багато
відповідей щодо апокаліптичного світогляду людей
Середньовіччя.
Інтелектуально і морально вони відобразилися в
самому суспільстві, ставши водночас основою для
не менш контроверсійного протистояння і всередині
католицької Церкви. Дана проблематика статті
лежить в площині історичної антропології, оскільки
акцентується на світогляді середньовічної людини.
Саме ця риса визначає її актуальність у подальших
дослідженнях пізнання духовних і суспільних вимірів
життя людей Середньовічної Європи. Особливо на
прикладі діяльності окремих індивідів, і сприйняття їх
ідей сучасним суспільством. Адже ці ідеї позначилися
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на новому сплеску чернечих і єретичних рухів. З одного
боку ними відстоювалися первинні християнські ідеали,
а з іншого, – пропагувалися небезпечні альтернативи, які
могли знищити існуючий церковний і світський порядок.
Містичні погляди Йоахима стали фундаментом для
ордену францисканців, зокрема в їх цілеспрямованому
відстоюванні і збереженні християнських євангельських
ідеалів, які до ХІІІ ст. вже занепали. Саме під
впливом також цих ідей розвивався рух за абсолютну
апостольську бідність в середовищі цього ордену,
набувши свого апогею в другій половині ХІІІ ст. [3].
Варто спершу зазначити, що саме вплинуло на
Йоахимі погляди, які відобразилися у його вченні.
Він був родом із Козенци, що в Калабрії. Народився в
селянській родині 1132 р. В молоді роки відправився
в паломництво до Святої Землі та у Візантію.
Спостерігаючи наслідки невдалих Хрестових походів і
переживаючи неможливість звільнення Гробу Господ
нього, Йоахим відчував сильні моральні переживання.
Саме це змусило його стати послушником у
монастирі цистерціанського ордена – Самбучіно, після
повернення додому близько 1176 р. [6, с. 333]. Чернече
середовище сприяло його усамітненню, пошуках та
оцінці існуючого стану речей довкола, особливо у
моральному та історичному вимірах. Саме в такому
середовищі внутрішніх, глибоких роздумів Йоахим
отримав видіння майбутніх апокаліптичних змін [10,
p. 113]. Проповіді, які він виголошував на ці теми були
популярними серед духовно спраглого населення півдня
Італії.
Відомо також, що Йоахим певний час був абатом
в іншому монастирі ордена, до якого належав –
Кораццо. Свій перший і мабуть найважливіший трактат
«Concordia novi et veteris testamenti» («Узгодження
Нового і Старого Заповітів») Йоахим написав у монас
тирі Касамара, де оселився після зречення від своїх
обов’язків, за дозволом папи Луція ІІІ (1181–1195 рр.).
Впродовж 1191–1192 рр. Йоахим зі згоди папи
Целестина ІІІ (1191–1198 рр.) створює в Калабрії свій
орден, устав якого був схвалений у 1196 р. Святим
патроном нового чернечого згромадження був Іоан
Флорський. Центром нового осередку став монастир Сан
Джованні–ін–Фьоре [11, с. 189]. Сам орден проіснує до
1505 р., та зникне напередодні Реформації.
Останні 10 років свого життя Йоахим провів за
межами цистерціанського ордена. Оскільки головний
капітул цистерціанців вбачав у Йоахимі попри все
втікача [6, с. 334]. Помер колишній цистерціанець у
1202 р., у монастирі Сан–Джованні–ін–Фьоре, де творив
решту своїх праць. Ці епізоди його життя, а також
видіння, які він отримав стали суттю його вчення.
Концепцію, за якою мали настати кардинальні зміни
вже в недалекому майбутньому Йоахим формував із
Святого Письма та духовної літератури апокрифічного
змісту. Його проекція майбутнього жодним чином
не ґрунтувалася на раціоналізмі, але лише на вірі
і духовному пізнанні [12, с. 184]. Окремі крайні
погляди, антицерковного спрямування Йоахима його
послідовники і прихильники згодом перетворили у
вчення, яке папство засуджувало, як єресь [13, с. 190; 6,
с. 348].
Космологія майбутнього в історичній перспективі
вбачалася Йоахимом у вигляді статусів, періодів чи ер.
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Їх він виділив три і вірив, що вони відповідають трьом
іпостасям Божественної Трійці. Принагідно зазначимо
що його вчення «Про Святу трійцю» буде засуджене на
IV Латеранському Соборі у 1215 р. [14, p. 148; 8, p. 194;
11, с. 189].
Саме трактат «Узгодження…» дає найбільш
неочікувані уявлення майбутнього в інтерпретації
пророцтва Йоахима. Від часу створення світу і часу
в якому він жив (відповідно часу Старого і Нового
Заповітів) минуло вже «дві ери». Цей період також був
часом відкриття семи печаток Апокаліпсису.
Другий період людської історії, в якому власне жив
Йоахим, мав закінчитися містичним 1260 роком. Цю
дату він взяв, виходячи з Апокаліпсису Іоана Богослова.
На зміну «ері Сина», або ж періоду Нового Завіту мав
прийти час «Ери Св. Духа». Саме в такому порядку
настали б грандіозні зміни в духовно–інтелектуальному
житті людства, якому б відкрилося врешті Божественне
одкровення [15, p. 332].
Цей час не був періодом Божих кар, а лише
повільним переходом терплячого людства до царства
Св. Духа – вічного блаженства [13, с. 192]. Причиною
криз і потрясінь (tribulationes), які були повсякденням
в його часі, і мали стати вісниками кардинальних змін,
Йоахим вбачав виключно у падінні моралі. Цікавим на
наш погляд є те, що ці потрясіння також спіткають тих,
які будуть вибрані для спасіння із настанням «третьої
ери» [16, с. 139].
Для одних це буде покарання за недостойність,
для інших – покута і нагорода за переслідування.
Довгому періоду духовного занепаду врешті прийде
кінець, а тим, кого переслідували буде відкрите «Вічне
Євангеліє» – невід’ємний атрибут апокаліптизму
Йоахима [17, с. 252–253; 8, p. 195]. Саме від початку
1260 р. за міркуваннями Йоахима, поширювати
проповідь євангельського життя будуть вже не прелати
чи богослови, а нові чернечі ордени [18, с. 140; 13,
с. 192].
Вже після смерті Йоахима було засновано два нових
чернечих ордени – францисканців і домініканців. Саме
вони силою віри і проповіді почали навертати світ. «Viri
spirituales», як їх називали, зазнали переслідувань, але
врешті перемогли тих, хто чинив їм кривду. Це стало
важливою деталлю для подальшого розвитку подій та їх
інтерпретації в історії францисканського ордена зокрема.
Це особливо стосувалося францисканців, які згодом
в ідеях Йоахима вбачали своє виняткове призначення.
Саме поширювати проповідь бідності і смирення, –
було головним завданням та ідеалом брата Джованні
Бернардоне – св. Франциска [19, с. 156; 20, с. 200].
Йоахим очевидно не відкидав, що саме бідність
була головним критерієм морального і суспільного
оновлення.
Із настанням «Ери Св. Духа» люди змогли
б осягнути істину в цілому. Віра б замінилася
Божественним одкровенням, оскільки Бог би відкрив
всі таємниці людині, навіть найпотаємніші [6, с. 352].
У феодальному світі зникли б всі, хто зловживав і жив
за рахунок інших. Ідилія такого майбутнього могла
підірвати авторитет світської і духовної влади, що звісно
було недопустимо [6, с. 358]. Вчення Йоахима, виходячи
лише із практичних міркувань і реалій, звісно почали
засуджувати.
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Головним фактором його апокаліптизму постає
боротьба і перемога над Антихристом. Цю ідею
використовували францисканці в своєму протистоянні
з папством, яке не поділяло їхніх ідей вже в другій
половині ХІІІ ст. Саме Антихрист вбачався останньою
перешкодою на шляху до втілення «Ери Св. Духа». Він
поставав у матеріальному відношенні.
Цікавим є погляд історика М. Ламберта, який
досліджував працю Йоахима «Liber figurarum», що
являла собою діаграму майбутнього. Йоахим вірив,
що буде два Антихристи, «один на початку цього
«третього статусу» а інший в його кінці» [8, p. 199].
Водночас виходить, що «Ера Св. Духа» буде періодом
завершальної боротьби проти зла, прелюдією кінця
історії. Прообразом Антихриста в уяві Йоахима був
султан Саладін, який не дав латинянам відвоювати
Святу Землю в контексті ІІІ Хрестового походу.
Прихильники і послідовники такого вчення, зокрема
францисканці бачили Антихриста також в особі
німецького імператора Фрідріха ІІ Гогенштауфена (1223–
1250 рр.). Імператор переслідував орден на своїх землях
[20, с. 208]. Такий критерій, у визначенні імператора
ворогом зберігся у францисканців і в майбутньому.
Загалом перемога над Антихристом, згідно з роздумами
Йоахима станеться всередині Церкви, адже саме Церкві
буде загрожувати матеріальне зло.
Зауважимо також, що ідея Страшного Суду у цьому
процесі боротьби і потрясінь переноситься на кінець
«другого статусу» – ери Церкви і кліриків та прелатів.
Перемога над матеріалізмом Церкви і є основою для
майбутнього оновлення людства і світу. Тому через це,
Страшний Суд у Йоахима втрачає містичний характер
невідомості, і отримує риси грізного суду над всякими
носіями несправедливості [6, с. 341, 352]. Особливо це
проявляється по відношенню до Церкви.
Саме завдяки цьому світ отримав б нові систему
цінностей і порядок, на основі християнських
євангельських ідеалів. Від 1260 року період цей мав
тривати 50 поколінь, і увінчатися повною перемогою
над Антихристом і проявами всякого зла [12, с. 191].
Саме такі цінності в статусі «Ери Св. Духа» і повинні
були відстоювати францисканці, які починаючи з 1230–
х р. і до першої половини XIV ст. вступили в жорстку
боротьбу із папством та навіть всередині свого ордену.
Отже, бачимо, що флорський абат розвивав свій
апокаліптичний містицизм у певній закономірності.
Спершу визначив джерело всяких бід і потрясінь,
вбачаючи у матеріалізмі Церкви. Далі у появі нових
орденів передбачив вісників «нового» статусу у «Ері
Св. Духа». Тільки не уточнив, який саме орден буде
у ньому конкретно. Ну і звісно центральне місце
встановив Антихристу та періоду Страшного Суду, які
також поставали заключним елементом формування
цього загадкового часу після 1260 р.
Однак
чи
мало
місце
більш
практичне
продовження і розвиток містичних ідей Йоахима в
індивідуальному та колективному відношенні ХІІІ
століття? Францисканський хроніст Салімбене де Адам
в середини ХІІІ ст. у своїй «Хроніці» описав власні
зустрічі із прихильниками вчення Йоахима в Пармі [21].
Полеміка показала, наскільки сильно ці послідовники
вірили в можливість здійснення апокаліптичних
пророцтв [13, с. 194–195].
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Були і такі, що складали коментарі на твори
Йоахима. Крім вже згаданого трактату «Узгодження»
інтелектуали любили коментувати й інші праці Йоахима.
Серед не менш відомих були й такі: «Expositio in
Apocalipsim» («Коментар на Апокаліпсис») і «Psalterium
decem
chordarum»
(«Дясятиярусний
Псалтир»).
Найвідомішим коментатором творів Йоахима став
богослов із середовища францисканців – Герардо із
Борго Сан–Доніно. Герардо видав у Парижі трактат
«Вступ до «Вічного Євангелія», до якого і ввійшли
твори флорського абата.
Коментарі дані Герардо вказують на те, що «Вічне
Євангеліє» перевершить своїм духовним змістом Біблію,
і повинне прийти їй на зміну в ері Св. Духа» [11, с. 192].
Детальне вивчення цього трактату духовенством і
церковною комісією, що зібралася в містечку Ананьї,
визнали трактат єретичним [22]. Цікавим є те, що
єпископ Флорент за цю справу отримав Арльську
єпархію, зібравши провінційний синод для засудження
всіх йоахімітів [18, с. 180–181].
Формально Герардо був всього лиш компілятором,
але його звинувачували у продовженні і розвитку
єретичних думок Йоахима Флорського. Не визнавши
своєї вини, він був приречений до ув’язнення в
орденському казематі францисканців. Там він помер у
1276 р. не побачивши тріумфу і здійснення апокаліп
тичних пророцтв Йоахима Флорського [13, с. 196].
Жан де Мьон, автор відомого народного романсу
«Роман про троянду», звертав увагу, що праці Йоахима
були «особливо популярними і серед жінок, навіть
більше ніж серед чоловіків» [23, p. 75; 18, с. 177].
Відомо зрештою, що жінки в Середньовіччі були
особливо зацікавленні в різного роду містичному і
духовному пізнанні. Цей факт не повинен нас дивувати.
Засудження Герардо зачепило і францисканський
орден, який в той час переживав розкол серед
прихильників і противників євангельських ідеалів.
Тих ідеалів, які також вихваляв Йоахим. Відомим
захисником Герардо був генерал–міністр ордена – Іоан
Пармський [24, s. 296].
Підкреслимо також, що погляди антицерковної
спрямованості, із акцентом на бідність розвивав
мандрівний монах Герардо Сегареллі, що захоплювався
францисканцями. Про його «подвиги» розповідав
хроніст Салімбене де Адам [25, с. 278–289]. А
також його послідовники із секти лже–апостолів під
керівництвом Дольчіно, які переслідувалися інквізицією
(відомих, як апостоліків) [26, p. 100–109] та секти
Гільєльмітів [27, с. 47–48].
Францисканські спірітуали, які власне і відстоювали
орденську бідність, як найбільший ідеал, як вже
згадувалося переслідувалися папством наймасштабніше.
Зрозумілою причиною була популярність ідей Йоахима
Флорського і використання їх у своїй чернечій практиці.
Так наприклад Петро Іоан Оліві – лідер спірітуалів
(радикального крила францисканців) на початку XIV ст.
запозичив окремі постулати Йоахима для власного
«Коментаря на Апокаліпсис», який також засуджували
[10, p. 113; 17, с. 254; 23, p. 76].
Бачимо також, що в чернечому, чи інтелектуальному
середовищі містичні пророцтва Йоахима користувалися
неабияким попитом. Вони були джерелом як для
моральних, так і для ідеологічних, і прямо єретичних
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 120

альтернатив. Суспільство італійських комун використо
вувало такий містицизм в індивідуальних та колектив
них виступах, також проти світської і церковної влади.
Ще одним важливим наслідком очікування щодо
здійснення пророцтв Йоахима Флорського став не
єретичний, а суспільний рух флагелантів. Флагеланти,
або самобичувальники, стали справжнім феноменом
Середньовіччя. Населення міст, практично всіх станів
приєднувалося до колективних виступів під назвою
«алилуйя», які проходили містами північної Італії
ще з 1230–х р. Під гаслами «миру», «милосердя»
і «прощення», вони покутували та завдавали собі
фізичного болю, наслідуючи таким чином терпіння Ісуса
Христа [28, с. 524–525].
Це робилося для того, щоб спокутувати чужі
і власні гріхи. Колективні «imitacio Christi» часто
набирали небезпечних розмахів. Причини були різні –
криза моралі, феодальна реальність, голод, чума,
як наприклад 1258 р. Ці фактори змушували людей
згадувати пророцтва Йоахима про наближення кінця
часів і здійснювати відчайдушні дії [29, p. 110–111; 28,
с. 534]. Саме 1260 р. відбувся наймасштабніший спалах
флагелантів. Він охопив всю Італію і не тільки.
Німецький історик Арно Борст підкреслював:
«флагеланти пройшли довгим маршем до Богемії та
Ельзасу, тридцять три з половиною дні, і впродовж
шляху били себе криваво по кілька разів на день» [30,
p. 98]. Хоча вихідним пунктом флагелантів було місто
Перуджа. Як вказував Л. П. Карсавін їхня кількість
перевищувала 10 тис. осіб. Великими центрами
флагелантського руху були також Генуя, Модена, Реджіо,
Парма. Із вихідного пункту вони «направились на
південь – в Сполето і Римську область, вирушили до
Риму, і на північ – через Тоскану в Емілію–Романією,
Ломбардію, Тревізо і до Генуї».
Від Павії, минувши Мілан, куди флагелантів не
впустили, вони змушені були розділитись. Одна група
«пішла в південно–західному напрямі, в Тортону і на
північ у Верчеллі, а звідти до Асті. Друга група хвилі
рухалась в південно–західну сторону – Ферарою,
Падуєю і в марку Тревізо» [28, с. 537–538].
Перша хвиля завершилась в Провансі, інша пішла
в сторону Священної Римської імперії і дійшла аж до
Польського королівства [8, p. 198]. Але швидко почав
втрачатися зв’язок між групами. Як наслідок, через
зникнення духу стихійності – який так часто і об’єд
нував, флагеланти почали відділялися одні від одних,
розчиняючись поволі на широких просторах Європи.
Вважаємо, що рух флагелантів був також реакцією
на те, що пророцтво Йоахима не здійснилося [30, p. 98;
29, p. 113].
Послідовники флагелантів з’являлися ще 1290 р., та
1296 р. в Тіролі та впродовж 1314–1323 рр. у Тюрингії
[29, p. 124]. Кульмінацією стихійності флагелантів
стала Велика чума 1348 р. Суворі умови Середньовіччя
самі сприяли появі флагелантів, а духовний містицизм
посилював і аналогічний страх самої людини, розви
ваючи такі рухи чисельно і психологічно [30, p. 99–100].
Отже на основі доступних нам джерел можемо
прийти до наступних підсумків:
Апокаліптизм Йоахима Флорського вказував на
потребу реорганізації католицької Церкви, особливо в
сторону первинного християнського ідеалу бідності.
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Провісниками його в настанні «ери Св. Духа»
повинні були стати нові ордени. Проте, як бачимо
наближення «святого тисячоліття» сприяло надмірним
перекрученням і використанню вчення абата, згодом
навіть в єретичних цілях. Майбутнє і кінець часів для
людства в його світоглядній системі не завершувалися
традиційно, а знаходили продовження аж у третьому
статусі Св. Духа – новій ері людського життя. Його
концепція майбутнього отримала назву хіліазму. Серед
нечернечих і неєретичних рухів, які підтримувалися
ідеями Йоахима був також рух флагелантів.
Натомість саме флагеланти мимоволі ставали
масовим та психологічним каталізатором та попе
редженням людям Середньовіччя, про наближення
великих змін, які передбачав в недалекому майбутньому
італійський містик із Козенци, та які попри всі
очікування так і не здійснились.
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Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007. – 397 s.
30. Borst A. Medieval Worlds. Barbarians, Heretics and Artists
in the Middle Ages / A. Borst. – Ch.: University of Chicago Press,
2007. – 297 р.

References
1. Gioacchino da Fiore: vita e opere / Éditeur Grundmann H.,
Sorrentino S. – R.: Viella, 1997. – 261 p.; Emmerson R. K.,
McGinn B. The Apocalypse in the Middle Ages / R. K. Emmerson,
B. McGinn. – I., N.Y.: Cornell University Press, 1992. – 428 p.;
Patschovsky A. Die Concordia Novi ac Veteris Testamenti Joachims
von Fiore (†1202). Klassifikation der Handschriften. (Monumenta
Germaniae Historica. Hilfsmittel, 28) / A. Patschovsky. – H.:
Hahnsche Buchhandlung, 2013. – 406 p.; Randolph D. E.
Abbot Joachim of Fiore and Joachimism: selected articles /
D. E. Randolph. – F.,S., A., H.: Ashgate Publishing, 2011. – 360 p.;
Reeves M. The influence of prophecy in the later Middle Ages:
a study in Joachinism / M. Reeves. – N.D., L.: University of Notre
Dame Press, 1993. – 592 p.; Riedl M. Joachim von Fiore: Denker
der vollendeten Menschheit / M. W. Riedl. – W.: Königshausen &
Neumann, 2004. – 395 p.; West D. C., Zimdars–Swartz S. Joachim
of Fiore: A study in spiritual perception and history / D. C. West,
S. Zimdars–Swartz. – B.: Indiana University Press, 1983. – 136 p.
2. Abbot Joachim of Fiore Liber de Concordia Novi ac Veteris
Testamenti / Joachim of Fiore / Ed. By E. Randolph Daniel. –
Ph.: American Philos. Soc., 1983. – 455 p.; Joachim of Fiore.
Expositio in Apocalypsim / Joachim of Fiore. – F–am–M.: Minerva,

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

1964. – 224 p.; Psalterium decem cordarum / Joachim von Fiore /
Heraugegeben von Kurt–Victor Selge. – H.: Hahnsche Buchhandlung,
2009. – 467 p.
3. Senocak N. The Poor and the Perfect: The Rise of Learning
in the Franciscan Order, 1209–1310 / N. Senocak. – I.: Cornell
Univiversity Press, 2012. – 280 p.
4. Zhebar Je. Misticheskaja Italija. Ocherk iz istorii vozrozhdenija
religii v srednih vekah. Per. s fr. / Je. Zhebar. – SPb.: Tip.
A. Porohovshhikova, 1900. – 333 s.
5. Fournier P. Etudes sur Ioachim de Flore et ses doctrines /
P. Fournier. – P.: A. Picard, 1909. – 101 p.
6. Stam S. M. Uchenie Ioahima Kalabrijskogo / S. M. Stam //
Voprosy istorii religii i ateizma. – M., 1959. – Sb. ХІІІ. – S.338–360.
7. Burr D. The Spiritual Franciscans: From Protest to Persecution
in the Century After Saint Francis / D. Bur. – UP.: Pennsylvania State
University Press, 2001. – 427 p.
8. Lambert M. Medieval Heresy. Popular Movements from the
Gregorian Reform to the Reformation / M. Lambert. – O.: Blackwell,
1994. – 273 р.
9. Reeves M. Joachim of Fiore and the prophetic future: a
medieval study in historical thinking / M. Reeves. – NY.: Sutton
Publishing, 1999. – 216 p.
10. Bur D. Joahim of Fiore / D. Bur // Dictionary of the Middle
Ages / Ed. Strayer J. R. – NY.: Charles Scribner’s Sons. – 1985. –
V.5. – P.113–114.
11. Shishkov A. M. Srednevekovaja intellektual’naja kul’tura /
A. M. Shishkov. – M.: «Izdatel’ Savin S. A.», 2003. – 592 s.
12. Arsen’ev I. Sekty Evropy. Ot Karla Velikogo do Reformacii /
I. Arsen’ev. – M.: Veche, 2005. – 480 s.
13. Kotljarevskij S. A. Franciskanskij orden i Rimskaja kurija
v ХІІІ – XIV vv. / S. A. Kotljarevskij. – M.: T–vo skoropech.
A. A. Levenson, 1901. – 389 s.
14. Erbstösser M. Heretics in the Middle Ages [translated from
the German by Janet Fraser] / M. Erbstösser. – London: Edition
Leipzig, 1984. – 222 р.
15. Joahim of Flora. Imagining the end // The Medieval Reader /
Ed. Cantor N. F. – NY.: HarperCollins Publishers, 1994. – P.331–333.
16. Eliade M. Istorija very i religioznyh idej. Ot Magometa do
Reformacii / M. Eliade. – M.: Akademicheskij proekt, 2008. – 463 s.
17.Dobiash–Rozhdestvenskaja
O.
Nekotorye
problemy
Iohimizma / O. Dobiash–Rozhdestvenskaja // Zhurnal Ministerstva
Narodnogo Prosveshhenija. – 1913. – Maj, №6. – S.248–271.
18. Li G. Ch. Istorija inkvizicii v srednie veka. V 2–h. t. /
G. Ch. Li. – SPb.: Brokgauz–Efron, 1912. – T.2. – 514 s.
19. Kerov V. L. Francisk Assizkij // Voprosy istorii. – 2006. –
№6. – S.154–159.
20. Li G. Ch. Istorija inkvizicii. Sovremennaja versija illjustri
rovannoe izdanie: sovremennaja versija / [per. A. V. Bashkirova]; [pod
red. S. G. Lozinskogo] / G. Ch. Li. – M.: Jeksmo, 2007. – 512 s.
21. Salimbene de Adam Cronica // Monumenta Historica
Germanica SS / Ed. by Oswald Holder–Egger (hereafter MGH) /
Salimbene de Adam. – H.: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1913. –
T.32. – 755 p.
22. dokumenty komisii’ v Anan’i’ podani: Denifle H. Das
Evangelium Aeternum und die Commition zu Anagni / H. Denifle //
Arhiv für Literatur – und Kirchengeschichte des Mittelalters. –
Berlin. – 1885. – Bd.I. – S.120–125.
23. Tanon L. S. Histore des tribunaux de l’inquisition en France /
L. C. Tanon. – P.: L. Larose et Forcel, 1893. – 567 р.
24. Chélini J. Dzieje religijności w Europie Zachodniej
w średniowieczu / Przeł. I. Wyrzykowska, M. Wyrzykowska /
J. Chélini. – W.: Pax, 1996. – 420 s.
25. Salimbene de Adam. Hronika / Per. s lat. I. S. Kultyshevoj,
S. S. Prokopovich, V. D. Savukovoj, M. A. Tariverdievoj. Stat’i
O. F. Kudrjavceva, V. D. Savukovoj, M. A. Tariverdievoj. Sost.
V. D. Savukovoj / Salimbene de Adam. – M.: ROSSPJeN, 2004. –
984 s.
26. Gui B. Manuel de l’inquisteur / Edite et traduite par G. Mollat
avec la collaboration de G. Drioux / B. Gui. – P.: Champion, 1926–
1927. 2 vol., Vol.2. – 171 p.
27. Iz protokolov inkvizicionnogo processa nad Vil’gel’mitami //
Samarkin V. Vosstanie
Dol’chino.
Uchebno–metodicheskoe
posobie dlja studentov istoricheskih fakul’tetov gosudarstvennyh
universitetov / V. Samarkin. – M.: Glavnaja redakcija vostochnoj
literatury izd–va «Nauka», 1972. – S.47–48.
28. Karsavin L. P. Ocherki religioznoj zhizni Italii ХІІ –
ХІІІ vekov / L. P. Karsavin. – SPb.: Tip. M. A. Aleksandrova, 1912. –
589 s.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 120

29. Cohn N. W pogoni za Milenium. Milenarystyczni buntownicy
i mistyczni anarchsci Sredniowiecza / N. Cohn. – K: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007. – 397 s.
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Italian riligious misticism of Joachim of Fiore and its influence
in XIII century
The article is devoted to the study and analysis of the ideological motives, and
some aspects of the apocalyptic worldview ideas Italian monk Joachim of Fiore. The
main purpose was to trace the main features of apocalyptic ideas, influence and place
of the mysticism of Joachim of Fiore in the spiritual and social search in XIII century.
Especially in the monastic habitat. The article also shows the practical importance of
these ideas, which were used in the heretical, anti–Catholic and mass movements of
this period. On the basis of historiographical discourse and available sources were
able to show a direct relationship of ideas of Joachim of Fiore in popular culture, the
collective consciousness of medieval people, up to the Great Plague in 1348.
Keywords: Joachim of Fiore, apocalypticism, papacy, heresy, medieval
spirituality, franciscan order, mediaval Italy, XII–XIII century.
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Соціально–економічне вчення
східнохристиянських богословів
Середньовіччя
Аналізується соціальне вчення провідних православних богословів
Середньовіччя. Вивчаються їх погляди на господарський аспект соціальних вчень
щодо багатства, сріблолюбства, лихварства, приватної власності, бідності,
милостині. Розглядається порушена теологами проблема взаємоіснування
матеріального і духовного в людині. Метою роботи є дослідження соціально–
економічних проблематик розв’язаних у вченнях Православних богословів
Середньовіччя, що лягли в основу офіційної соціальної концепції Східної Церкви.
Встановлено, що у своїх соціальних вченнях, православні теологи Середньовіччя
акцентують на важливості піклування про духовну сторону людського буття і
засуджують прагнення християнина до матеріальних благ.
Ключові слова: православ’я, богослови, соціальне–економічне вчення,
багатство, сріблолюбство, бідність, лихварство, приватна власність,
державна влада, підлеглі.

Внаслідок Великої схизми 1054 року християнський
світ був розділений на Західну Римо–Католицьку Церкву
із центром у Римі та Православну на Сході з центром
у Константинополі. На розкол Церков вплинуло те,
що вони розвивалися в різних соціально–економічних
умовах які діяли на сході і заході імперії. Становлення
Західної Церкви відбувалось в умовах розвитку
феодальних відносин і політичної роздробленість
Європи, де монархи намагалися заручитися підтримкою
Римського Папи. Східна Церква зростала в умовах
протилежних: на Сході імперії феодальні відносини
розвивалися повільно, а потужна централізація
політичної влади не давала можливості духовенству
втручатися у політику, змушуючи існувати в залежності
від світської влади [1, с. 233]. Адміністративно–
політична кон’юнктура Східної імперії створила
особливі умови для взаємного існування Православної
церкви і держави. Імператорам Юстиніаном І була
оформлена концепція «Симфонії», в якій декларувався
принцип існування двох інститутів, згідно якого,
світська і церковна влада знаходилися в стані згоди
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і співпраці. Таким чином, у зону відповідальності
Православної Церкви входило не лише піклування про
духовну сторону життя християнина, а й розробка учень
соціального характеру і його господарської (економічної)
складової, що дозволяло інтегрувати соціальні доктрини
у світське життя, відповідно до вимог політичної влади.
На закладених підвалинах соціальних вчень східної
церкви,згодом, на межі ХХ і ХХІ був оформлений
офіційний документ Православного світу – Основи
соціальної концепції РПЦ. Для розуміння етапів
становлення сучасної соціально–економічної політики
Православної Церкви, а також їх впливів на формування
соціально–господарської свідомості українців, важливим
є дослідити історичну трансформацію соціальних вчень
та їх господарських складових, що найбільш яскраво й
цілісно проявлялися в роботах авторитетних теологи
Середньовіччя Івана Золотоустого, Патріарха Фотія,
Симеона Нового Богослова, Святителя Григорія Палами,
Миколи Квасили та інших.
В іноземному науковому середовищі, розв’язанню
даної проблеми присвячена робота Н. В. Соміна,
а якій автор вивчає погляди Івана Золотоустого на
соціально–економічні категорії як багатство, бідність,
приватна власність, сріблолюбство, милостиня; стаття
Н. П. Кудрявцев з дослідженням соціально–економічної
сторони проповідей Івана Золотоустого щодо багатства
і його належного використання. Науковець І. С. Чічуров
присвячує свою роботу концепціям Патріарха Фотія
щодо державного устрою та державного управління
в контексті його Послання до болгарського царя
Бориса–Михайла; стаття М. А. Поляковської в якій
розкривається відношення святого М. Кавасили до
проблеми лихварів і лихварства.
Переважна
більшість
зазначених
науковців
розглядають поставлене питання з історичного ракурсу
без врахування релігієзнавчого аналізу, крім того
з широкого аспекту соціальних питань порушених
східно–християнськими богословами, дослідники приді
ляють увагу лише окремим проблемами, що не дає
цілісного уявлення про соціальні вчення Середньовічної
Православної церкви. Проте, для українського релігіє
знавства проблема соціально–економічних вчень право
славних богословів Середньовіччя залишається terra
incognita.
Завдання статті: з позиції релігієзнавства,
дослідити соціальне вчення і його господарську
складову в роботах східно–християнських богословів
Середньовіччя.
В основу розвитку східнохристиянських соціальних
вчень середньовіччя була покладена грецька патристика
IV–V та VII–VIIІ ст. що розроблялася авторитетними
церковними письменниками – Отцями Церкви. Східні
Отці Церкви будували свої богословські погляди
на соціальну проблематику відштовхуючись від
тогочасних візантійських реалій, що дало їм змогу
органічно розвивати і впроваджувати свої концепції в
межах візантійського світу. Вагомий внесок у розробку
соціального вчення православної церкви вніс один з
найавторитетніших Отців Церкви – Іван Золотоустий
(347–407). У своїх релігійних вченнях він приділяє
значну увагу і соціально–економічним проблемам
як: багатство, милостиня, сріблолюбство, бідність,
власність, лихварство тощо. Вдалу характеристику
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соціального вчення Золотоустого надав протоієрей
Георгій Фроловській: «Здається, найчастіше говорив
Золотоустий про багатство і про бідність. Для цього
приводи постійно давало саме життя – життя великих і
могутніх міст» [2, с. 268]. Слід відзначити, в соціальних
вченнях східнохристиянських богослові, проблема
«багатство–людина» посідає провідне місце, оскільки
порушується одвічне питання, яке було закладене ще
біблійними мотивами, про первинності матеріального і
духовного. Звідси і прискіплива увага Золотоустого до
проблеми багатства і його накопичення людиною. За
словами Золотоустого, багатство лише шкодить людині і
не як не робить її особливою, вбиває її душу [3, с. 555–
556]; багатство вбиває своїх власників і зрадницьких
змінює їх, оскільки сама пособі річ мінлива: «в цьому
світі можна лише чимось користуватися, а не володіти»
[3, с. 558]. Хоча Золотоустий враховує, що людині без
фінансової сторони життя обійтися не можливо, але
вона не повинна ставити гроші в основу сенсу свого
буття: «грошима має володіти як личить господарям,
а не рабам, так щоб панувати над ними, а не вони
панували над нами» [3, с. 564]. Золотоустий вбачає
в багатстві і іншу небезпеку: за словами дослідника
соціальних концепцій Золотоустого Н. В. Соміна,
богослов виводить пряму залежність між багатство і
сріблолюбством – чим більше людина має, тим сильніше
вирує в неї жага отримати ще більше [4]. Таким чином
відбувається дисонанс між духовним і матеріальним.
Жага до статків стає сенсом життя людини. Вона
перестає перейматися духовною стороною існування,
забуває мораль біблійних настанов, втрачає зв’язок з
Богом, а цей шлях веде до загибель, нехай не фізичної,
але точно душевної. Щодо небезпеки сріблолюбства
Золотоустий застерігає: «Хіба ви не знаєте, що чим
більше хто має, тим більшого бажає?» [3, с. 26]. Отже,
на думку богослова, людина яка прагне до матеріальних
статків і переймається їх збільшенням стає сріблолюбом,
а відтак втрачає шанси на місце в Царстві Божому,
хоча для багатія є шанс врятуватися і зійти з хибного
шляху і для цього йому треба віддати все нужденним:
«Якщо ти відмовишся від свого маєтку, роздаш його
жебракам і залишиш злі наміри» [5, с. 646]. Багатій
повинен кардинально зміни свій життєвий уклад, своє
єство і світогляд відмовившись від матеріальних благ.
За Золотоустом, бідність є найкращою соціально–
економічною характеристикою існування християнина,
а ніж багатство [3, с. 556]. З цього приводу, Отець
Церкви приводить алегорію про два міста в одному
живуть багатії, а в іншому – бідняки. Золотоустий
вважає, що місто з бідняками здатне існувати автономно
і економічно процвітати, оскільки там проживають,
переважно, ремісники які здатні забезпечити своє
мінімальне існування на відміну від міста багатіїв,
де звикли, для забезпечення свого існування,
використовувати працю інших – тих самих ремісників
[3, с. 559–560]. Крім бідності, Золотоустий поважає
й здатність людини надавати соціальну допомогу
нужденним. Богослов у своїх проповідях звертається
до християн віддавати милостиню бідним оскільки ця
чеснота веде людину до Царства Божого [6, с. 323].
До гріховних явищ мирського світу, Золотоустий
відносить лихварство і позиковий відсоток, бо для
нього немає більш жорстокого, а ніж позичати у зріст.
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Лихвар створює собі прибуток і збагачення за рахунок
чужої біди, прикриваючись щирими намірами допомоги
нужденному, але тим самим, вводить його у ще більш
скрутне становище [5, с. 59].
В свої соціальних ученнях, Золотоустий піднімає
проблему приватної власності: права суб’єкта на
володіння, розпорядження, користування об’єктом
власності і закріплення його права на економічні
ресурси і життєві блага. Златоуст критично сприймав
приналежність суб’єкта до власності і його права
на самостійне володіння і розпорядженням майном,
бо за словами Золотоустого власником всього на цій
Землі може бути лише Бог: «слова твоє і моє є тільки
порожніми словами, а на ділі не те»; «…бо Творцеві
належить і повітря, і земля, і речовина, і ти сам, який
побудував його, і все інше» [7, с. 95]. Золотоустий
часто не розділяє поняття «приватної власності» і
«багатства». Наявність статків вже розуміє під собою
«власність»: «збільшилось велике багатство, – і негайно
припинилось згода, і там, де був мир і союз любові,
сварки і ворожнеча. Справді, де моє і твоє, там всі
види ворожнечі і джерело сварок, а де немає цього, там
безпечно живе злагода і мир» [8, с. 358].
Крім вище зазначеної милості і філантропії, до
благих діянь людини Золотоустий відносить і чесну,
сумлінну працю: будь яке ремесло не соромне, оскільки
в чесних труднощах праці людина здобуває свій
хліб [7, с. 49], хоча сповна, результатом своєї праці
людина, може бути нагороджена лише з початком своєї
старості [8, с. 689]. Таке уточнення Золотоустого можна
трактувати з позиції сучасної економічної теорії: що
сумлінна праця протягом життя – прямо пропорційна
результату, який виражається у системі матеріальних і
пенсійних накопичень, що дозволять проживати людині
в похилому віці, в часи її фізичній слабості.
Золотоустий не оминає своєю увагою і проблему
взаємоіснування влади і суспільства, за словами
богослова Христос ввів свої закони не для дестабілізації
громадянського суспільства, а для більш якісного
його існування; тому наявність самої влади, навіть без
звернення до тих благ, які вона проектує, є достатньою
основою для поважливого ставлення до неї збоку
християнина. Влада існує як гарант стабільності, для
запобігання хаосу і безпорядку.
Внесок у розбудову соціальних вчень, з акцентом
на їх політичної складової, зробив Патріарх Фотій
(820–896). Погляди Фотія на соціально–політичну
проблематику яскраво розкриваються в Посланні до
болгарського царя Бориса–Михайла. Фундаментальне
дослідження Послання Фотія провів російський
вчений, візантиніст, доктор історичних наук, професор
МДУ Чічуров Ігор Сергійович присвятивши цьому
свою книгу «Политическая идеология средневековья:
Византия и Русь». У розділі «Правитель і підлеглі»,
Чічуров викладає настанови і погляди Фотія на
взаємне існування влади і громадянського суспільства
з акцентом на суспільних процесах: зміни орієнтацій
влади на соціальні групи; формування соціальних
зв’язків між групами та владою; формування нових
зон соціальної відповідальності влади [9, с. 49]. На
думку науковця, враховуючи вище задекларовані в
Послані Фотія соціальні розробки, можна говорити
про ряд суттєвих відмінностей у поглядах Патріарха
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порівняно з попереднім етапом в історії політичної
і соціальної думки Візантії. Так історично устлана
теза що «імператор – батько, а піддані – його чада»
замінюється на більш складний світогляд – Патріарх
учив монарха «берегти їх (підданих) як свої жили і
жили держави» [9, с. 49]. Фотієм закладається новий
рівень взаємовідносин між владою і підлеглими,
вказується на важливість збереження людського
капіталу як чинника для інтенсивного й продуктивного
розвитку економіки, суспільного виробництва. Фотій
пропонує монарху підходити розумно до підбору
кваліфікованих кадрів чиновницького і управлінського
апарату, враховуючи їх здібності і вміння, направляти
у сферу повноважень відповідно до їх кваліфікації
для досягнення продуктивної праці, що впливає на
зростання його доходів, як власника, і зміцнення
економічних показників держави. Новизною поглядів
Фотія на соціальну проблематику було те, що патріарх
прагнув бачити новий соціальний статус управлінця,
де було необхідним для монарха мати прямі контакти з
підлеглими, контактування з народом для успішного і
продуктивного існування держави» [9, с. 52].
В своїх проповідях соціальні проблеми і їх
господарські складові порушував і відомий представник
ісихазму Симон Новий Богослов (949–1022). Коло
питань, які потрапили під увагу Симон Нового
Богослова майже ідентична тим питанням, які були
порушені в ученнях богослова Златоуста: багатство,
бідність, приватна власність, сріблолюбство, милостиня
тощо. Значну увагу православний богослов приділив
питанню багатства, його накопиченню. Новий
Богослов вважає, що переймання людиною грошово–
матеріальним питаннями є вадою, що загрожує її
входженню в царство Господнє [10, с. 194]. Він, як і
Золотоуст, переконує вірян, що само по собі багатство
є нікчемним, «пилом від вітру», що підступно змінює
власників; гостро засуджує багатства та багатіїв,
кажучи, що горе тим хто «примножує багатства і збирає
скарби» [11, с. 64–65]. Бідність, за Симоном, лічить
християнину, бо бідність і нужденність в людському
житті походить від первородного гріха Адама, а
відтак є природним, заслуженим покарання яке хоч
і носить тимчасовий характер, але в земному житті
уникнути його неможливо не вдавшись до крадіжок,
сріблолюбства і неправедності. Істинний християнин
не може прожити життя без нужденності та труднощів
[10, с. 71–72]. Гріховне прагнення людини до багатства
породило іншу гріховну ваду – приватну власність.
Симон Новий Богослов стверджує, що Богом на Землі
було створено все для загального користування, але
деякі з людей почали відокремлювати себе від інших,
формуючи приватну власність, її примножуючи
залишаючи інших з нічим [10, с. 188]. Скоріше за
все, не сприйняття Золотоустим і Симоном Новим
Богословом приватної власності зумовлене проблемою
нерівномірного перерозподілу матеріальних благ між
людьми, зосередження над статків в одних і відсутність
елементарних умов для існування в інших, що веде до
соціальної нерівності.
Крім того вище озвучених питань, богослов,
розглядає природу рабства і наймитства. Згідно вчень
Симона, рабство і наймитство не походять від Божої
волі, а своє коріння пустили від несправедливого
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людського співіснування. Рабство виникло внаслідок
військових агресій між людьми, а наймані робітники,
як соціально–трудова форма відносин, були породжені
соціально–економічною
несправедливістю,
що
зародилася в суспільстві. І рабство і наймитство є
гріхом, що обмежує свободу людини, яку надав їй
Господь [10, с. 217].
Широке коло соціальних проблем та їх економічних
складових, у своїх вчення, розглядав архієпископ
Солунській, християнський містик, візантійський
богослов, філософ, автор і систематизатор філософ
ського обґрунтування ісихазму Григорій Палама
(1296–1359). Найбільш повно і яскраво проглядаються
вчення Палами щодо соціально – економічних аспектів
життя християнина в його роботі «До Ксенії про
страсті і чесноти». Палама, як і його попередники,
Іван Золотоустий і Симон Новий Богослов приділяє
значну увагу гріховному естетству багатства і
засудженню його власників – багатіїв. Для богослова,
багатство, розваги і слава це – суєта мінлива, яка
лише шкодить душі своє непотрібністю і той, хто
не позбавиться цього, «той ніколи не принесе плоду
для вічного життя» [12, с. 255] і ті, хто «обтяжує
себе багатством і майном» не зможе пройти вузьким
шляхом до Царства Небесного [12, с. 257]. Наслідком
багатства є сріблолюбство, що характеризується
Паламою як «першим злим породженим бажанням»,
бо «видно, що воно (сріблолюбство) не з єства, а
від бажання має свій початок» [12, с. 259]. В «Бесіді
на 15–у неділю Євангельських читань по Св. Луці»,
богослов наводить об’ємний перелік гріхів які народ
жуються через грошолюбство: «причиною всіх лих
користолюбства, скупості, скнарості, черствості, невіри,
людиноненависництва, грабежу, неправди, жадібності,
лихварства, обману, брехні, клятвопорушення і
всього подібного з цими вадами; через сріблолюбства
відбуваються грабежі храмів, грабежі на дорогах
і, можна сказати, всякий вид злодійства: через
сріблолюбства існують не тільки грабіжники при дорогах
і розбійники і пірати, але і в міському середовищі –
шахрайські гирі і шахрайські ваги і двозначні заходи і
надмірне обпилювання срібла і фальшивомонетництво,
порушення рубежів, злі суперництва між сусідами; воно
на класи розбило народ і розлучив друзів, і зруйнувало
всяку спорідненість; через сріблолюбства траплялося,
що люди і свою батьківщину зраджували і зраджували
своєму війську; неправедний суддя зраджував закон;
свідок – істину; і перш за все, кожен з них зрадив
свою душу» [13, с. 225–226]. В проповідях, богослов
розглядає і проблему лихварства і лихварів. На думку
Палами – надання грошей у борг під відсотки є одним
з проявів сріблолюбства, а відтак є гріховним дійством.
Для Палами, лихварі «гірші за грішників», оскільки вони
проігнорували заповіти Старого і Нового Писання, де
озвучується заклик до християн не давати один одному
грошей у зріст. Крім того, лихвар, срамить не лише себе,
а те місто, де він здійсню свою спекулятивну діяльність,
бо отримані ним над прибутки не витрачаються на
блага міста і місцевої громади, а осідають лише в його
приватній кишені [13, с. 44].
Як і більшість східнохристиянських богословів,
Палама озвучував положення, що оптимальне існування
християнина – це бідність. «Бідність» вірянина повинна
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характеризуватися не тільки відсутністю необхідних
матеріальних засобів, а й поєднуватись з «бідністю
духовною», бо лише тоді, бідність, як соціальний
аспект існування, стає богоугодною справою: «Коли
людина, залишивши все, відрікається від срібла і злата
і від будь–якого майна, залишивши то, або розточивши
по заповіді, тоді, відокремивши душу від турботи про
це, дає він їй можливість звернутися в піклування
про себе саму, звільнившись від справ мирських…»
[12, с. 268–269]. Хоча сам богослов не заперечує,
що люди не можуть існувати не задовольняючи
свої матеріальні потреби, а для цього їм доводиться
вступати у економічні відносини між собою, створювати
матеріальні і суспільні блага через трудову діяльність
або виробництво. Окремо взятий суб’єкт таких
відносин не здатний опанувати всі професії і сфери
діяльності («один і той самий не може бути вченим
і землеробом, кравцем, будівельником, чоботарем,
лікарем і мати знання в кожному з мистецтв»), а відтак
не зможе самостійно забезпечити себе всім необхідним,
тому був винайдений засіб – гроші, що дозволяють
з вигодою для життя реалізовувати надлишки і
відшкодовувати недостачі. Завдяки такому положенню
речей налаштовується життя людини: створюються
поселення, міста, людина стає істотою політичною.
Проте зовсім по іншому у духовних справах: чесноти не
можна, а ні продати, а ні купити. Не можна ліквідувати
їх нестачу в одних, шляхом передачі їх від інших,
там де вони існують, бо чесноти не можна виразити
грошовим знаком, яким би вимірювався предмет обміну
і вказувалися рівноцінний їм [14, с. 183–184].
Не обходить, Палама, своєю увагою і проблему
взаємовідносин між державною владою і підлеглими.
Він засуджує будь–які виступи проти влади – гіршими
є люди, які бунтують проти міських начальників,
які проявляють до бунтівників щоденну турботу і до
гірших людей відносяться ті, хто не проявляє належної
лояльності до царів, поставлених Богом [13, с. 43].
Розробкою соціальних і господарських проблем
переймався авторитетний православний богослов
Микола Кавасила Хамаєт (1322–1397/1398). Особливу
увагу Кавасила приділив питанню лихварства, присвя
тивши цьому два трактатах «Слово проти лихварів» і
лист «Благочестивому Августу щодо відсотка». Нажаль,
обидва твори Кавасили не перекладені, а ні українською,
а ні російською мовою, але детальне дослідження праць
Кавасили щодо лихварства провела доктор історичних
наук, професор Уральського університету Поляковська
Маргарита Адольфівна у своїй статті «Взгляды Николая
Кавасилы на ростовщичество». Поляковская, аналізуючи
трактат Кавасили «Слово проти лихварів» відмічає,
що за словами богослова «...плодом відсотків є стогін
і скреготіння зубів», що «…не усуває бідність, але
поглиблює її». Кавасила не вважає, що лихварство
можна виправдати тим, що люди беруть кошти під
відсотки з власної волі оскільки потім, не з власної волі,
їм доводиться зменшувати свої статки і віддавати борг
з відсотками позикодавцям і тим самим свій «збиток
відшкодовувати збитком». Кавасила справедливо вказує,
що результат, так званої добровільної згоди на позику,
виливається для позичальника у боргове зобов’язання,
яке оформлюється через документ–розписку і накладає
на нього кабальні умови. Як відмічає Поляковська,
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для Кававсили головне, піднести лихварство у ранг
серйозного злочину і для цього Кавасила постійно
виголошує ідею, що лихварство ще більше лихо, а ніж
злочин, оскільки розбійники приховують свою злочинну
діяльність, переховуються від суду і покарання, а
лихвар дії відкрито. Крім того життя розбійника
сповнене ризику, а лихваря – ні. Миколай Кавасила
також категорично виступає проти щоб лихварська
діяльність була зарахована до переліку професій так
як в основі лихварства не лежить праця: «відсоток
ніхто не одержує працею». Отримання прибутку від
такої діяльності – грабунок і не тільки тому, що лихвар
займається не трудовою діяльність, а й тому, що лихвар
присвоює чуже у вигляді відсотків поверх наданої
суми, бо якщо ти береш більше ніж даєш, то це пряме
свідчення присвоювання чужого, а відтак це злочин [15,
с. 86]. Богослов також обурюються, що мирські суди
не переймаються шахрайством лихварів, але нагадує,
що на них, по переду, чекає інший справедливий суд –
Небесний, оскільки лихварі порушують Божій Закон, а
поведінка істинного християнина повинна відповідати
канонам Святого Письма, де застерігається у зріст не
давати і лишку не брати.
В цьому ж трактаті Квасила розглядає відмінності
між поняттям «відсоток» та «позика» і вказує, що
лихварі порушують Божий закон зловживаючи
підміною цими поняттями. За Кавасилою позика не
обов’язково повинна супроводжуватись встановленням
відсотків: «Якщо мовчки була взята позика і кредитор
не нагадував про відсотки, а згодом він їх буде
вимагати разом з позиченим, він буде говорити
маячню» [15, с. 87–88]. Це ілюструє те, що автор,
попри свій духовний сан, добре знався на різного
роду зобов’язуючих відносин між позикодавцем і
позичальником, був обізнаний у юридичних казуїстиці
при укладанні угод між сторонами, а по–друге,
встановлені правила надання позики не змінилися з
того часу, оскільки, згідно сучасним нормам позика
може надаватися не тільки під відсотки, а й бути
безвідсотковою.
Другий трактат Кавасили «Благочестивому Августу
щодо відсотка» містить не настанови щодо лихварства,
а являє собою ділову записку і прошення направлене
Анні Савойській, вдові попереднього імператора
Андроніка ІІІ і матері царюючого імператора Іона V
Палеолога, в якій богослов просить Анну Савойську
посприяти спасінню населенню, яке постраждало
під час громадянської війни і має тяжку ношу боргів
перед лихварями, відновити закон її покійного чоловіка
Андроніка ІІІ, що відміняв виплату відсотків під час
війни між ним і його дідом Андроніком ІІ. Як і в
попередній свої роботі, Кавасила засуджує лихварів і
лихварство, розглядає проблему «позика–відсоток» і
відстоює ідею скасуванню відсотків з позики, оскільки
такі заходи позитивно вплине на розвиток держави і
суспільного блага [15, с. 89–90].
Висновок. В роботах провідних православних
теологів Середньовіччя розглядаються питання не
лише духовного характеру, а й проблеми соціальної
направленості і їх економічно–господарські складові.
Спектр соціальних тематик досить об’ємний і різно
манітний: багатство і його накопичення, приватна
власність, лихварство, милостиня, бідність, взаємо
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існування влади і підлеглих тощо. Найбільш
гострою для теологів постає проблема дуалізму
матеріального і духовного в людині. В своїх
соціальних вченнях вони застерігають християн від
надмірного переймання матеріальними цінностями
і закликають зосереджуватись на духовній стороні
життя відповідно до настанов Святого писання.
Саме тому, кожен з православних богословів мав за
обов’язок підкреслити гріховну суть багатства і осудити
прагнення християнина до його накопичення, вказати
на недопустимість приватної власності і зашельмувати
лихварство, оскільки все це не відповідало Ново
завітним біблійним традиціям. Богослови піклувалися,
щоб жага до статків не стала сенсом життя християнина
і не витіснила з його серця любов, доброту, справед
ливість і милосердя те, що заповідав людині Господь.
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Socio–ecomics teaching of eastern–Christian theologians
of the Middle Age
The article analyzes the social teaching of the leading Orthodox theologians
of the Middle Ages. In the article explores their views on the economic aspect of
social teachings: wealth, avarice, usury, private property, poverty, charity. The
theological problem of the mutual existence of the material and spiritual in a person is
considering. The task of the work is to explore the socio–economic problems unleashed
in the teachings of Orthodox theologians of the Middle Ages, which formed the base of
the official social concept of the Eastern Church. It is established that in their social
teachings, Orthodox theologians of the Middle Ages underline the importance of
caring for the spiritual side of human existence and criticize the Christian’s desire
for material benefits.
Keywords: Orthodoxy, theologians, socio–economic doctrine, wealth, avarice,
poverty, usury, private property, state power, subordinates people.
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Потреба реактуалізації
Модерного проекту «суспільний договір»
у практичній філософії ХХІ століття
Проаналізовано логіку оформлення Модерного проекту «суспільний
договір» як теорії: виникнення і ґенези, сучасного стану і подальших перспектив
розвитку. Дослідження здійснюється крізь призму інноваційних в епоху Модерну
філософій політичного абсолютизму та лібералізму як основи суспільного
договору в Західній філософській доктрині. Особлива увага приділяється
оригінальній рецепції суспільного договору в ХХІ столітті у дискурсі практичної
філософії (А. Єрмоленко), що має неабияку значущість для адекватного
соціально–філософського аналізу нинішніх глобальних трансформацій в
контексті постполітичного гасла «присмерку Європи» (Й. Голслах) як
песимістичного і амбівалентного підходу до становища сучасної Європи за
нового глобального устрою.
Ключові слова: лібералізм, суспільний договір, постполітичний суспільний
стан, практична філософія, трансформація, ХХІ століття.

Становище сучасної Європи, до складу Союзу
якої так прагне Україна, в змінюваному глобальному
устрої ХХІ століття потребує звернення до проблем,
які постійно «проговорюються» в публічному медіа–
просторі, а саме: права людини (чи, за С. Головатим
[1] – «людські права»1) і соціальна справедливість,
європейський етос та імперіалізм, постколоніальна
політика і національна гідність як цінність Європи,
дія міжнародного і публічного права; і поряд – на
жаль – ісламський фундаменталізм і тероризм, війни і
тоталітарні режими. Тож такий Модерний європейський
проект як суспільний договір («Social contract»), його
оригінальні рецепції в ХХІ столітті, безсумнівно,
мають неабияку значущість для адекватного соціально–
філософського аналізу нинішніх глобальних трансфор
мацій. Адже, як справедливо відмічає А. Єрмоленко,
за умов «атомної доби» найважливішою проблемою в
царині практичної філософії (куди входять, зокрема,
соціальна, політична філософія і філософія права) є
проблема врегулювання конфліктів як у національній,
так і у міжнародній площині. Тому й постає
нагальна потреба (і необхідність) переходу до «нової
консенсуально–дискурсивної парадигми» [5, с. 10] (яка
забезпечувала б здійснення переговорного процесу на
основі рівноправних відносин, де єдиним примусом був
би лише примус «найвагомішого аргументу»), як до єди
ної можливості розв’язання конфліктних ситуацій, коли
альтернативою може бути лише глобальна катастрофа.
Щодо теоретико–методологічного підґрунтя статті,
зазначимо, що у київській філософській школі протягом
останнього десятиліття активно ведеться дослідницька
робота по переосмисленню теорії суспільного договору.
Ми можемо вказати на праці Г. Аляєва2, Р. Кобця3,
1
Зазначимо, що у статті ми будемо використовувати
авторський курсив. – А. Г.
2
Аляев Г. Критика теорий общественного договора
Джорджем Беркли и Давидом Юмом / Геннадий Аляев //
Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії
(Паскалівського товариства). – ІІІ (1.2001). – УНІВЕРСУМ–
Вінниця, 2001. – С.108–126.
3
Кобець Р. Іманентна трансценденція приватності: глухі
кути українського громадянського суспільства / Р. Кобець //
Цінності громадянського суспільства і моральний вибір:
український досвід / Зб. наук. праць; відп. ред. А. М. Єрмоленко,
О. О. Кисельова. – К.: Етна–1, 2006. – С.158–170.
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С. Пролєєва і В. Шамрая1, В. Ляха, Я. Любивого,
К. Райда2, а також М. Тура 3 і О. Хоми [11]. Наразі
ліберальні версії суспільного договору детально
проаналізовані знаними вітчизняними філософами
А. Баумейстером, М. Бойченком, Т. Ящук, А. Лоєм у
колективному проекті «Основи практичної філософії»
[10] і, хоча, на думку мислителів, теорію суспільної
угоди розробляли не тільки представники ліберальної
думки, саме вони надали їй нормативного виміру,
що обґрунтовує найглибші основи ліберального
суспільства. У контексті ж сучасної філософії права
теорії суспільного договору приділяє неабияку увагу
український мислитель С. Головатий у своїй новій
праці «Про людські права» [1]. У континентальній
практичній філософії означена проблема розглядається,
наприклад, у доробках Й. Голслаха [2], Д. Зенґгааса
[4], М. Мазовера [9]. Серед американських політичних
філософів можна назвати М. Сендела [12] і Ф. Фукуяму
[3]. Якщо ж говорити про ідею реактуалізації
Модерної теорії суспільного договору, – в Україні цією
проблематикою займається відомий соціальний філософ
А. Єрмоленко4 в контексті дискурсу комунікативної
практичної філософії [5]. Отже, наша розвідка
присвячена актуальній проблемі – а саме логіці
оформлення суспільного договору як теорії: тобто
аналізу його ґенези, сучасного стану та перспектив
розвитку в ХХІ столітті.
Звернімося до витоків зазначеного проекту у
Модерні. У самих засновках політичного абсолютизму
природа
справедливого
суспільства
полягає
в
«забезпеченні юридичної чинності договорів», тому
Т. Гобс запропонував прийняти тезу, що легітимація
усіх договорів починається лише «зі встановлення
цивільної влади» – достатньої, аби примусити людей
дотримуватись їх» [13, с. 111]. Якщо ж для людей
природнім станом є війна, то людині слід полишити
природній стан та шляхом досягнення «домовленості»
великої кількості людей поміж собою передати
«волю» кожного з них «якійсь одній людині або ж
РАДІ» (тобто державі) [1, с. 95]. Гобс уважає, що не
настане «достатня безпека» для людей, допоки не
буде встановлено владу [Там само]. С. Головатий,
коментуючи ідеї Гобса, зазначає: «Єдиний спосіб
установити таку «спільну владу» (котра буде здатною
захистити людей від вторгнення чужинців та від шкоди,
яку заподіюють їм інші люди, і тим самим створити їм
«безпеку») автор убачав у тім, щоб люди самі «віддали
свої повноваження і свою силу одній людині або
групі людей». <…> У цьому для Гобса реалізувалося
«правдиве єднання всіх людей в одній особі». Таке
«єднання всіх» досягалось через «договір» [1, с. 96].
1
Пролеєв С. В., Шамрай В. В. Витоки ідеї суспільного
договору і модерний конструктивізм // Sententiae. Наукові
праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського
товариства). – VIІІ–X (№1–2/2003, 1–2004). – УНІВЕРСУМ–
Вінниця. Критика, 2004. – С.257–271.
2
Філософські дискурси раціональності / [В. В. Лях,
Я. В. Любивий, К. Ю. Райда та ін.]; під ред. В. В. Ляха. – К.: ІФ
НАНУ, 2010. – 429 с.
3
Тур М. Легітимаційний потенціал суспільної угоди /
М. Тур // Практична філософія. – 2006. – №2. – С.131–141.
4
Єрмоленко А. Соціальна етика та екологія. Гідність
людини – шанування природи. Монографія / Анатолій
Єрмоленко. – К.: Либідь, 2010. – 416 с.
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В цілому сучасний дискурс політичної філософії і
філософії права наголошує здебільшого на наступному
тлумачення вчення Гобса: по–перше, крайнощі Гобсової
доктрини утверджують адекватність самовладдя; по–
друге, «самовладдя, самовладство, самовілля, самодер
жавство – це відверта сваволя. Це тиранія» [1, с. 104];
по–третє, континентальна Європа, запозичивши і
вульгаризувавши образ левіатана, створили «жахливе
явище тоталітаризму як такого або тотальної держави»
[14, p. 71]; по–четверте, у другій половині ХХ ст.
подібні форми тоталітарного режиму виникли в багатьох
країнах, розташованих майже на всіх континентах
світу. Отже, Гобс створив інноваційну ідеально–
договірну модель суспільства, виражену у філософії
політичного абсолютизму. На нашу думку, популярність
ідей філософа в постполітичному глобалізованому
соціумі ХХІ ст. свідчить про крах основних настанов
ліберальної філософії, але для підтвердження цієї тези
нам слід здійснити аналітику суспільного договору у
філософії лібералізму.
Так, лібералізм як основа суспільного договору
в
Західній
філософській
доктрині
виступає
привабливою альтернативою Гобсівського репресивного
абсолютизму. Згідно з Дж. Локом, «стан, у якому
люди перебувають за природою, є стан абсолютної
свободи», це «стан рівності» [8, с. 10]. На думку
С. Головатого, «найвагомішою визнають ту особливість
теоретичної спадщини Лока, котру сприймають як
початок ліберальної, а отже – антиабсолютистської
інтелектуальної традиції. <…> Для всього світу вона
становить цінність саме як «вихідна лібералізму» [1,
с. 125]. На наш погляд, Дж. Лок фактично створює
єдиний критерій легітимності політичної влади,
постулюючи ідею «мовчазної» згоди як основи
ліберального суспільного договору в новоєвропейській
філософії. Щодо сучасної критики лібералізму як
філософії доречно згадати інтерв’ю Ф. Фукуями від 20
березня 2016 р. [3], у якому політичний філософ заявляє:
«Я не вважаю, що коли–небудь взагалі існувала епоха
лібералізму. Лібералізм ніколи не був самодостатнім,
він завжди існував разом з певним економічним
устроєм. Потрібні також певні чітко визначені культурні
умови, деякі з них стали проблематичними. Окрім
того, виробництво електроенергії і дефіцит демократії
пов’язані одна з одною. Багаті сировинними ресурсами
країни здатні тримати податки на високому рівні. Але
тільки прибутки від продажу сировини знижуються,
вони опиняються в глибокій кризі. Це можна бачити на
прикладі Росії. Для демократій це перевага, оскільки
авторитарні країни втрачають в результаті свою
привабливість і вже не виглядають як альтернатива
лібералізму. Проте ліберальні суспільства в усьому
світі здають свої позиції» [3, с. 5]. Тож постає логічне
питання: чи наближується епоха лібералізму до свого
кінця? Є тема для розмислів.
Звернімося до подальшої трансформації теорії
суспільного договору в континентальних демократичних
проектах Модерну. У цьому контексті цікавим є
факт, що становище з популярністю суспільного
договору кардинально змінилося за революційних
часів. Адже протягом одного лише десятиліття (1789–
1799) суспільний договір витримав 32 (!) видання, а
викладені у ньому ідеї набули широкого суспільного
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резонансу. Український філософ і перекладач О. Хома
пропонує нашому розгляду блискучий твір–тлумачення
основ філософії Ж.–Ж. Руссо в цілому і його теорії
суспільного договору1 зокрема [11]. «Слід підкреслити
велике значення для Руссо ідей Д. Лока, котрий теж
був прихильником невідчужуваності суверенітету, хоча
й наполягав на представницьких формах реалізації
законодавчої влади; врешті–решт, Руссо теж з часом
довелося
визнати
правомірність
представницької
демократії, яка у СУ здобуває лише негативну оцінку»
[11, с. 223]. Утім, на думку С. Головатого, праці Руссо
«водночас притаманна доволі виразна відмінність:
Руссо проголошує радикальний – за сутністю цілком
новий – постулат, чим кидає виклик всім попереднім
політичним ученням» [1, с. 128]. Таким викликом
була теза Руссо про те, що «людина народжується
вільною; але повсюди вона – у кайданах» [11, с. 3]. Так,
Руссо категорично не погоджувався з багатьма своїми
попередниками: із Гобсом, який «сприймав людський рід
за худобу», поділену на «череди» із власним «пастухом»
у кожній, який стереже її для того, щоб зжерти; із
Калігулою, який стверджував, що царі є богами, а
люди – бидлом; із Аристотелем, який вважав, що
«люди, поза всяким сумнівом, від природи є рівними,
але деякі народжуються для того, аби бути рабами, а
деякі – аби панувати» [11, с. 4–7]. Між тим автор «робив
однозначний висновок: сила не створює права; <…> ми
повинні коритися лише владі законного походження» [1,
с. 130]. Наразі «основу будь–якої, що існує поміж людей,
влади законного походження становить домовленість»
[11, с. 4]. На наш погляд, Руссо виходить із ідеї свободи
людини за фактом свого народження, це, власне, і
становить сутність природного (апріорі безумовного)
права людини на свободу. Згадаймо: у «Всесвітній
Декларації людських прав» від 1948 р. перший пункт
виходить саме з постулату, що усі люди народжуються
вільними і рівними у своїй гідності й правах.
На думку О. Хоми, якщо ж спробувати віднайти
найспецифічнішу рису, притаманну СУ, то нею, мабуть,
буде ідея абсолютної влади і свободи суверена –
політичного тіла. Саме ця ідея, у поєднанні з
радикальним егалітаризмом представника «третього
стану», є основою всіх характерних особливостей
трактату Руссо» [11, с. 225]. Суспільний договір,
зокрема, ще й передбачає розуміння всього правового й
соціального ладу як такого, що визнає рівність суб’єктів
права, свободу громадян у всіх сферах соціального
життя й обов’язковості соціальних, зокрема, правових
норм для кожного члена соціуму як члена держави.
Логіка нашої розвідки вимагає реципіювати також
ідею «гіпотетичного» суспільного договору у філософії
І. Канта. Так, для мислителя–трансценденталіста
суспільний договір, який визначає наші права, насправді
ніколи не відбувається: він гіпотетичний, це ідея
розуму. Здійснімо роз’яснення. На відміну від своїх
попередників (приміром, Лока), Кант розуміє цей
універсальний «контракт» інакше. Хоча легітимний
уряд має бути заснований на колективному договорі,
цей договір «не має потреби уявляти як факт (більше
того, як такий, він узагалі неможливий!)». Філософ
1
О. Хома у своїй праці вживає термін «суспільна угода»
як абревіатуру «СУ». Ми, цитуючи його працю, будемо
послуговуватись позицією автора.
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стверджує, що первинний договір «всього лише ідея
розуму» [12, с. 166], називаючи такий договір «ідеєю
розуму, котра, однак, має практичну реальність у тому
сенсі, що договір накладає на кожного законодавця
обов’язок видавати свої закони таким чином, щоб
вони могли виходити з об’єднаної волі народу, і
що на кожного підданого, оскільки він бажає бути
громадянином, слід дивитись так, ніби то він поряд з
іншими дав згоду на ці закони» [6, с. 47]. Отже, Кант
висновує: цей гіпотетичний квазіакт колективної
згоди і є «тест на правильність кожного суспільного
закону» [6, с. 47]. Проте, як відомо ще з класичної
теорії Модерну, суспільний договір люди укладають,
щоб об’єднатися в одну макроспільноту заради захисту
життя, свободи та власності кожного індивіда, саме
тому І. Кант розглядає суспільний договір не як джерело
держави (якою вона є), а як закон і принцип держави,
якою вона має бути.
Щодо подальшого розвитку теорії суспільного
договору, можна стверджувати, що сама його ідея є за
своєю внутрішньою логікою революційною, а уявлення
мислителів Модерну щодо договірного характеру
угоди про створення суспільства і держави апріорі
припускає можливість критичного переформулювання.
Тож у своєму загальному поступі традиція суспільного
договору призводить до оформлення абсолютистських
теорій «поліцейської» держави (Н. Макіавеллі, Т. Гобс,
С. Пуфендорф), засновків філософії лібералізму (Дж. Лок,
І. Кант) і революційної демократії (Ж.–Ж. Руссо,
марксизм).
Якщо ж звернути увагу на трансформацію
демократичних ідей Модерну в сучасному соціумі,
доречно ще раз звернутися до позиції Ф. Фукуями,
який у своїй резонансній статті «Кінець історії», як
відомо, зробив у ХХ ст. певний інноваційний прогноз.
А що з цього приводу думає зараз сам автор? «Я мав
на увазі процес модернізації – наприклад, коли країни
з аграрних перетворюються в індустріальні суспільства.
Що буде в кінці модернізації? Прогресивні інтелектуали
стверджували, що в кінці історії буде комунізм. Для
них це була вища форма людського розвитку. Я вважав
це помилкою. На мою думку, історичний розвиток
завершується в формі капіталістичної, ліберальної
демократії. Я, як і раніше, вважаю це правильним»
[3, с. 6]. Отже, «сучасна ліберальна демократія має
принципову проблему: вона пропонує економічний успіх
і безпеку, але вона не створює гордість, спільноту чи
ідентичність. Це є фундаментальним викликом для
ліберальної демократії» [3, с. 7].
У річищі вище зазначеного цілком логічним
видається концептуальний перехід до аналізу потреби
«перевідкриття» модерних теорій суспільного договору
у дискурсі сучасної соціальної і політичної, тобто
практичної філософії. На наш погляд, основні проблеми
сучасного глобалізованого соціуму в цілому і України
зокрема, полягають, передусім у порушенні людських
прав, принциповій неможливості егалітаризму (у
сенсі «рівності усіх громадян»), обмеженості поняття
«громадянського устрою» в кожній державі та
фактичній неможливості належної його реалізації,
послабленні впливу поняття «міжнародного права»,
«універсального союзу миру» та проблемі співставлення
його з актуальними регіональними поняттями свободи,
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сучасному постколоніальному етосі крізь призму
модерної ідеї «насилля колоністів» (І. Кант) і його
наслідках для світової спільноти. «Хто сказав, що
демократія завжди має вигравати?» – таке провокаційне
питання подибуємо ми у статті М. Мазовера [9, с. 401].
«Перевага, якою Європа опікується вже впродовж
дуже тривалого часу, підштовхнула її до того, щоб
виставити себе як володарку світу й поводитися з
рештою представників людства так, наче вони були
створені винятково для потреб Європи» [4, с. 472], –
така дискусійна заява змушує критично ставитися
до сучасних векторів філософії постколоніалізму та
його наслідків. Адже основні способи врегулювання
конфліктних ситуацій у сучасній політичній традиції
є такими, що задають стратегію альтернативним
варіантам політичних режимів, зокрема тоталітаризму
і демократії. Приміром, Ф. Фукуяма говорить: «Я
не вважаю, що коли–небудь взагалі існувала епоха
лібералізму. Лібералізм ніколи не був самодостатнім,
він завжди існує разом з певним видом демократії і
певним економічним устроєм. Потрібні також певні
культурні умови, деякі з них стали проблематичними»
[3, с. 4]. Та й після терактів 11 вересня 2001 р. (та й
13 листопада 2015 р.) інтелектуали більше не мислять
ліберально–демократичну ідею прогресу людства у бік
універсальних цінностей Заходу, адже у ХХІ ст. поділ
світу на «перший», «другий» та «третій» майже втратив
змістовне навантаження. Зараз доречно групувати
країни, спираючись не на їх політичні та економічні
системи, не за рівнем економічного розвитку, а виходячи
з культурних та цивілізаційних критеріїв. У цьому
річищі адекватно висловлюється К. Віґандт: «з огляду
на довготривалу боротьбу за новий світовий порядок
за часів глобалізації ми мусимо чітко зафіксувати
висновок:
має
сенс
насамперед
відстоювання
небагатьох універсальних цінностей, таких як гідність
людини, свобода, рівність і демократія. При цьому
варто зберегти на нашій планеті максимум культурного
розмаїття» [7, с. 30].
Сучасна Європа, зрозуміло, має надзвичайно
багато проблем. Ф. Фукуяма, наприклад, убачає дві
кризи: «криза євро і криза біженців. В умовах кризи
всі повертаються до національної солідарності і діють
за рахунок інших. Я не впевнений, що Європа у сфері
інтеграції просунеться далі того рівня, на якому
вона сьогодні перебуває. Але я налаштований дуже
песимістично, оскільки я вважаю, що європейські
інститути дуже складно відмінити. Євросоюз буде
і далі переходити від кризи до кризи, але він буде
існувати» [3, с. 7]. Сучасний філософський дискурс,
на думку Г. Йоаса, почасти відраджує уявляти Європу
за моделлю національної держави «як територіальної,
політичної та культурної єдності у світі, яка відмежовує
себе від інших та протиставляється їм. Це було би
повторенням фатального внутрішньо європейського
розвитку ХІХ та ХХ століття у світовому масштабі» [7,
с. 511].
На жаль, з ціннісним відновленням примату
держави на світовій арені цілком відновилось як
«прапор дипломатії» і «прагнення посилити владу»
[2, с. 8]. Вже минули постмодерністські сподівання,
з допомогою яких, як гадали, Європейський Союз
набуде авторитету в решті світу, – зазначає Й. Голслах,
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говорячи про «присмерк Європи» ХХІ століття. Держава
не захищає більше національних інтересів і не набуває
впливу, проповідуючи права людини, покладаючись
на міжнародні організації або намагаючись надати в
міжнародному порядку денному більшого значення
таким новим викликам, як глобальне потепління. Тож
«за нового глобального устрою Європа постає як
педантичний маяк постмодернізму, але скелю, на якій
він стоїть, повільно розмиває неприязне море коло його
підніжжя» [2, с. 10]. Адже «нині, коли світ стає єдиною
гігантською ареною, де держави–загарбниці борються
за вплив, глухота переважає над роздумами» [2, с. 11].
Мабуть, саме такий хід подій передбачив у ХХ столітті
С. Ґантінґтон, висунувши вже зараз класичну ідею
«зіткнення цивілізацій».
У світлі вище зазначеного, підсумуємо. Сучасний
глобалізований світ вже впритул підійшов до
необхідності створення нового світового порядку,
який буде заснований на пріоритеті конвенціональних
інтернаціональних інтересів, загальних для всього
людства. І саме для реалізації даної інтенції буде
потрібен новий, переосмислений і «перевідкритий»
наново суспільний договір. Коли йдеться про подальший
розвиток українського суспільства як «нації, що
запізнилася», чи як нації, що «наздоганяє модернізацію»
(А. Єрмоленко), слід мати на увазі: будуть відтво
рюватись як традиційні для модерного суспільства
конфлікти, так і ті, що належать вже до постполітичного
суспільного стану. Тому й необхідний детальний
аналіз трансформації проекту суспільного договору на
теренах макроетики універсалізації, раціоналізації та
модернізації з переходом до постковенціональної етики
з її апріорі демократичним потенціалом. Отже, саме
специфіці посткласичних рецепцій суспільного договору,
зокрема, його дискурс–етичному обґрунтуванню в
умовах глобальних трансформацій сучасного соціуму,
крізь призму європейських та українських практик,
будуть присвячені наші подальші дослідження.
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The need for reactualization of the Modernity project
of «social contract» in the practical philosophy
of the XXI century
The article analyzes the logic of designing of the Modern social contract as a
theory, namely the origin and genesis of the project, especially its liberal versions,
current state of the social contract and future prospects of its development. Research
is carried out in the light of the innovative ideal–contract model of society in the era of
Modernity, as expressed in the philosophy of political absolutism and liberalism as the
basis of the social contract in the Western philosophical doctrine.
Thus, this research focuses on the original receptions of the social contract in the
twentieth century in the discourse of practical philosophy (A. Yermolenko) that have
exceptional importance for an adequate social and philosophical analysis of global
transformations in the current context of the postpolitical slogan «The Decline of the
West» (J. Holslag) as a both pessimistic and ambivalent approach to the situation of
contemporary Europe inthe new system of global order.
Keywords: liberalism, social contract, postpolitical social condition, practical
philosophy, transformation, XXI century.
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Функціональний потенціал сучасних
філософських співтовариств
Сучасні практики філософування пов’язані з формуванням нових
форм філософських об’єднань – філософських клубів, кафе, філософського
консультування та ін. Їх діяльність свідчить про становлення мережі
популярних неакадемічних структур, які покликані сприяти поширенню
філософського знання та філософської культури. Освітньо–виховний та
соціальний потенціал сучасних філософських об’єднань реалізується наступним
чином: популяризація філософської культури та філософського знання, як
один з різновидів громадських об’єднань вони сприяють становленню та
розвитку громадянського суспільства, здійснення терапевтичної функції та ін.
Однією з особливостей сучасних філософських спільнот є експериментування
з форматами участі та залучення сучасних мистецьких практик, деякі
філософські об’єднання позиціонують себе як альтернатива таким
традиційним соціальним інститутам як сім’я, релігійна громада та ін.
Ключові слова: філософські об’єднання, філософські кафе, філософська
терапія, функціональний потенціал.

Соціальний вплив філософії можна трактувати по–
різному: з одного боку філософія соціально руйнівна –
вона оспорює соціальні та релігійні конвенції, спонукає
людей виходити зі співтовариств, щоб знайти себе у
просторі поза суспільством та будь–якими соціальними
об’єднаннями; з іншого – філософія соціально творча:
дестабілізуючи традиційні форми, філософ створює
нові форми спільності, пропонує нові альтернативи.
Соціальну історію філософії можна розглядати
саме через призму формування філософських груп,
співтовариств, філософських об’єднань. Нині цей
аспект набуває чималої популярності. Р. Колінз
зокрема, наполягав на тому, що «історію філософії
можна прослідкувати через надзвичайно малу кількість
соціальних груп», які дослідник виділяв для зіставлення.
Його теоретичний підхід виходив з того, що ідеї
виникають не як окремі монади в голові людей, але і
між людьми, в розмові. Таким чином, ідеї розвиваються
в системі взаємодії, від так найцікавіше питання
історії філософії – питання організації філософських
шкіл та співтовариств. Сама постать філософа
трактується дослідником як «організаційний лідер» [2,
с. 4]. Сучасний підйом філософії, формування нових
практик філософування пов’язаний з розвитком нових
філософських об’єднань та напрямків: об’єднання нових
сучасників стоїків (Stoa), філософські співтовариства –
Сократа, епікуріїців, скептиків, Platonic, Sci–бари [6].
Фактичність існування останніх та їх швидке поширення
та розгалуження вимагає осмислення їх освітнього та
вихованого потенціалу, визначення функціональних
перспектив та обмежень, адже вони представляють одну
з форм філософської освіти для дорослих та молоді
поза інституалізованою системою освіти, як форма
розширення освітньої спрямованості філософії за межі
академічних форм і практик.
Розгляд сучасних філософських об’єднань та
їх освітніх інтенцій вимагає прояснення поняття
«філософські об’єднання/спільноти» та і власне
проблемного поля філософії, як вона представляється
тими чи іншими новоутвореннями.
За початкове визнання слова «спільнота (об’єд
нання)» можна взяти наступне – добровільне об’єднання
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людей з аналогічними інтересами, – як клуб, група,
школа або суспільство. Це може бути і онлайн–
спільнота. Важливими питаннями при цьому є, чи
повинні вони бути відкритими, як збори стоїків, або
ексклюзивні, як були громади Піфагора і Платона; чи
потрібні членам спільноти філософії етичні цінності,
або просто спільність інтелектуальних інтересів? Чи
філософським уже є обєднання, яке іменує себе таким?
Ці питання не є риторичними, адже відповідь на них
уможливлює розуміння та селекцію тих численних
практик філософування та його організаційних форм,
якими рясніє сучасний світ. Д. Еванс пропонує розуміння
філософського співтовариства, як таке, що практикує
Сократівське запитування щодо ідей та цінностей, визнає
роль вільного та відкритого сократичного обговорення
проблем життя. Філософська група може реалізовувати ці
інтенції в різних напрямках, а також вимагати від своїх
членів деяких практичних етичних зобов’язань, але ідея
відкритих, раціональних дискусії щодо істин і цінностей,
є необхідною умовою у різних групах філософії
від релігійних груп, політичних партій або деяких
психотерапевтичних організаціях. Вони є не просто
місцями для обговорення інструментальних засобів,
що були попередньо визначені як успіх, благополуччя,
Бог. Вони також є місцями, де наші цінності і
основоположення можуть бути відкрито піддані
ретельній перевірці, обговоренню. На думку вченого,
у цьому полягає важлива відмітна риса філософських
об’єднань, що уможливлює їх класифікацію як
«філософських спільнот». Окрім того, визначальною
є і проблематика, яка розглядається, тобто власне
«філософських зміст» [5, с. 9]. Проте виокремлення
останнього також виявляється проблематичним. Питання,
які розглядає філософія дотичні до питань релігії,
науки, психології, психотерапії, політики, економіки. Як
слушно зазначає М. Горкгаймер, «не існує визначення
філософії. Її визначенні ідентичне з експліцитним
зображенням того, що вона хоче сказати. Філософ… не
може говорити про суспільство, світ, дух і мислення так,
як природознавець говорить про хімічну субстанцію:
у філософа немає формул» [13, с. 143]. Як указував
Р. Коллінз, філософія часто процвітає у пограничних
спорах з іншими дисциплінами та практиками [2, с. 689].
Найбільш очевидна спрямованість створення і
діяльності новітніх філософських об’єднань та груп
це залучення широких мас населення до багатого
філософського спадку та формування філософської
культури населення. За результатами дослідження
Дж. Діамеент, 26% відвідувачів філософських кафе
переслідують саме мету сформувати уявлення про
філософію та удосконалити свої знання; 17% – щоб
«знайти відповіді на питання життя»; 62% – щоб
«дізнатися інші способи мислення» [3]. Бажання людей
відкрити для себе нові ідеї особливо очевидно в таких
клубах, як Лондонський клуб філософії, «Філософія
для всіх або скептиків» в пабі, «Переговори в 5X15» або
Intelligence Squared, де пропонуються виступи експертів,
часто з наукових кіл, щоб надати можливість виступити
і поділитися результатом своїх досліджень. Освіта,
пропонована цими клубами, як правило, неофіційна
і неструктурована. Проте, деякі філософські клуби
орієнтуються на надання більш структурованих освітніх
курсів та програм [7].
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Ще однією особливістю сучасних філософських
спільнот є експериментування з форматами участі
та залученням сучасних мистецьких практик (кіно,
музики, живопису). Для прикладу, Конвей Холл провів у
2012 році фестиваль філософії та кіно; Університетський
коледж Лондона Брайт клуб практикує розважальні
репрезентації філософії, поєднуючи аналіз філософських
текстів з виступами студентів, комедійними постанов
ками [9].
Філософські групи можуть бути не тільки місцем
для інтелектуальної зустрічі. Вони об’єднують мало
знайомих людей з різних общин, класів, різних культур
та релігій. Розмова між незнайомими людьми може
посилювати відчуття емпатії, здатність розуміти та
приймати точку зору Іншого, розуміння цінності Іншого
та Себе.
Для ілюстрації цієї функціональної інтенції варто
згадати досвід філософської групи Г. Тіфані. Г. Тіфані
пише, що співтовариства філософії здатні побудувати
соціальну солідарність і наблизитися до вирішення
питання культурної нетерпимості, сприяючи у такий
спосіб об’єднанню общин, формуванню відчуття
безпеки. Це відбувається без застосування «жорсткої
сили», примусу, влади, правоохоронних органів
та санкцій, або надання стимулів і винагороди. Це
відбувається завдяки «м’якій силі», через віру в
людей будь–якого віку, насолодою товариством один
одного» [12] Г. Тіфані підкреслює ідею філософського
співтовариства у вигляді соціальних досліджень в общи
нах самих себе – навчання один одного, формулю
вання перспектив і проблем один одного і праці на
покращення суспільства. Цей освітній аспект філософ
ських товариств ілюструє також діяльність філософсь
ких груп у місцях позбавлення волі [див. 14, с. 170–179].
Формування філософських груп за інтересами
сприяє об’єднанню людей, знайомству, проведенню
спільних заходів та відчуття упевненості, розвитку
талантів та здібностей.
Сучасні філософські практики пропонують людям
альтернативні релігійним обєднання. У такому сенсі
вони постають як спосіб «бунту» проти релігійних
громад, а також спроба відтворити ці громади у менш
догматичній формі (наприклад філософські групи
скептиків та гуманістів на meetups.com, які описують
себе як «відновлення від релігії»; «Школа життя»,
«школа ідеї», створені в Лондоні також представляє себе
як світська альтернатива релігії).
Сучасні практики філософських об’єднань можуть
також надавати підтримку і стимул для людей у роз
витку традиційних сімейних структур. Так, Н. Б. Блей
лебен створив мережу філософських дискусійних
груп для молодих мам, які відчувають себе соціально
обділеними і які хочуть отримати доступ до соціальної
підтримки та інтелектуального спілкування [див. 11].
Філософські групи можуть бути місцем зустрічі
людей, щоб поділитися власними проблемами та відчути
голос підтримки. Це є однією з цілей груп феміністської
свідомості, які були особливо популярні у 70–х роках
ХХ ст., а нині практикуються у групах боротьби з
різноманітною залежністю та терапевтичних зустрічах.
Філософські клуби, групи, обєднання є частиною
розгалуженої мережі суспільних об’єднань грома
дянського суспільства. Вони об’єднують однодумців,
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вводять людей в інтелектуальну культуру тих, хто
знаходиться поруч, відтак можуть слугувати зміцненню
та розвитку громадських відносин та суспільної
відповідальності. Хоча найбільші клуби філософії
процвітають у великих містах і нараховують сотні
членів, є багато клубів філософії, які працюють у
менших масштабах у місцевих громадах. Філософія
в пабах, наприклад, проходить через невеликі клуби
чисельністю до 10 осіб, які регулярно зустрічаються та
провадять активну громадську просвітницьку роботу.
Цей аспект звичайно піддається критиці теоретиків
щодо значення тут «філософії», але поміж тим, це
один з аспектів повсякденного використання філософії
поза академічною сферою. Адже формування новітніх
філософських співтовариств та реалізація їх освітнього
та виховного потенціалу характеризується змішання
особистих та теоретичних тем, обмін особистим
досвідом та формулюванням, так би мовити «формул
особистого застосування» філософських ідей. Це є
предметом наукового обговорення щодо розмежування
практики філософського консультування та терапії та
терапії, як медичної практики. Дотичним до нього є
також проблема, чи потрібно (чи можна) філософським
об’єднанням забезпечувати більш структуровану терапію
емоційних проблем людей [7]. Якщо черпати відповіді
з історичного розвитку філософії, то у п’ятому столітті
до н.е., давньогрецькі філософи – особливо стоїки,
скептики, епікурійці – розуміли філософію як форму
терапії, яка здатна вилікувати від помилкових суджень
та переконань, які викликають страждання. Сократ
також запропонував розуміння філософія як навчання
піклуватися про власні душі. Філософи у стародавньому
прояснювали власні міркування та установки через
діалог і обговорення, жили за спільними цінностями
того чи іншого філософського співтовариства.
Філософські кафе розвивалися з руху консультування
руху, тому на ранніх етапах свого розвитку це були
збори навколо проблем філософії про філософію та
формою консультативних філософських груп. У такий
спосіб створюється філософський простір бути почути,
висловленим, пропонується вивчити і висловлювати
свої переконання, надавати їм раціональної оцінки.
Проте можна стверджувати, що такого роду загальні
сократичного обговорення може допомогти нам
задуматися про наших переконаннях, але навряд чи
змінювати будь–які глибоко укорінені звички поведінки.
Проте, деякі філософські обєднання спрямовують
свою діяльність саме у це русло, намагаючись не лише
створити місце для сократичного обговорення, а також
викладати деякі методики когнітивної і поведінкової
терапії, обґрунтовуючи це посиланням на стародавню
філософію як «мистецтво жити». Спроби викладати
мистецтво життя характеризують філософські обєднання
як складноструктуровані та інституалізовані практики
(«клуби щастя» в Лондоні, діяльність В. Драйден,
курс навчання Т. Джаррет під назвою стоїчний воїн,
Сократичне кафе в Багдаді, де солдати дізнавалися про
еластичне мислення та грецьку філософію [див. 4; 6;
10].
Практики популярної філософії, якими є сучасні
філософські обєднання можуть також відігравати роль
у добробуті працівників на робочому місці. На даний
момент існує декілька ініціатив нормалізації та сприяння
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корпоративних людських відносин: навчальні курси
корпоративної етики та курси управління добробутом
або стресом працівника. Групи філософської терапії,
які створюються в межах певних фірм, корпорацій,
установ поєднують обидві: їх діяльність спрямовується
на навчання співробітників методам когнітивної і
поведінкової терапії, а також створюють простір
для відкритого діалогу про етичну та соціальну
відповідальність (власну чи фірми), способи підтримки
етичної культури компанії. Діяльність філософських
груп, які спеціалізуються на цій цільовій аудиторії,
будується як діалоги або розмови між різними рівнями
компанії. Вони є способом співробітників «розмовляти»
і внести пропозиції про те, як покращити ефективність
та етичність компанії та її працівників.
Сучасні філософські обєднання та різноманітні
практики філософії актуалізують філософію для
широких мас населення, сприяють її популяризації
та доступності. Одна з провідних тенденцій розвитку
цієї практики це різноманітність організаційних форм
та змістовно–тематичного наповнення, відсутність
єдиного центру та інституалізованих структур. Деякі
департаменти академічної філософії надають такі
простори – деякі вищі навчальні заклади сприяють
розвитку «філософських товариств», забезпечують без
коштовні курси практичної філософії або «мистецтва
життя» для студентів (Стенфордський університет
пропонує відкритий курс мистецтва життя, Гарвард
ський запропонував популярний курс позитивної
психології, Єльський університет пропонує курси
онлайн і оффлайн з філософії і науки людської
природи; експериментальний курс у Лондонському
університеті королеви Марії). Аналогічні курси
сприяють ознайомленню з етичними ідеями філософії
Стародавньої
Греції,
сучасними
філософськими
теоріями, методами когнітивної психології та неврології.
Деякі дослідники [5, с. 72] прогнозують, що їх
подальший розвиток можливий через установлення
більш міцних зв’язків з науковими колами. Філософські
об’єднання/групи та практики є потенційно важливим
містком між університетами і суспільством, і їх участь
в освітньо–виховній діяльності є корисним як для
широкої громадськості, так і для вчених. Підтримка
сучасних філософських практик може бути способом
для університетів відродити їхні традиції, розширити
можливості для освіти дорослих, а також підтвердити
свій статус та суспільну значущість.
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The functional potential of modern philosophical communities
The modern philosophizing practice is connected with the formation of new
forms of philosophical associations – philosophical clubs, cafes, philosophical
counseling, etc. Their work suggests the formation of a network of popular extra–
academical structures that are designed to promote philosophical knowledge and
philosophical culture. Educational, pedagogic and social potential of modern
philosophical associations is implemented as follows: popularization of philosophical
culture and philosophical knowledge; as another form of associations they contribute
to the formation and development of civil society, therapeutic exercise, and other
functions. One of the features of modern philosophical communities is experimenting
with formats of participation and involvement of contemporary art practices, some
philosophical associations present themselves as an alternative to such traditional
social institutions like family, religious community and others.
Keywords: philosophical associations, philosophical cafes, philosophical
therapy, functional capacity.
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Формальні моделі діалогу–переконання
та їх використання у моделюванні
юридичної аргументації
Розглянуто типи діалогів (за Д. Волтоном та Е. Краббе),проведено
порівняльний аналіз правил ведення діалогу–переконання за Г. Праккеном та
правил побудови діалогу–переконання Д. Волтона та Е. Краббе. Закцентованго
увагу на діалогічному підходу до моделювання в юридичній аргументації, оскільки
саме цей підхід корелює з моделлю діалогу–переконання. Продемонстровано
можливість використання моделей зазначеного типу діалогу у моделюванні
юридичної аргументації.
Ключові слова: логічне моделювання, юридична аргументація, діалогічна
система, діалог–переконання, підхід до аналізу юридичної аргументації.

Юридична аргументація – частина загального
дискусійного процесу, в якому юридичні твердження
підкорюються правилам раціональної дискусії. Про
це каже Евелін Фетеріс [1, с. 1]. Тому не дивно,
що розробкою теоретичних основ моделювання
юридичної аргументації займаються ті самі науковці,
що і моделюванням діалогів: Д. Годден і Д. Волтон,
Е. Фетеріс і Г. Янсен, Д. Каналє і Дж. Туцет, Дж. Вудс,
Г. Кройзбуаер, Дж. Сартор і Г. Праккен.
У науковій літературі виділяють три головні підходи
до моделювання в юридичній аргументації: логічний,
риторичний і діалогічний. Специфіка кожного з підходів
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визначається контекстом конкретної юридичної аргументації, її метою та засобами досягнення цієї мети. Моделювання юридичної аргументації має на меті визначити,
яким чином потрібно здійснювати цю аргументацію,
виносити рішення, застосовувати нормативні акти до
конкретних юридичних справ. Юридична аргументація
здебільшого представлена у вигляді діалогу, в якому є
дві сторони (позивач і відповідач), які доводять протилежні твердження і мають переконати у своїй правоті
третю сторону (суддів, присяжних). Така будова аргументації вказує на зв’язок між моделями юридичної
аргументації та моделями діалогів. Саме розгляду зазначеного зв’язку присвячена ця робота. Отже, мета
цієї статті – на підставі порівняльного аналізу правил
побудови діалогу–переконання Д. Волтона та Е. Краббе
і Г. Праккена, продемонструвати можливість використання моделей зазначеного типу діалогу у моделюванні юридичної аргументації. Зокрема, буде розглянуто
діалог–переконання (за класифікацією Д. Волтона та
Е. Краббе [9]), який найбільш наближений до моделей
діалогічного підходу в юридичній аргументації.
Діалогічний підхід у моделюванні юридичної
аргументації являє собою розгляд аргументації в юри
дичному процесі, спираючись на правила раціональної
дискусії. Діалогічна модель має низку особливостей
у порівнянні з логічною та риторичною, найбільш
визначною з яких є можливість застосовувати немо
нотонні міркування. Перевага немонотонних мірку
вань у тому, що з додаванням нової інформації (а
у випадках юридичної аргументації це поширене)
змінюється істинність висновку. Г. Праккен, Д. Годден
і Д. Волтон моделюють діалоги з модифікованими (а
отже, немонотонними) міркуваннями та розглядають
міркування як форму обговорення між учасниками з
різними ролями, а тому воно має аналізуватися з точки
зору процедурної діалектичної перспективи.
Розгляду моделей діалогів та їхній формалізації ми
завдячуємо австралійському логіку Чарльзу Леонарду
Гембліну, який у середині ХХ ст. запропонував
діалогові системи для аналізу логічних помилок
(побудова діалогічних систем дозволяла класифікувати
та аналізувати помилки, знаходити нові помилки в
процесі міркування, яке відбувається в комунікативних
ситуаціях). Зрештою ці системи були виділені в
самостійну й самодостатню область досліджень.
Ч. Гемблін розрізняє декілька типів діалогу, не
надаючи переваги жодному з них [2]. З його підходу,
в якому відбувається розрізнення між формальною
та дескриптивною діалектикою, можна побачити, що
він підтримує різноманітність формальних моделей і
дискусій, наприклад, юридичні чи політичні дебати.
Але він не йде так далеко, щоб систематизувати чи
класифікувати різні типи цілеспрямованих структур.
Проте з того часу побудовано формальні моделі різних
типів діалогу. Наскільки добре аргумент використо
вується в конкретному випадку, має бути оцінено,
звертаючись до типу діалогу, визначеного теоретиками
та встановлення, наскільки він задовольнив мету діалогу.
Одна з визначних інновацій Д. Волтона та
Е. Краббе – розрізнення видів діалогу залежно від їх
мети. Нижче подана таблиця, в якій наведені основні
типи діалогу, виділені Д. Волтоном і Е. Краббе, та їхня
характеристика:
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Причина

Індивідуальна мета

Колективна мета

Переконання

Конфлікт думок

Переконати іншу сторону

Вирішити або прояснити
запитання

Відкриття

Необхідність знаходження
та пояснення фактів

Знайти та захистити гіпотезу

Обрати найкращу гіпотезу

Перемовини

Конфлікт інтересів

Отримати бажане

Розумне врегулювання

Пошук
інформації

Потреба в інформації

Надбання або надання інформації

Обмін інформацією

Дослідження

Необхідність доказу

Знайти та перевірити докази

Довести або заперечити гіпотезу

Обговорення

Дилема або практичний вибір

Координація цілей і дій

Знайти кращий курс дій

Еристика

Персональний конфлікт

Вербально знешкодити
противника

Виявити глибинну основу
конфлікту

Діалог–дослідження
значно
відрізняється
від
переконання, оскільки має не змагальний характер. Цей
тип діалогу найчастіше використовується науковцями та
дослідниками.
Діалог–перемовини передбачає ситуацію, де існують
обмежені ресурси, які сторони домовляються використо
вувати найкращим способом. Кожна сторона висуває
свої пропозиції і далі дискусія зводиться до обговорення
поступок, на які сторони можуть або мають піти. Мета
такого діалогу – не доведення чогось, а знайдення
спільного рішення. Такий діалог не лише надає певну
інформацію, адже, як слушно зауважує Д. Волтон, з
цією задачею прекрасно порається Google або будь–
яка інша пошукова система. Але діалог відрізняється
якістю та надійністю інформації. Надійність інформації
потребує її доведеності, а отже, і в цьому виді діалогу
ми можемо говорити про тягар доведення.
У діалозі–обговоренні одна людина або частіше
група людей розглядають аргументи за та/або проти
певного образу дій. У діалозі–обговоренні необхідність
доказу не є такою вже очевидною, але Д. Волтон
показує на прикладі, що така необхідність може
з’явитися. Уявимо, що підрядник та господар будинку
обговорюють проведення робіт і підрядник намагається
переконати господаря, що стіни у підвалі потребують
більшої товщини. Тоді діалог стає більше схожим на
переконання та з’являється тягар доведення.
Глобального тягаря доведення в діалозі–обговоренні
немає, адже немає тези, яка має бути доведена або
спростована, встановленої на стадії відкриття. Версії
виникають лише у процесі діалогу, наприклад, як
при обговоренні питання «Куди ми сьогодні підемо
вечеряти?». Першопочатково немає жодної необхідності
доведення для кожної зі сторін, але на етапі аргументації
цілком слушно передбачати, що сторона, яка висунула
пропозицію, готова її захищати за допомогою
аргументів. Тому краще назвати цей тягар не тягарем
доведення, а тягарем виправдання.
У діалозі–суперечці (еристичному діалозі) під
суперечкою мається на увазі емоційне вираження
своєї думки не з приводу теми розмови, а з приводу
особистих якостей іншої сторони. Наприклад, скандал,
сварка, лайка, сцена, драма тощо. Часто виходить так,
що усі названі раніше види діалогів переходять саме у
цей вид. До того ж, немало телепередач побудовані саме
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навколо цього типу діалогу, де метою є не переконати
інший бік (хоча це може бути показною метою), не
вирішити проблему, не домовитися, а на вербальному
рівні атакувати іншу сторону – облаяти, образити,
принизити.
Найбільш поширений тип діалогу в житті та в
теоретичних розробках і дослідженнях – діалог–
переконання. Саме на розгляд конфлікту думок та мету
переконання іншої сторони–опонента орієнтована
діалогова система Ч. Гембліна. Цей вид діалогу при
сутній як в особистому спілкуванні, так і в масових
комунікаціях. Також і в інших типах діалогу часто
використовуються елементи діалогу–переконання.
Діалог–переконання має свої підтипи, наприклад,
критична дискусія. Ф. Г. ван Єємерен та Р. Гроотендорст
пропонують десять правил ведення такого діалогу [10,
с. 30]:
1. Сторони не мають перешкоджати один одному
додавати аргументи.
2. Кожна сторона зобов’язана захистити свій
аргумент, якщо в неї це вимагають.
3. Атака з будь–якого боку може бути лише по суті.
4. Захистити аргумент можна тільки за допомогою
інформації, що стосується справи.
5. Сторона має дотримуватися своїх тверджень.
6 і 7. Аргумент може бути визнаний захищеним,
тільки якщо його висновок був зроблений на підставі
засновків у структурно правильній формі, про яку
обидві сторони домовились на початку дискусії.
8. Аргументи є обґрунтованими, якщо вони узгод
жені з засновками.
9. Якщо сторона не може захистити своїх аргу
ментів, вона не повинна їх використовувати у подальшій
дискусії.
10. Формулювання не мають бути невиправдано
розмиті або неоднозначні.
Діалог–переконання має змагальний характер, адже
мета кожної зі сторін – виграти в іншої сторони, знайти
аргументи на підтвердження своєї тези або поставити її
під сумнів. Кожна сторона має набір обов’язків (як і в
Ч. Гембліна), і щоб виграти, сторона має надати низку
міркувань, які доводять тезу та які входять у набір
обов’язків.
Діалог–переконання має двох учасників, які
називаються пропонент та респондент, а також два
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твердження: теза пропонента та теза респондента. Ці
дві тези стоять в опозиції один до одного. Враховуючи,
що вони протилежні, одна з них істинна, а інша
хибна. Обидві сторони прагнуть довести істинність
своєї тези. Діалог–переконання є симетричним типом
діалогу, кожна зі сторін має тягар доведення. Д. Волтон
зауважує, що аргументи мають ґрунтуватися на
засновках, що входять до поля зобов’язань. Кожен раз,
коли учасник робить крок у діалозі, може додавати або
забирати твердження з поля зобов’язань.
Одним із типів діалогу–переконання є критичне
обговорення, де метою є вирішення конфлікту за
допомогою раціональної аргументації. Також діалог
може вважатися успішним, навіть якщо конфлікт не був
вирішений, але дискусія пролила світло на виявлення
нових аргументів, які укріплюють точки зору.
У діалозі–переконанні можуть бути різні види
рухів – ставлення запитань, відповідь на них,
твердження тощо. Але є чотири основних вимоги до
аргументів, що забезпечують правильний висновок.
(R1) Відповідач приймає засновки як зобов’язання.
(R2) Кожен висновок у ланцюзі аргументації є
структурно правильним.
(R3) Ланцюг міркувань повинен містити тезу
пропонента як висновок.
(R4) Аргументи (R1), (R2), (R3) і (R4) є єдиним
варіантом виконання мети пропонента в діалозі.
Винятком з цих правил може бути гіпотетичне
використання аргументів – вони не входять в поле
зобов’язань учасника на даний момент, але можуть бути
припущеннями.
До цих правил робилися наступні закиди:
Заперечення 1: засновки, які респондент приймає як
зобов’язання, можуть привести до хибних висновків,
навіть якщо кожен висновок вірний, адже ці засновки
можуть бути хибними.
Відповідь: 1) діалог–переконання має за основу
аргументацію. Одна сторона може раціонально пере
конати іншу сторону, навіть якщо твердження не є
правдою; 2) діалог–переконання не єдиний потребує
поняття доказу, є інші типи діалогу, в яких використо
вується аргументація; 3) існують різні види діалогу–
переконання, наприклад, критичне обговорення, що має
спеціальні вимоги. Правила (RI) – (R4) є мінімальними
вимогами для правильної аргументації в будь–якому
підвиді діалогу–переконання.
Одна з головних проблем в ідентифікації, аналізі та
оцінці аргументів – намагання визначити, які з засновків
і висновків є специфічними твердженнями, які оратор
декларує або зобов’язується довести у цьому випадку.
Для інтерпретації природна мова тексту дискурсу
є досить проблемною. Одна з основних проблем –
неоднозначність. У деяких випадках неоднозначність
просто має бути виявлена, але не потребує роз’яснень,в
інших випадках інтерпретація може бути більш
правдоподібна.
Неоднозначність важлива для неформальної логіки,
тому що ми завжди повинні оцінювати аргумент,
який має засновки або висновок, що може бути
інтерпретований більше, ніж одним чином.
Типовий вид випадку, в якому неоднозначність є
проблемою критичного мислення в неформальній логіці
скоріш за все пов’язаний з діалогом–переконанням, ніж
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перемовинами. У цьому виді критик аналізує або оцінює
аргументи в природній мові. Намагаючись це зробити,
критик зустрічає неоднозначні терміни. Найскладніше,
мабуть, розпізнати цю неоднозначність. Постає
запитання, як оцінювати такий аргумент.
Перша точка розпізнання потребує не бути
абсолютним. Ви можете аналізувати текст, показуючи,
що він може бути інтерпретований двома різними
шляхами і потім оцінити аргументацію обох шляхів.
Робота критика вже є успішною, коли він знайшов
неоднозначність. Потім дві інтерпретації можуть бути
проаналізовані окремо. Але в багатьох випадках на
цьому проблеми не завершуються, тому що критик
може аналізувати текст до самого завершення дискурсу.
Тут має бути зроблений вибір, якій лінії аргументації
надати перевагу. Обрати допомагають нові діалектичні
правила. Вони не диктують, які значення мають
бути обрані. Вони лише дають рекомендації, як
застосувати аналіз і оцінку. Припустимо, що правила
передбачають одну інтерпретацію, а пізніші висновки
кажуть на користь іншої. Діалектичні правила можна
застосовувати успішно, якщо визнати, що жодне з них
не є абсолютним. У деяких випадках інтерпретація,
визначена одним правилом, суперечить інтерпретації,
визначеної іншим правилом. Правила – лише
рекомендації в оцінці та аналізі аргументації.
Правила також чутливі до мети типу діалогу, в
якому застосовується аргументація. У випадку інтер
претації філософського тексту, його мета може відрізня
тися від мети юридичного тексту. Мета дискурсу
у філософському тексті – переконати раціонально
читача прийняти висновки, пропонуючи раціональні
аргументи.
Нові діалектичні правила мають застосування. Вони
можуть бути застосовані до юридичної аргументації, так
само як і до інших контекстів, наприклад, до наукової
або філософської аргументації.
У філософському тексті значна частина аргументів
містить неоднозначність, тому вони можуть бути
виведені з фокусу аналізу випадку. Як правило, у
таких випадках є два боки. Філософ звинувачує у
невизначеності, може аргументувати, що, навіть якщо
немає двозначності або вона є, це не є підставою для
звинувачення у невизначеності. Філософи зазвичай
роблять обумовлене й теоретичне визначення термінів,
які вони використовують у своїй аргументації. Іноді
вони використовують приховану мову, яку важко
інтерпретувати з впевненістю. І добре, якщо контекст
аргументів може бути інтерпретований та оцінений.
Наприклад, філософи можуть написати декілька текстів,
і використання слів може переходити від одного тексту
до іншого, а може не переходити.
Г. Праккен як основою для розвитку своєї теорії
користується правилами ведення діалогу Д. Волтона та
Е. Краббе. Правила стосувалися як діалогів взагалі, так
і діалогів–переконань. Він додає характеристики діалогу,
які відрізняються від попередніх. Головна з них –
немонотонність. Учасники діалогу мають можливість
слідувати не лінійному розвитку діалогу та відповідати
лише на попередній крок учасника, а в разі невдалого
заперечення аргументу опонента або невдалого захисту
власних аргументів повертатися на декілька кроків назад
і атакувати інші аргументи.
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За Г. Праккеном [5], діалог–переконання – це
вирішення конфлікту думок щодо однієї чи більше
пропозицій, що називається темами (t). Мета діалогу
зумовлює відповідні ролі учасників та правила виходу.
Учасники можуть мати відповідні ролі. Починаючи
з prop(t) ⊆A, пропоненти теми t – це (непорожня)
множина всіх учасників з позитивною точкою зору
на t. Натомість, opp(t) ⊆A, опонент t – це (непуста)
множина всіх учасників з негативною точкою зору
на тему t. Разом з тим, пропоненти та опоненти t
називаються противниками відносно t. Для будь якого
t множина prop(t) та opp(t) не перетинаються, але не
обов’язково вичерпує А. Інші учасники, якщо вони є,
виступають третьою стороною відносно t, залишаючись
нейтральними щодо t. У діалогах, що вирішують
конфлікти, вихід не повністю визначений точкою
зору та зобов’язаннями учасника. Іншими словами,
у таких діалогах можливо, що пропонент ϕ програє
діалог про ϕ, навіть якщо по завершенні він все ще
має зобов’язання ϕ. Типовий приклад – це юридична
процедура, коли третя сторона може визначити вихід
з випадку. Наприклад, підозрюваний у злочині може
бути засуджений, навіть якщо він доводить свою
невинуватість по даній справі. Цим відрізняється діалог–
переконання від діалогу–вирішення конфлікту.
Для комунікаційної мови та ефективних правил деякі
спільні елементи можуть бути знайдені в літературі,
присвяченій теорії аргументації. Нижче наведені
найбільш загальні мовні акти з їх інформативним
значенням і різними іменами, даними їм у працях
логіків, які досліджували діалогічні системи.
– Твердження ϕ (claimϕ (assert, statement). Мовець
заявляє, що ϕ є вірним.
– Чому ϕ (challenge, deny, question, – виклик, запере
чення, запитання). Мовець заперечує, що ϕ є вірним і
запитує про причини, чому це може бути вірним.
– Визнання ϕ (concede ϕ (accept, admit, ...). Мовець
визнає, що ϕ є вірним.
– Відмова ϕ (уникнення, відсутність зобов’язань –
withdraw, nocommitment). Мовець декларує, що він не
має (більше) зобов’язань щодо ϕ. Відмова є справжньою,
якщо мовець зобов’язаний щодо відмовленої пропозиції,
інакше це просто декларування незобов’язаності
(наприклад, відповідь на запитання).
– ϕ, оскільки S (аргумент). Мовець наводить
причину, чому ϕ є вірним. Деякі протоколи не мають
цього руху, натомість вимагають, щоб причини були
наведені твердженням ϕ або твердженням sу відповіді,
чому ψ (де s – множина пропозицій).
– запитання ϕ. Мовець запитує думку слухачів, чи є
ϕ вірним.
Більшість діалогових систем мають поняття типових
відповідей на певні мовні акти.
Г. Праккен у своїй роботі «Formalising ordinary legal
disputes: acasestudy» [3] наводить приклад формалізації
одного реального випадку з юридичної практики.
Зазначимо, що у цій формалізації використані ті самі
основні можливі рухи, які він пропонує для розгляду
діалогічної системи, а аргументація учасників являє
собою кроки, які роблять гравці у діалозі–переконанні.
Підсумовуючи, можна сказати, що в юридичному
процесі можуть зустрічатися різні типи діалогів,
зокрема, у процесі юридичної аргументації може
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виникати потреба в обміні інформацією, доведенні
гіпотези (будь–якої мети – індивідуальної чи загальної –
з перерахованих дослідниками), але все таки головною
метою учасників судового процесу є переконання
іншої сторони(третьої сторони, тобто, судді або
присяжних) у своїй правоті. Можемо ствердити, що
юридична аргументація має будову, аналогічну будові
діалогу–переконання, за тими самими правилами та
аналізується такими самими засобами. Порівнюючи
правила побудови діалогу–переконання Д. Волтона
та Е. Краббе і Г. Праккена, зазначимо, що останній
приймає розрізнення типів діалогу, але намагається
розширити свободу і можливості учасників, оскільки
вважає, що більшість діалогів у реальному житті (як
і аргументація в судовій практиці) є немонотонними,
а учасники діалогу повинні мати свободу робити такі
кроки, тобто, відповідати на твердження опонента таким
чином, щоб довести правильність своєї аргументації і не
бути скутими зайвими правилами.
На підставі порівняльного аналізу правил побу
дови діалогу–переконання Д. Волтона та Е. Краббе і
Г. Праккена, продемонструвати можливість викорис
тання моделей зазначеного типу діалогу у моделюванні
юридичної аргументації.
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Візуальний поворот в ситуації нової
епістемологічної реальності
Досліджується проблема трансформації епістемологічної проблематики
від класичного періоду до сучасності. Наївний реалізм вже не присутній в якості
однієї із світоглядних передумов наукових досліджень. Наступає новий етап у
розвитку наукового детермінізму – етап дослідження інтегральної якості, що
виникає в процесах взаємодії елементів цілого. Важливим фактором сучасного
пізнавального процесу є становлення практик візуального пізнання і мислення.
Ключові слова: епістемологія, візуальний поворот, суб’єкт, об’єкт,
візуальне мислення, комунікація, знання.

Динаміка перетворень сучасного світу обумовлена
стрімким розвитком інформаційних технологій. Під
їх впливом змінюється все – праця, стиль життя,
культура, середовище існування, людина, і, безумовно,
сфера навчання і пізнання. У свою чергу пізнання
обумовлене здатністю мислення, яке в процесі
історії філософії і науки перебуває в стані постійних
трансформацій. Кожна епоха має свої детермінанти
впливу. В епоху Античності це міфологія і безпосередня
естетично–моральна цілісність світосприйняття, в
Середньовіччі – авторитет християнської релігії, в
добу Модерну – творення суб’єкт–об’єктної теорії
пізнання і раціонального мислення. Сучасність робить
актуальним дослідження візуального мислення з огляду
на такі аргументи: по–перше, візуальна культура
розширює форми репрезентації знання, у тому числі –
філософського; по–друге, сучасні технології творення
образів приводять до формування «суспільства
масового споживання образів», що здобуває означення
«візуального» або «пікторіального повороту». Це
пов’язано із розширенням контентів візуального досвіду
людини: від мови текстів до мультимедійної екранної
мови, яка формує нову епістемологічну ситуацію.
Визначення ролі та функціонального призначення
інформаційних технологій та їх впливу на розвиток
епістемологічних
стратегій
мислення
знайшла
відображення в публікаціях Д. Дондіса, Р. Бліда,
Б. Більдгауера, С. В. Пролеєва, В. А. Лекторського,
В. Кузнєцова, А. Лоя та ін. Однак в дослідженнях цього
напрямку майже відсутня увага до проблем візуального
пізнання і мислення.
Мета статті – дослідження процесу трансформації
суб’єктно–об’єктної парадигми пізнання до його
сучасного виміру в контексті реальності, сформованої
інфосвітом. Зокрема, виявлення параметрів «візуаль
ного» повороту в культурі.
Інформаційна епоха народжує унікальну ситуацію
для ствердження нової епістемологічної ситуації,
на основі якої активізується візуальне мислення. Як
фактор і умова пізнання воно має тривалу історію
формування та застосування у філософії, культурі та
науці. Достатньо пригадати, що вже Платона хвилювала
проблема переходу від усної форми знання до письмової
(«Федр»). Візуальні та вербальні культурні паттерни по–
різному домінують у різні епохи. Наприклад, перехід від
Середньовіччя до Ренесансу – це перехід до друкованої
книги: «Ceci tuera cela» – «це вб’є те», говорить
Фролло у «Соборі Паризької Богоматері» Віктора Гюго,
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вказуючи на друковану книгу і на собор Нотр–Дам: друк
замінить культуру монументальної візуальності (і цей
вислів символізує прихід нової візуальної технології
в XV столітті). Сучасний дослідник Б. Більдрауер
говорить про «кіно як собор»: візуальні технології
витісняють друковану книгу [5, с. 58]. У результаті
контекст візуального досвіду розширюється: від мови
текстів до «мультимедійної екранної мови».
Однак становленню цієї мови і мислення передує
тривала еволюція епістемології, починаючи з класичного
періоду до нашого часу. Зазначимо, що для традиційної
теорії пізнання її класифікації, поняття, основні розділи,
сам спосіб мислення не можуть бути застосовані для
відтворення реального розвитку. Необхідний інший
погляд на пізнання, інший спосіб його осмислення,
оскільки сьогодні потрібна інша теорія пізнання.
Але лише за умови, що вона описує й формулює не
норми, у яких повинен виконуватися пізнавальний
процес, а виявляє й потім описує утворення, що мають
власне, природне життя, продуктом якого є думки,
спостереження, висновки. Отже, цілком реально
сьогодні усвідомлюється недостатність традиційної
теорії пізнання стосовно пізнавальної діяльності
людини, до форм і особливостей одержуваного нею
знання, до самих видів сучасної дійсності. Відповідно,
з одного боку, іде пошук реального предметного
поля й об’єкта філософського вчення про пізнання. З
іншого боку – понятійного апарата, шляхів і принципів
формування різноманітних когнітивних практик і типів
досвіду для створення сучасної концепції пізнання і
мислення, укоріненої у всіх видах діяльності людини.
Сьогодні будь–яке наукове дослідження перебуває
під пресом анонімного віртуального суб’єкта в тій
мірі, у якій воно здійснюється в рамках конкретної
парадигми, напрямку, школи, із застосуванням
певного понятійного апарата, системи неявно або
явно прийнятих конвенцій, способів репрезентації,
моделювання, а також принципів інтерпретації,
розуміння й пояснення. Парадоксально, але існування
цього «віртуального суб’єкта» як свідомості, яка
спостерігає, взагалі тісно пов’язане з позицією
наївного реалізму ряду дослідників. Наївний реалізм,
що спирається на уявлення про пізнання як про
відображення й копіювання, усе ще присутній в якості
однієї зі світоглядних передумов наукових досліджень,
що також говорить про вплив традиційної свідомості,
глибинної інтуїції й здорового глузду на уявлення
дослідників.
Основою класичного мислення і пізнання є
суб’єктно–об’єктне й «картинне» бачення світу. Воно,
по суті, має віртуальну природу й онтологізується не
тільки тому, що вкорінено в науковому мисленні, але
й у силу того, що одержало в культурі пізнання статус
соціально запропонованих типізацій, проектування
власне людських смислів на реальність здійснюваного в
процесі конструювання світу. Йдеться про «реіфікацію»:
про один із способів створення віртуальних об’єктів
особливого типу, які «об’єктивуються» за допомогою
їх «опредметнення» і розуміються за аналогією з
предметами «позалюдського» (трансцендентного) світу
в різних видах дискурсу. В якості реіфікації також
можуть розглядатися теоретичні системи різних видів
складності, що справедливо стосовно традиційної теорії
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пізнання, котра, з її ідеями і метафорою відображення,
а також суб’єктно–об’єктними відносинами, давно онто
логізована в європейській філософії і культурі [3, с. 35].
У ситуації глобального розповсюдження системи
телевізійних, мережевих, масово–культурних комуніка
цій, в яких основним змістом є візуальне споглядання,
сприйняття, пізнання, формується відповідна ціннісна
позиція, здійснюється політичний вибір, повинно
бути усвідомлено, що введення суб’єктно–об’єктного
віртуального світу у філософію й наукове пізнання
стало високопродуктивним прийомом абстракції,
раціоналістичного ідеального осмислення пізнавальної
діяльності й самого знання. Разом з тим очевидна
неповнота суб’єктно–об’єктних відносин, і також
зрозуміло, що створення цих граничних абстракцій
несе на собі відбиток ідеалів, критеріїв, уявлень
класичного мислення. Необхідно брати до уваги й не
менш фундаментальне суб’єктно–об’єктне відношення
в пізнанні, у діяльності взагалі, у якому втілюється
ідея цілісності людини, відбувається подолання того
окремого «гносеологічного суб’єкта», який представ
лений у суб’єктно–об’єктному відношенні, мисленні і
пізнанні.
У сучасній філософії суб’єктно–об’єктні відно
сини мислення досліджуються шляхом розгляду
діалогу, відносин «Я – Ти», «Я та Інший», феномена
«інтерсуб’єктивності»,
поняття
«комунікативної
раціональності», «проблемного дискурсу», які, у
свою чергу, виникають як різні випадки «віртуальної
реальності». Вона продукується взаємодією людини з
іншими людьми, виникненням особливої «сфери між»
(М. Бубер), що заново конструюється або зникає по
мірі людських комунікацій і постає носієм людської
активності. Пізнання суб’єктивної реальності –
«вихідної форми всякого знання» – і проблеми
іншої свідомості» мають «першорядне значення для
осмислення актуальних питань сучасної епістемології.
Дослідження проблеми віртуальної реальності
діалогу показує, що «наступає новий етап у розвитку
наукового детермінізму – етап дослідження інтегральної
якості, що виникає в процесах взаємодії елементів
цілого. У даному контексті ідеальне виступає в
просторі між об’єктом і суб’єктом, його неможливо
експериментально виявити ні на стороні об’єкта, ні на
стороні суб’єкта, узятих ізольовано один від одного.
Людська сутність знаходиться в діалозі Я і Ти й тому Я
незмінно виявляється віртуальним» [2, с. 220].
Важливим фактором сучасного пізнавального
процесу, що обумовлює становлення практик візуаль
ного навчання і мислення, є процес деонтологізації
категорій «суб’єкта» й «об’єкта», а також пошук нових
«поза суб’єктно–об’єктних» підходів. Хоча очевидно, що
підхід до аналізу пізнання в його сучасній інтерпретації
не вичерпав повною мірою свій потенціал, тим більше
в тих областях знання, де необхідні формалізація
й математизація знання. Однак вимога перебороти
граничну абстракцію категорії «суб’єкт», її «чисту
віртуальність», трансцендентальність, – вимога, що
повинна бути реалізована. І теорія пізнання в цілому,
і абстракція «людина, яка пізнає» повинні мати
безпосереднє відношення до реального, «живого»
пізнання нового мислення, яке допускає звернення до
інших понять, підходів, досвід яких накопичений у
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герменевтиці, у філософії життя, екзистенціалізмі й у
філософській антропології.
Сформоване на їх теоретичній основі нове мислен
ня дало багато нових когнітивних практик, а також
запропонувало нетрадиційне філософське осмислення
попередніх. Серед них: так званий «лінгвістичний
поворот», при якому «теорія пізнання» заміняється
«теорією значення» й деяких інших вчень про мову;
феноменологічні підходи до пізнання; герменевтичний
досвід, виражений у загальній теорії розуміння й інтер
претації; практики деконструктивізму й постмодернізму.
Очевидно, що повинні бути сформульовані філо
софсько–методологічні передумови такого синтезу.
Подальший розвиток систематичної філософії
пізнання здійснювався на основі синтезу когнітивних
практик, а також діалогу двох традицій – мисленнєво–
раціональної у її сучасному виді й екзистенційно–
антропологічної. Зрозуміло, при цьому необхідно
визнати, по–перше, історичний характер суб’єктно–
об’єктної парадигми пізнання й, по–друге, визначити
право створювати когнітивні практики поза цією
парадигмою. Головні принципи такого синтезу й
діалогу – це, насамперед, ті, що йдуть від класичних
традицій, – такі, як укорінення пізнання в бутті,
єдність і категоріальна опозиція суб’єкта й об’єкта,
розрізнення емпіричного, трансцендентального й
екзистенціального суб’єкта, а також раціональність
і наступність у мисленнєвій діяльності й ряд інших.
Як підкреслює В. Лекторський, проблематика знання
стає центральною для розуміння сучасного суспіль
ства й людини. При цьому серйозно змінюється
розуміння знання, розширюється, у порівнянні із
класичною епістемологією, «поле вивчення знання й
пізнання». Складна некласична епістемологія сьогодні
відмовляється від скептицизму, фундаменталізму
й
суб’єктоцентризму,
звертаючись
до
«нового
розуміння «внутрішніх» станів свідомості, ментальних
репрезентацій і самого Я», що породжує безліч нових
проблем, які були відсутні в традиційній теорії пізнання
[1, с. 67]. Необхідно також осмислити й застосувати нові
інтелектуальні принципи, частина з яких сформульована
інформаційними технологіями.
Їх особливістю є те, що створені ними візуальні типи
комунікацій глобально трансформують масову культуру,
яка пересувається від друкованих засобів ретрансляції
інформації до візуальних форм. Як стверджує дослідник
візуальної традиції Д. Дондіс: «У друці, мова є
первинним елементом, тоді як візуальні фактори,
такі, як фізичне оформлення чи формат дизайну або
ілюстрація, є вторинними або допоміжними. У сучасних
медіа істинним є прямо протилежне. Візуальне домінує,
вербальне зростає. Друк ще не вмер, і ніколи не вмре,
але тим не менше, наша мовно–домінуюча культура
відчутно зрушила в бік іконічної. Більше того, що ми
знаємо і що вивчаємо, що ми купуємо і у що віримо, що
ми визнаємо і що бажаємо, є детерміноване домінування
над людською душею фотографії, і ще більше так
буде у майбутньому» [6, с. 6–7]. І хоча сучасна
культура репрезентує себе в іконічних образах, проте її
візуальність поширюється набагато далі.
Потрібно не забувати, що епістемологія допускає
осмислення різних форм взаємодії суб’єктів пізнання,
які виходять на передній план при розумінні пізнання
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як комунікативного процесу, здійснюваного, згідно К.–
О. Апеля, «необмеженою комунікативною спільнотою».
Внаслідок цього виникають нові форми «трансакції»,
а в епістемології формується консенсусна теорія
істини. Діалог і взаємодія різних видів наукового
знання і мислення, у тому або іншому аспекті завжди
присутні в науці, сьогодні стають провідним прийомом
її розвитку. У результаті формується особливий тип
дослідження, котрий переборює вузьку спеціалізацію і
обмеженість мислення, вписуючи конкретну проблему
у міждисциплінарний контекст. І насамперед, самі
вписуючись у нову епістемологічну реальність, створену
інфосвітом.
У цьому плані заслуговує уваги позиція У. Еко,
який звертається в пошуку вирішення проблем
одночасно до теорії інформації, семіотики, математики,
фізики, до соціальних аспектів науки й мистецтва, до
літературознавства, естетики, дзен–буддизму, теле
бачення, комп’ютера тощо. На основі такої міждис
циплінарності У. Еко відкрив нові способи осмислення
і досліджує також такі глибинні форми взаємодії
й синтезу, як, наприклад, трансакції при розгляді
«естетичного впливу» в «відкритому творі», пояснюючи
тим самим і саму «відкритість» його й виходячи в
цілому на «відкрите ставлення до світу». Він вводить
поняття «трансактивна концепція пізнання», яка
стверджує, що як тільки відбувається співвіднесення з
естетичним об’єктом, пізнання збагачується смисловими
відтінками, переживанням, цінностями, значеннями, які
глибоко вкорінені в минулому знанні й сприйнятті [4,
с. 93–94]. Все це й становить зміст процесу мисленнєвої
трансакції, коли суб’єкт привносить у сприйняття
об’єкта ще й спогади про минулі сприйняття,
завершуючи тим самим оформлення досвіду. Будучи
перенесеною в область психології, ця проблема одержує
загальнопізнавальний статус, а не тільки характеризує
естетичний досвід.
З нашої точки зору, естетичним об’єктом може бути
кожний процес, феномен соціокультурної реальності,
який постав в якості об’єкта споглядання, візуального
контакту і спостереження. Перенесена в сферу
мислення, ця проблема одержує загальнопізнавальний
статус; вона не тільки характеризує естетичний досвід,
але й досвід візуального аналізу, який трансформується
в досвід візуального мислення.
Сьогодні потрібно виходити з того, що в умовах
нової соціальної і культурної ситуації, яка постає
залежною від економіко–фінансових детермінацій,
змінюється епістемологічна програма. Це обумовлено
рядом факторів. По–перше, якщо говорити про
сучасне «суспільство споживання», то воно є водночас
суспільством споживання образів. Через них воно
формує власний світогляд та дискурси щодо культури
довкола набору таких образів. По–друге, технологія
творення образів формує так званий «візуальний
(образотворчий) поворот». Він означає зрушення в
акцентах у гуманітарних і соціальних науках в сторону
зростання емоційного піднесення з приводу «важливості
видимого».
«Візуальний» («пікторальний», «іконічний») поворот
у культурі пов’язується із засобами сучасної комунікації.
Інформаційна та технологічна епоха відзначається
зростанням інтересу до образів, зображень, візуальних
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форм, візуальних змістів досвіду. Філософських підходів
до проблеми візуальності сьогодні досить багато: до
дослідження задіяні логіка, етика, семіотика, теорія
пізнання, теорія аргументації, соціальна філософія
та філософія освіти, а також різні культурологічні,
культурно–антропологічні
напрями
тощо.
Поза
філософією розвивається «Visual Science» – комплекс
наукових розвідок щодо проблем візуальності, які
концентрують власну увагу на тому, яким чином
людина обробляє візуальну інформацію, як працює
свідоме візуальне сприйняття, як візуальне сприйняття
використовувати у процесах комунікації, яким чином
працюють різноманітні техніки аргументації на основі
візуальної інформації тощо. У цих дослідженнях задіяні
різні гілки психології, нейрофізіології, медицини,
зоології, комп’ютерні науки, когнітивістика тощо.
Змінюється і система пізнання. Вимоги і запити до
пізнавального процесу «епохи екранних медій» відтепер
пов’язані із тим, що відбувається перехід від «галактики
Гутенберга» – світу друкованих текстів – до «галактики
Інтернету». В основі цієї нової епістемології лежить
не мова, а мультимедійна екранна комунікація, яка
формує основу нового розуміння і відношення до всіх
сфер реальності – соціальної, культурної, економічної,
пізнавальної традиції і класичного мислення.
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Visual turn in the situation of new epistemological reality
This paper examines the transformation of epistemological issues from classical
period to modern time. It is shown that an important factor in the cognitive process
for a long time was the subject and object interaction. An important factor in modern
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educational process is becoming of practices of visual cognition and thinking. New
thinking has given a lot of new cognitive practices. Among them the «linguistic turn»
in which the theory of knowledge is replaced by the theory of meaning. The article
focuses on U. Eco’s position that looks for solutions to problems both in information
theory, semiotics, mathematics, social aspects of science and art. Visual turn in culture
is related to modern means of communication. An important factor in cognitive
process is the formation of knowledge and practice of visual thinking.
Keywords: epistemology, visual turn, subjects, objects, visual thinking,
communication, knowledge.
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Теологічний статус
богослов’я спілкування
Уточнюється теологічний статус богослов’я спілкування з позицій
можливих методологічних підходів до цього феномену. Проблему розглянуто
подвійно: з позицій співвідношення конструкту спілкування та християнської
догматичної традиції; з позицій співвідношення богослов’я спілкування та
сучасної християнської теології.
Ключові слова: богослов’я спілкування, євхаристичне богослов’я,
спілкування,
койнонія,
теологічний
статус,
модернізм,
принцип
доповнювальності.

Богослов’я спілкування (євхаристичне богослов’я)
сьогодні все частіше стає предметом не тільки
теологічних, але й наукових дискусій. Це не дивно,
адже передбачається, що для сучасних християн воно
може стати способом переживання–осмислення вічних
істин, традиційно трансльованих Церквою світу.
Потреба в такий спосіб донести сутність християнської
віри людству виражається в множинності концепцій:
теологічних і філософських. Саме ж богослов’я
спілкування не є усталеною традицією, а існує
як динамічний вир, що наповнюється все новими
ідеями. Закономірно, що різноманіття, яке створює
складну ідейну палітру, супроводжується певними
методологічними складнощами в його науковому
осмисленні. Цим й обумовлена наша дослідницька увага
до проблеми.
Означена нами проблема передбачає звернення,
з одного боку, до філософії діалогу, а з іншого – до
християнської традиції в її неосяжності. У найзагаль
нішому сенсі її розв’язання потребує залучення праць
отців і вчителів Церкви, які належали як до Східної, так
і до Західної християнських традицій, а також звернення
до спадку фундаторів протестантської теології.
Особливого значення набувають концепції і теологів
близьких до євхаристичне богослов’я Г. Бальтазара,
Д. Бонхеффера, І. Зізіуласа, І. Конгара, А. Любака,
Г. Мадзарідіса, П. Нелласа, Д. Станілоае, Ж.–М. Роже
Тіляра, Ю. Тішнера, О. Філоненка, О. Шмемана,
Ю. Чорноморця, Х. Яннараса та інших.
Метою статті є прояснення теологічного статусу
богослов’я спілкування через виявлення можливих
методологічних підходів до цієї проблеми.
Спілкування
не
тільки
не
віддільне
від
християнського богослов’я, а є його невідчужуваною
основою. Через поняття «спілкування» виражається
спів–буття іпостасей Бога в собі, Бога та людини,
людини та людини, людини і людини в Богові, Бога та
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християнського співтовариства. Погодимося з митро
политом Іонном (Зізіуласом), найбільш знаним пред
ставником богослов’я спілкування в його православному
варіанті, спілкування – це «онтологічна категорія»,
поза межами якої «немає ніякого справжнього буття»
[4]. Це виявляється в зв’язку спілкування (койнонії)
з тринітаристикою, христологією, екклезіологією,
літургікою, а також теоантропологічними, етичними
й
соціальними
ідеями
християнства.
Зокрема,
тринітарний догмат заснований на розумінні Трійці
як нероздільної Одиниці, перебуваючої у взаємній
єдності та любові. Говорячи словами Біблії, «Отець
є Отцем тільки по відношенню до Сина, Син є Сином
тільки по відношенню до Отця, Дух є Духом тільки
по відношенню до Бога, який сходить» (Ін 15:26).
Йдеться про те, що представники православ’я
називають перихорезисом (греч. περιχώρησις) – взаємним
спілкуванням і взаємопроникненням іпостасей Божест
венної Трійці. Христологічний догмат апелює до буття
Христа – Бога (Слова, Логоса), Другого Лиця Трійці, яке
стало людиною для того щоб слово Боже стало словом
людським. Ідея Бога, повідомляючого Себя Самого
через дар Свого Слова, коли перебуваюче навіки Слово
увійшло в час…, стало плоттю (Ін 1, 14) пронизує
всю християнську традицію та актуальна для сучасної
християнської теології.
Екклезіологія спілкування акцентує увагу на церкві
як основному просторі християнського спілкування,
місці зустрічі та розмови людини з Богом через
молитву, таїнства (особливо, таїнство євхаристії),
літургію. Поза усіляким сумнівом, вона виступає
точкою перетину христологічних, теоантропологічних,
літургійних аспектів богоспілкування. Це закономірно,
адже церква – не тільки простір богоспілкування,
але й спілкування християн один з одним через Бога.
Теоантропологічні аспекти богослов’я спілкування
пов’язані зі створенням людини за образом та подобою
Бога і в спілкуванні з Богом, наділеною здатністю до
мовленню, призначеного насамперед, щоб цей Образ
зберегти. Із досвіду зустрічі та розмови з Творцем
виростає нове розуміння антропології як наближення
людини до свого Творця та образу Божому в собі,
вершиною якого є обоження. Обоження ж передбачає
«збирання» духовних сил і глибокі онтологічні зміни
людської природи. Екстраполяці цієї парадигми на
рівень міжособистісного спілкування породжує дискурс
кінонії–співпричастя,
своєрідного
«братерства
за
вибором», покликанного поєднувати людей з Богом та
через Бога один з одним. Більш широкий соціальний
контекст конституюється через парадигму соборності
(кафолічності) – християнського вчення про найбільш
оптимальну модель колективного життя. Втілення цієї
моделі передбачає, по–перше, єдність містичного тіла
самої церкви, а, по–друге, відтворення єдності багатьох
людей на основі загальної любові до абсолютних
цінностей та єдності всіх в досконалому добрі [9,
с. 356].
Як бачимо, спілкування – природний конструкт
для християнської теології. Богослов’я, як сукупність
релігійних доктрин про сутність і дію Бога та система
прославлення Бога, є словом про Бога та словом Богу.
Воно включає в себе практику богоспілкування, що
передбачає віру в молитовне прагнення до Бога як
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предмету віри, сподівання та любові; дискурсивну
практику засвоєння людиною систематизації та викладу
вічних богонатхненних істин, церковного досвіду
віри та богоспілкування. В богослов’ї спілкування
(євхаристичному богослов’ї) воно розуміється як живий
духовний досвід, що починається із зустрічі Бога
й людини та триває вічність з огляду на готовність
людини прийняти цей дар. Першим значимим
співбесідником для Бога були Адам та Єва. І зараз
триває діалог між Богом та окремими особистостями,
християнською общиною. Говорячи словами Х. Янна
раса, кожна людина перебуває обличчям до обличчя
до Бога [12, с. 14]. Ніяке теоретизування не є
богопізнанням. Богопізнання – Божественна благодать,
дана людям за допомогою синтезу містичних,
інтуітивних, емпіричних, раціональних компонентів в
процесі живого досвіду койнонії. Акцент первинності
богоспілкування по відношенню до інших форм взаємин
Творця і творіння прослідковується у всіх представників
євхаристичного богослов’я: І. Зізіуласа, Д. Станілоае,
І. Романідіса, Яннараса, Г. Мадзарідіса, І. Конгара та
інших. Згадані автори в своїх роботах транслюють
фундаментальні
положення
означеної
концепції:
онтологічну значимість спілкування для божественного
буття; оживотворення людського буття через вход
ження людини в спілкування з Богом; первинність
богоспілкування порівняно з богопізнанням.
Питання полягає в іншому: чим обумовлено й
наскільки обумовлено з теологічних позицій посилення
цього дискурсу в сучасній християнській думці, яка
перспектива цих процесів? Чи є вони виявом модернізму
в сучасній християнській теології?
На сьогодні концепт «богослов’ї спілкування»
не закріплений в жодному конфесійному документі.
Більшість представників християнської церкви, обгово
рюючи близьку тематику, воліють висловлюватися в
термінології койнонії/співпричасності/спілкування/спіль
ності. Не згадується термін «богослов’ї спілкування»
й тими представниками церкви, які вважаються його
ідейними натхненниками, наприклад, митрополитом
Іонном (Зізіуласом). Навіть клірики, що вербалізують
словосполучення «богослов’ї спілкування», зазвичай
говорять про екклезіологію спілкування, євхаристичне
богослов’ї, фіксуючи доповнювальність (виділено
нами. – Н. І.) богослов’ї спілкування до екклезіологічної
проблематики.
Православний священик Адальберто Майнараді
стверджує, що богослов’ї двадцятого століття,
зосередившись на екклезіології, актуалізувало поняття
спілкування, яке стало «ключовим у сучасному
екклезіологічному дискурсі» [6, с. 36–37]. Аналогічним
чином висловлюється архимандрит Кирилл (Говорун).
Він звертається до моделі Церкви як втаємниченого
спілкування, акцентуючи увагу на потенційній
можливості мови екклезіології спілкування стати
конвергаційними для різноманітних богословських
традицій [1, с. 58]. В цілому, такий підхід призводить
до актуалізації екуменічного дискурсу, зорієнтованого
на відтворення єдиного співтовариства християн, що
живуть у співпричасті та в соборному дусі.
Апологія богослов’ї спілкування прослідковується
і у представників російського релігійного середовища
С. Чурсанова і Г. Завершинського. Якщо Сергій
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Чурсанов підходить до цієї проблеми опосредковано,
аналізуючи поняття Лиця в христології через феномен
спілкування, по суті, розробляючи антропологію
спілкування, то Георгій Завершинський оперує
терміном «богослов’я діалогу», зосередившись на
тринітарному догматі та вибудовуючи тринітаристику
спілкування. Хоча, як справедливо зауважує український
православний теолог Сергій Бортник, в концепції
богослов’я діалогу Г. Завершинського прослідковується
«змішування різнорідних ідей» [2, с. 110], вона цілком
відтворює основні принципи означеного нами напряму
теологічної думки.
Існують і інші, плюральні підходи до його
теологічного статусу: від визнання значимості
богослов’я спілкування для майбутності християнської
релігії до критики як форми модернізму. Наприклад,
сучасний вітчизняний теолог і філософ Олександр
Філоненко вважає його «третьою традицією», перебу
ваючою «в просторі між софіологією та неопат
ристикою», яка складає «самостійну й плідну
традицію богослов’я, що перебуває у відношеннях
доповнювальності до названих». Мета цієї традиції – у
подоланні виникаючого в них розриву між умоглядом,
аскетикою та етикою, що здійснюється через
звернення до породжуючого досвіду зустрічі [10].
Розвиваючи цю думку, відмітимо, по відношенню до
євхаристичного богослов’я принципи «третя тради
ція» та «доповнювальність» виступають ключовими.
Утім, на нашу думку, область їхнього застосу
вання – ширше, універсальніше. У даному разі
йдеться не тільки про його потенційну можливість
бути «середнім шляхом» між окремими теологічними
віяннями й концепціями, а, наприклад, між релігійним
консерватизмом та модернізмом. Те саме стосується
принципу доповнювальності. Окрім близькості до
екклезіологічного
дискурсу
воно,
застосовуючи
герменевтичні процедури, може бути залученим до
різноманітних
дискурсів
христианської
теології:
від тринітаристики до морального богослов’я; від
христології – до соціальних ідей.
Досить поширеним є розгляд євхаристичного
богослов’я як форми релігійного обновленства.
Зокрема, в «Православній місіонерській енциклопедії»
воно визначається як «напрям модернізму, що
виник під безпосереднім впливом екзистенціалізму,
основним сучасним представником якого є митр. Іоанн
Пергамський [8]. Настільки критичне ставлення до
цього феномена пов’язане не тільки з впливом на нього
«західних» ідей, але й із звинуваченнями у спробах
«перегляду» християнської догматики. Виключно
гострі дискусії відбуваються в площині «вертикального
богослов’я»: тринітарного і христологічного догматів.
Для того, щоб зрозуміти суть цих звинувачень,
згадаймо концепцію Іоанна (Зізіуласа), в якій найбільш
системно викладені основні принципи богослов’я
в його православному варіанті. В своїх основних
працях «Буття як спілкування; «Буття та Інакшість»
богослов пише про вкоріненість феномену спілкування
в тринітарному догматі. В цілому, не заперечуючи
христоцентричного бачення особистості, він намагається
відтворити християнську модель особистості, проводячи
аналогію між буттям–в–спілкуванні Трійці й буттям–в–
спілкуванні людини. Поза усіляким сумнівом, люди
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грішні, але можуть позбутися цієї уразливості в
екклезіологічній іпостасі. Оцерковлення виступає
одночасно і звільненням і актом трансцендентування,
коли таїнство хрещення виступає «усиновленням
людини Богом, ідентифікацією його іпостасі з іпостассю
Сина Божого» [4], поверненням творіння до свого
Творця. Особистісне буття не тільки самість (hypostatic),
але й долання меж самості (ecstatic) у взаєминах з
Іншим [5, с. 274]. Бачимо, що у І. Зізіуласа звучать два
мотиви: з одного боку, особлива близькість людської
особистості іпостасі Христа, а з другої сторони, мотиви
її тринітарності, здійснення в собі лиць Пресвятої
Трійці, перебуваючої в невпинному спілкуванні. Саме
посилення тринітарного аспекту розуміння людської
особистості викликає несприйняття в середовищі
консервативного «крила» православного кліру. Так,
один із супротивників євхаристичного богослов’я Джон
Бер наполягає, що образом Бога і є Христос, людина
ж тільки може воліти уподобитися цьому образу.
Будь–які спроби применшити значення цього образу
неприпустимі, адже рівноцінні «затіненню особистості
Христа». Це суперечить не тільки духу християнства,
але досягнутому в ХХ столітті консенсусу, відповідно до
якого «бути за образом Бога означає бути особистістю в
спілкуванні, яка зображує три особистості в спілкуванні
на небесах… але Христос сам по собі є образом Бога,
і бути за образом Божим означає відповідати Його
образу шляхом спів–розп’яття з Ним й прийняттю
Хреста» [13]. Додамо, що в сучасному християнстві
ця дискусія трансформується в суперечку двох
концепцій – «богослов’я спілкування» та «богослов’я
наслідування Христу». Теологічно ці концепції не
рівноцінні. Як зауважує з цього приводу С. Бортник, в
той час як «богослов’я наслідування Христу» є цілком
традиційним, то, «богослов’я спілкування» представляє
собою нову концепцію, що стала відомою в другій
половині ХХ століття й актуальною для сучасного
християнства [2].
Важливо зрозуміти, що будь–які ініціативи релігій
ного оновлення, розвитку, модернізму – неоднозначні
складні
явища,
що
відрізняються
амплітудою,
механізмами, глибиною й спрямованістю транс
формацій. Щодо механізмів оновлення, то їх вичерпно
розглядає сучасний український теолог і філософ
Юрій Чорноморець на прикладі неопатристики. Вони
такі: повернення до стилю мислення, яке вважається
парадигмальним, тобто використання характерного для
нього понять і концепцій, а також відновлення цього
духу в мисленні, індивідуальній та колективній практиці
(аскетика та літургійне благочестя); відтворення букви
та духу цієї парадигми за допомогою понять і теорій
тих течій філософії, які актуальні для сьогодення,
але при цьому близькі і до духу мислення бажаного
зразку; формулювання відповідей на світоглядні запити
сучасного людства за допомогою актуалізованого у
сучасних концепціях парадигмального мислення [11].
Амплітуда й глибина трансформацій теж відмінні.
Так, в одному випадку можуть здійснюватися спроби
перегляду догматичних формульовок і культової
практики; в другому, коли церква «оновлюється без
оновлення», відповідаючи на «виклики» сучасності,
цього не відбувається. Зовсім інша ситуація, коли
ініціатива виходить від окремих, навіть впливових
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представників церкви, сама ж церква ні в який
спосіб не декларує своїх намірів, як це відбувається з
євхаристичному богослов’ї.
На соціальному рівні завдання модернізаційних
процесів в теології полягає в тому, щоб привести
релігійні уявлення у відповідність із рівнем свідомості
сучасного суспільства, по можливості, адаптуватися
до світу та адаптувати світ до себе. Аналогічно
відбувається й рецепція новацій з боку суспільства.
Вони з легкістю популяризуються серед інтелектуалів
і молоді, і тільки у виключних випадках – охоплюють
значну кількість мирян. В цьому контексті показовою
є констатація факту популярності євхаристичному
богослов’ї серед молоді з боку православного священика
Володимира Зелинського [3]. Про що свідчить така
популярність, якщо вона дійсно є? Насамперед, про
близькість його ідей світосприйняттю комунікативно
активної частини християнської пастви. Разом з цим,
можливе поширення богослов’я спілкування серед
молоді не доводить неминучість його подальшої
популяризації.
Ще одна закономірність: в будь–якому випадку
модернізаційні процеси виходять із інтелектуального,
церковного або (і) навколоцерковного середовища.
Аналізуючи ідейний мейнстрим, завдяки якому
з’явилася означена нами концепція, лише частково
погодимося з прот. В. Зелінським з приводу того, що
«богослов’я спілкування – це не інтелектуальний витвір
нашої епохи, а скоріше нове осмислення або теперішнє
проживання того, що було з самого початку, що ми чули,
до чого торкалися руки наші… (1 Іоанна, 1:1)» [3]. На
наш погляд, не варто применшувати його інтелектуальну
складову. Свідчення цьому – праці близьких до
євхаристичного богослов’я Г. Бальтазара, Д. Станілоае,
О. Шмемана, І. Зізіуласа, І. Романідіса, Х. Яннараса,
Г. Мадзарідіса, П. Нелласа, І. Конгара, А. Любака,
Ж.–М. Роже Тіляра, Д. Бонхеффера, Ю. Тішнерна.
Аналіз їхніх концепцій дозволяє відмітити впливи на
них філософії діалогу, екзистенціалізму, комунікативної
філософії,
феноменології
й
постфеноменології.
Наприклад, провідний представник православного
варіанта «богослов’я спілкування» І. Зізіулас у
своїх монографіях, присвячених спілкуванню, окрім
розлогого шару релігійної філософії в її історичному
та сучасному дискурсах, апелюють до філософії
К. Барта, М. Бубера, Е. Левінаса, Г. Гегеля, Е. Гуссерля,
Ж. Дерріда, У. Джеймса, С. К’єркегора, Ж. Лакана,
І. Пригожина і багатьох інших [5]. Обмовимося,
апеляція до ідей певних персоналій не рівноцінна їх
безсумнівному прийняттю. Але, очевидно, свідчить
про часткову асиміляцію цих ідей теологією. Зокрема,
як відмічає Ю. Чорноморець, у сучасній православній
теології спостерігаємо відмову «від класичного
типу раціональності і тенденцію його зближення з
феноменологією, герменевтикою, екзистенціалізмом,
комунікативною прагматикою, які відкривають нові
горизонти для теології [11].
Серед інших можливих підходів до євхаристичного
богослов’я – спроба його розгляду за формальними
критеріями, у річищі теології родового відмінку.
Мається на увазі тематично обумовлений тип теології,
названий католиками так через те, що «іменники, які
визначають основний термін назв (Теологія), стоять
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у родовому відмінку [7, с. 28]. Наприклад, «теологія
жінки», «теологія розвитку», «теологія звільнення»,
«теологія солідарності» тощо. Проте, на нашу думку,
феномен койнонії в християнстві не локалізується
ні за структурними, ні за тематическими, ні за
якимось іншими критеріями, що робить такий підхід
редукціоністським та методологічно не коректним.
Підсумовуючи, спілкування (койнонія) є природ
ним конструктом для християнської теології, що
виявляється в його зв’язку з тринітаристикою, христо
логією, екклезіологією, літургикою, а також теоантро
пологічними, етичними й соціальними ідеями хрис
тиянства. Християнське богослов’я є логоцентричним,
таким що є словом про Бога та словом Богу. Втім,
богослов’я спілкування (євхаристичне богослов’я) не
представляє собою цілісної завершеної теологічної
лінії. Термінологічно й концептуально воно не
закріплено в жодному конфесійному документі,
що свідчить про відсутність у нього офіційного
теологічного статусу. Ті ж чи інші персоналії належать
до нього через послідовне обстоювання таких ідей:
визнання онтологічної значимості спілкування для
божественного
внутрішньоіпостасного
спів–буття;
визнання цієї значимості для особистісної екзистенції
та оживотворення людського буття через входження
людини в спілкування з Богом; первинність бого
спілкування порівняно з богопізнанням тощо.
На сьогодні не існує чітких методологічних підходів
щодо дослідження євхаристичного богослов’я. Серед
можливих варіантів ми виокремлюємо такі: рецепція
у якості виникаючої самостійної теологічної традиції;
«середнього шляху» між окремими теологічними
впливами та концепціями, можливо, між релігійним
консерватизмом та модернізмом; «розгортання» на
основі принципу «доповнювальності», що фактично
корелює його зі всією християнською теологією;
підхід до нього як до форми релігійного модернізму з
подальшою диференціацією за ступенем радикальності
трансформаційних процесів. Більш локалізовані підходи:
його дослідження у якості інтелектуального мотиву, що
виник в церковному та навколоцерковному середовищах;
і насамкінець, розгляд за формальними критеріями, в
річищі теології родового відмінку.
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Theolgical status of teology of communication
The article is devoted to clarifying the theological status of theology of
communication. The problem is examined from two positions: the correlation of the
construct of communication and the Christian dogmatic tradition; the correlation of
theology of communication and modern Christian theology. The terminological and
conceptual uncertainty, the absence of an official theological status in theology of
communication were revealed. At the same time, the attributes of this new trend in
Christian theology, the main methodological approaches to it from the standpoint of
its potential impact on modern Christianity were grounded.
Keywords: theology of communication, eucharistic theology, communication,
koinonia, theological status, modernism, the principle of complementarity.
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нового гуманізму». Рубрики реалізовані через авторські (Михайло Кириченко)
рефлексії щодо «гуманізмів» представлених Ж.–П. Сартром, М. Гайдеггером,
П. Слотердайком, П. Фрейре, Ж. Бодрійяром, Н. Хомським, Б. Гройсом.
Ключові слова: оступачення, доместикація, бестіалізація, пасовиський
гуманізм, Фюрер–Dasein–гуманізм, дегуманізація, антигуманізм, новий
військовий гуманізм, анонімний егоїзм–гуманізм.

Гуманізм оступачення. Перше, що можна запитати
щодо визначення гуманізму, є питанням про те, що
означає проявлений до людини гуманізм. Саме через
власне відношення інших до себе може верифікуватися
поняття гуманізму. Бажане відношення до себе є
лакмусовим папером гуманізму, тобто егоїзму.
Іншими варіантами визначення поняття гуманізму
може бути визначення через встановлення нового
понятійного, смислового та змістовного складів цього
поняття. Тобто це є деяке встановлення, зовнішнє по
відношенню до того, хто встановлює це встановлення.
Це є деяким покладанням значення назовні, для інших,
як деяке моральне встановлення, яке може бути назване
повчанням: «вчиняй так, як тобі вказується, а я буду
вчиняти так, як мені краще».
Одне встановлення гуманізму–егоїзму вже наявне
в тому, хто інше гуманістичне (не–егоїстичне) встанов
лення встановлює. Так утворюється зручна схема,
коли інші мають гуманістичне відношення до того, хто
встановлює власний тип гуманізму, але сам той хто
встановлює принципи має свободу діяти по відношенню
до інших егоїстично.
Гуманізм, з його сьогоднішнім філософським
переосмисленням, постає імперативом для загалу,
незалежно від того хто і як, «з якого місця» його
пропонує – чи то з «місця» філософії, чи то з «місця»
ідеології, чи то з «місця» політики, чи то з «місця»
маркетингу бажань.
Нову людину, новий гуманізм, нову гуманність
пропонується прийняти некритично, крім і в обхід
власних уявлень про людину, про гуманізм і про
гуманність, якщо такі взагалі були, оскільки ці
нові встановлення скоріше не пропонуються, але
нав’язуються–формуються невидимим і поступовим
чином. Потім залишається констатувати наявність того
чи іншого типу людини – чи то споживач або навіть
робітник–над–споживач [8], або «цифровий абориген»
[2]. В будь–якому випадку констатуємо сам факт
оступачених людей.
Новий військовий гуманізм [12]. Людина,
захищаючи нові гуманістичні принципи як свої, часом
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навіть не підозрює те, що вона не тільки не має власних
прав, але ще й через наполягання на «власній» думці,
відбирає не тільки права але й життя багатьох людей
внаслідок «нового військового гуманізму». В цьому
заході – більшості сприяє ЗМІ, мас–медіа в різних
форматах, але в тому ж встановленому тотально–домі
нуючому контексті монополізованих джерел інформації/
дезінформації.
«Новий військовий гуманізм» пов’язаний з визна
ченням людини, як такої, що потребує допомоги
внаслідок «гуманітарного» конфлікту, кризи, міжнаціо
нального конфлікту і т.д. Рішення щодо «допомоги»
приймається зовнішніми по відношенню до «тих хто її
потребує» силами. Те, що має назву гуманітарної місії,
те, що пов’язане з військовою інтервенцією до певної
країни визначається як допомога. Допомога надається
попри прохання про допомогу. Найчастіше внутрішній
військовий конфлікт поглиблюється завдяки зовнішнім
силам, що приходять «під прапором» миротворчих місій,
або таких, які видають із себе захисників корінного
населення.
Гарячі точки прямого–прихованого протистояння
наддержав в таких країнах як В’єтнам і Афганістан,
трансформувались в бік встановлення нового світового
порядку із застосуванням сили найсильніших на
Балканах, в Індонезії, Нікарагуа, Україні тощо.
Право на насилля завуальовано визначає також і
культурно–ціннісну політику домінування в регіонах
насадження «миру і демократії». Через це порушується
світовий порядок, переступається міжнародне законо
давство, встановлюється анархія негласного порядку.
Міжнародне право, статути, інструкції, приписи
трактуються міжнародними організаціями, ООН, блоком
НАТО, США, РФтак, як це вигідно зацікавленій стороні.
Конфлікти, які могли б бути вирішені дипломатичним
шляхом, превентивно вирішуються через військову
інтервенцію.
Сьогодні військова інтервенція не обов’язково
передбачає застосування «живої сили». Це так звана
«війна без війни» [25], коли агресія здійснюється
за допомогою безпілотників та іншої дистанційної
зброї [10]. Люди, які керують цією зброєю можуть
знаходитись на відстані декількох тисяч кілометрів,
забезпечуючи односторонні втрати. Знищення людей
постає в якості комп’ютерної гри, в якій начебто ніхто
не гине, є лише конкретно–абстрактні віртуальні мішені
і віртуальні ураження цілей.
Такий «новий військовий гуманізм» не бажає
враховувати культурні, релігійні, цивілізаційні відмін
ності, він визнає лише право сили, коли демократія
нав’язана диктаторськими методами, стаючи «диктатор
ською демократією», яка втримується приховано–відкрито
диктаторськими методами, якими ж і встановлюється.
Несумірність «прав людини» [25] держав–агресорів і
держав–жертв уособлює радикальну диспропорційність
і нерозуміння, розрив між цінностями різних «світів»,
які позиціонуються як один, – позитивні цінності
декламуються, «негативні цінності» реалізуються.
Ілюстрацією «нового військового гуманізму» є
аналогія запобігання вбивству через вбивство вбивці,
жертви і всіх свідків. Необхідно встановити лояльність
до держав–агресорів за будь–яку ціну, аж до знищення
невгодної держави разом із усім його населенням.
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Звичайно, що тут відбувається балансування на
межі обурення громадськості, в межах прийнятного
для дезінформованих громадян держави–агресора і
дезінформованої світової громадськості.
Виявляється, що для встановлення дійсного
положення заплутаних речей необхідне ціле дослід
ження, яке може бути здійснене тільки пост–фактум і в
більшості своїй малодоступне та недостатньо відоме, не
кажучи вже про те, що таке дослідження не кожен може
самостійно здійснити і не завжди може засвоїти.
Реальні інтереси завжди приховані за величезним
масивом суперечливої інформації, ціллю якої є
формування байдужості [20] та дистанційованості людей
від проблем суспільства, і, як це не парадоксально, від
власних.
Екзистенціалізм–гуманізм як приреченість до
несвободи. В умовах «нового військового гуманізму»
не спрацьовує «екзистенціалізм – це гуманізм»
Ж.–П. Сартра. Вибір приреченої людини неможливий,
так як в неї немає вибору, немає свободи, а також важко
встановити – в чому ж має полягати її відповідальність.
Людина не «приречена на свободу», але приречена на її
відсутність. Як у випадку, що продемонстрував Ян Фабр
[14] за мотивами Ієроніма Босха [15], коли збагачення
Бельгії за рахунок колонізованого нею Бельгійського
Конго не передбачало свободи конголезців, але
передбачало їх каліцтво і смерть.
Гуманізація дегуманізованої людини. Колонізована
людина початково дегуманізується у всьому –
вихованні, освіті, способі життя – внаслідок чого
формується специфічне самовідношення, самозневага.
Дегуманізована, розлюднена людина має бути відтво
рена, заново створена як людина її гуманізацією.
Гуманізація полягає в переосмисленні людиною самої
себе,свого місця як центрального по відношенню до
світу, в переосмисленні своєї власної історії і свідомості
як найбільш близької до неї в порівнянні з зовнішньою
історією. Гуманізація полягає в наданні собі ключового
значення в якості історичного суб’єкта, суб’єкта історії
[16].
Екзистенціалізм як гуманізм без вибору.
«Екзистенціалізм, як гуманізм», що надає вибір,
з іншого боку, відбирає сам вибір, оскільки будь–
який вибір виявляється зовнішньо необхідним.
Екзистенціалізм визначає способи вибору, що робить
неможливим не визначений серед цих способів –
спосіб, інший спосіб. Поняття екзистенції нав’язане
як центральне життєве поняття, з яким «змушена»
узгоджуватись людина. Хоча проблема існування разом
з її невизначеністю, не дивлячись на спроби ввести
квантори існування [21], вже розглядалась і не була
вирішена задовго до екзистенціалістів, які видають себе
за гуманістів.
Зокрема, в філософії Модерну так і не було строго
визначено, чим є існування, що призвело до пануючого
сьогодні довільно–номіналістичного ставлення до
«існування». В позитивізмі спробували «намацати»
«чистий досвід», знайти деяку безпосередню співвід
несеність з речами, що продовжилося в аналітичній
філософії за посередництва філософії мови. Аналі
тична філософія мови намагається відкинути нас
в епоху філософії до–Парменіда, виходячи з рівня
застосовуваних в аналітичній філософії мисленнєвих
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процедур (наприклад, дитяча арифметика підрахунку
значень та називання універсальними законами очевидно
обмежених в можливостях логічних операцій).
Вже в самому екзистенціалізмі наявна розбіжність
в розумінні поняття екзистенції. Якщо для Сартра
екзистенція може бути існуванням, яке існує до сутності,
тоді для Гайдеггера це «ні до ні після», але «гуманізм»
як екстатичне екзистенціювання в центрі власного
стояння в просвіті буття [19]. Людина у Гайдеггера
припиняє бути людиною (а отже припиняє бути), але
при цьому стає самим буттям, через яке і визначається
людиною – людина буття, буття–людина [3]. Приваб
ливість «чистого досвіду» залишається спокусою в
феноменологічних розвідках щодо даності/ей Гуссерля і
Гайдеггера.
Фюрер–Dasein–гуманізм Гайдеггера [6]. Звичайно,
до Гайдеггера і його «гуманізму» є основне питання –
як будучи нацистом, Гайдеггер дозволяє собі міркувати
про гуманізм. І чим для Гайдеггера є Dasein в
своєму здійсненні номосом і етосом, якщо Dasein
в багатьох промовах пов’язується ним із Фюрером,
Фюрер як втілений Dasein. Чи здійснював Гайдеггер
своє розуміння гуманізму, закликаючи до чисток в
університетах за єврейською ознакою. Якщо так, тоді
стають зрозумілими його «гуманістичні» принципи.
Якщо ні, тоді для кого написаний цей лист?
Нові «гуманізми». Такою є загальна специфіка
«нових гуманізмів», які пропонують відповідальність
за скоєні дії поза тими хто їх пропонує. Це гуманізм як
позування, але не керівництво до дії для того, хто його
декларує. Таким є, як правило, значення висловлюваних
принципів гуманізму в політиці сьогодення – пози
тивно–змістовного в словах і порожнього/протилежного
в діях. Ціль висловлюваних положень гуманізму може
бути прямо протилежною заявленій цілі і це вислов
лювання покликане створити прикриття, найчастіше,
злочинним діям, скоєним під прапором «гуманізму».
Це питання нашого знання/незнаннята «їх»
[11] влади над нами. Коли знання заміщується,
підмінюється уявленням/уявленнями, які приймаються
на віру з тією чи іншою вірогідністю, з тією чи іншою
мірою очевидності. В даному разі ми розглядаємо
«гуманістичні письмена», «листи друзям», а у випадку
Гайдеггера невідомо до когоці листи, оскільки в нього
не мало б залишатися друзів [23].
Пасовиський гуманізм. Чи такою є характерна
властивість людини, сучасної людини, як от, наприклад,
її буттєвість або Dasein–ість. Чи не є сучасна людина
просто одомашненою твариною, що блукає в пошуках
їжі під вітринами супермаркету, що нишпорить в
пошуках видовищ вздовж торгово–розважальних комп
лексів.
Сучасна людина, неначе виведена, внаслідок селек
ції, до спеціально відведених місць, на пасовиська, –
тварина. В своєму тимчасовому перебуванні в найманих
квадратах, позбавлена прав і культури заявити про
себе, обділена не тільки буттям для обраних, але й
позбавлена фізичного місця, під постійними утисками –
худоба, що пере ганяється з місця на місце. Худоба ери
«нового гуманізму» являє собою сполучення вгамування
і бестіалізації в умовах ново–римської епідемії медіа–
розважання [23], вимушене стадо номадів [13] в мере
жах маршрутизованої мобільності [24].
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Ідеологія «гуманізму» vs антигуманізм. Гуманізм
є ідеологією, ідеологією, яка відштовхується від
визначення людини. Але це визначення людини
змінюється історично і не обов’язково пов’язане з
конкретною людиною, її конкретними бажаннями і
потребами. Саме тому гуманізм можна розглядати як
ідеологію, яка зовнішнім чином накладається на людину
у вигляді певного кліше – людини, якою вона має бути –
зовнішнього образу по відношенню до конкретної
людини.
Розуміння гуманізму як ідеології пов’язане з
«теоретичним антигуманізмом». Суть «теоретичного
антигуманізму» полягає у визнанні будь–якого гуманізму
ідеологією і, відповідно, чимось негуманним. Будь–яке
накладення матриці визначення людини на саму людину
є звуженням меж реальної людини. «Теоретичний
антигуманізм», як позбавлений будь–якого змісту
гуманізм, як позбавлене змісту визначення людини,
покликаний орієнтуватись на конкретно–історичні
запити і бажання певної людини [7].
Анонімно–бажаючий егоїзм в якості нового
гуманізму. Заковика в цих бажаннях, коли мова йде
про бажання людини – чиї ці бажання – яке джерело
цих бажань? Оскільки джерелом бажань може бути
не людина, але бажання, які формуються в людині
зовнішніми факторами. Визначальними факторами
формування бажань людини в сучасному суспільстві
є маркетинг, реклама, пропаганда тощо. Перед нами
постає людина бажаюча чужі або анонімні бажання,
сприймаючи їх як свої.
Так само і з «власною думкою», яка лише
сприймається як своя, але по–суті є навіяною ЗМІ,
інтерналізована медіа тощо. Намагаючись «теоретико–
антигуманістично» реалізувати «безпосередні» бажання
людини, це стає спробою реалізувати навіяні бажання,
«бажання, які «заздалегідь встановлено» бажали» [5].
Бажання, які вже бажають, до моменту їх об’явлення в
людині–яка–бажає, людині–бажаючій.
Більшість може бажати одного й того ж самого, ба
більше, реалізувати бажане, хоча ось на що це схоже:
«Когда в моде была прическа а–ля Брижитт Бардо,
каждая модная девица в своих собственных глазах была
неповторима, поскольку соотносила себя не с тысячами
себе подобных, но с самой Бардо – сияющим образцом,
источником оригинальности. В конце концов, ведь и
сумасшедших вовсе не смущает, что в одной и той же
больнице находятся четыре–пять человек, считающих
себя Наполеоном» [2, с. 199].
Така подібність і примус не тільки в роботі, але і у
відпочинку, і це вже не просто «економічний примус»,
але примус культурний, надзвичайно характерний
для «суспільства спектаклю» [4]. Масовий примус
до стереотипної поведінки вже не за допомогою
«фізичного і символічного насилля» [7] політичної
влади, до якої в більшості вже випрацюваний імунітет
[8], але за допомогою самодисципліни [16; 17] та
оточуючого соціального тиску. Відчуття задоволеності
від відтворення праці і відпочинку в «суспільстві
споживання» не виникає, виникають лише відчуття,
які перемежовуються – відчуття слабкого задоволення
та глибокої фрустрації «цифрового аборигена» [2]:
«<…>новейшие колдуны от потребления благоразумно
избегают освобождать человека ради столь взрывчатой
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цели, как стремление к счастью. Они предоставляют
ему лишь разрядку напряжений, то есть свободу «по
недостатку»: «Всякий раз, когда создается, порождая
чувство фрустрации и побуждая к действиям, некоторая
разность напряжения, всегда есть основания надеяться,
что тот или иной новый товар, отвечая стремлениям
целой группы, уничтожит это напряжение. Тогда велики
шансы и на то, что этот товар утвердится на рынке»
(«Стратегия желания», с. 81)»» [1, с. 201].
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Obsessive strategies of humanizing knowlage and power:
fooling, domestication, bestylization, pastoral humanizm,
fuhrer–dasein–humanism, dehumanization, antihumanism,
new military humanism, anonymous egoism–humanism
This article is a compact «dismemberment» of obsessive humanizing knowledge
and power through the following headings: «humanism of fooling», «a new military
humanism», «existentialism–humanism» as a doomed to unfreedom», «humanization
of a dehumanized person»; «Existentialism as a humanism without choice»; «The
Fuhrer–Dasein–Humanism of Heidegger»; «Pastoral humanism»; «The ideology of
«humanism» vs anti–humanism»; «Anonymously willing egoism as a new humanism».
The headings were realized by means of author’s (Mykhailо Kyrychenko) reflections
on the «humanisms» presented by J.–P. Sartre, M. Heidegger, P. Sloterdijk, P. Freire,
J. Baudrillard, N. Chomsky, B. Groys.
Keywords: fooling, domestication, bestialization, pastoral humanism, Fuhrer–
Dasein–humanism, dehumanization, anti–humanism, new military humanism,
anonymous egoism–humanism.
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Становлення та розвиток
«homo economicus» в умовах глобалізації
та інформаційної революції
Розглянуто становлення та розвиток людини економічної в умовах
глобалізації та інформаційної революції. Наведені умови виникнення та природа
існування людини економічної. Проаналізовано моделі переходу від людини
економічної до людини креативної за умов глобалізації та інформаційної
революції.
Людина, особистість багатогранна, творча, наділена безліччю
позитивних та креативних ідей. Саме цьому виникла потреба у дослідженні,
а згодом і створенні моделі людини креативної з подальшим її дослідженням
та удосконаленням.
Ключові слова: економіка, креативність, людина, модель, суспільство,
трансформація.

«Економічна свобода – це свобода будь–якої
діяльності, що включає право вибору та
пов’язані із цим ризик та відповідальність»
Фрідріх Август фон Хайек

Людина як соціальна істота вважається універ
сальним компонентом будь–якої економічної системи,
посідаючи центральне місце в її внутрішній організації.
Така організація завжди уявляє собою сукупність
певних соціальних відносин. Більш того, саме людина
забезпечує таку функцію економічної системи як
її взаємодія з природним та соціально–культурним
простором, виступаючи головним суб’єктом та об’єктом
управління, як інструмента інтеграції системи, її
збереження, вдосконалення та розвитку, що забезпечує
перетворення та використання соціальної інформації у
процесі життєдіяльності.
Проблема людини в економіці давно привертала
увагу вчених різних галузей знання. Вона була в центрі
інтересів у різних аспектах з давніх часів до сьогодення.
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Натомість, слід відмітити, що саме в теперішній час
це потребує ретельного аналізу як попередніх, так і
сучасних напрацювань щодо природи, причин і витоків
зміни поведінки «економічної людини».
Поняття «економічна людина» досить широко
використовується в різних сферах наукового знання:
економіки, соціальної психології, географії, культу
рології, антропології тощо. Даний термін наділяється
різними авторами різними значеннями. Навіть в
економічній науці немає єдиного тлумачення поняття
«економічна людина». Слід зазначити, що у філософ
ській літературі поняття «економічна людина»
розроблено досить слабо [4].
У філософії «економічна людина» виводиться з
більш загального поняття «людина як така». Німецький
філософ ХХ століття Макс Шелер вважав, що сутність
людини полягає в її відкритості світу «... людина є Х,
яка в безмежній мірі може бути «відкрита світу».
Людська відкритість світу проявляється в різних
феноменах буття, які дозволяють людині долати
історичну обмеженість. Ейген Фінк виділяє п’ять
основних феноменів людського буття: праця, панування,
любов, смерть та гра. Кожен із феноменів виступає як
певний вид діяльності типового суб’єкта: економічного,
пануючого, соціального, духовного.
Економічну сферу життя можна розглядати як спосіб
подолання природних граней людини, розширення її
тілесних і духовних можливостей.
Теоретики при аналізі «економічної людини»
обирають модель мотиваційної поведінки, висунуту
відомим психологом гуманістичного напряму А. Маслоу.
Таку модель можна охарактеризувати як концепцію
певного роду взаємозв’язку потреб.
Модель економічної людини в економічних теоріях
з’явилася вперше у XVIII столітті і змінювалася в міру
розвитку науки.
Кожна наука має певні теоретичні кордони, що
задаються особливостями її предмету. Тому розгляд
феномену людини у всьому різноманітті його духовних,
етичних і психологічних властивостей не відноситься до
економічної науки.
Слід відзначити, що в епоху Відродження вчені
звернули увагу на значення інтелектуального та
творчого потенціалу людини для її саморозвитку,
визначення її місця та ролі у суспільстві [4].
У ХVІІІ столітті в Європі з’явилися два напрями
концептуальних уявлень сутності людини, її місця,
мотивації та характеру діяльності в економічному і
суспільному житті. Перший напрямок виходив з того,
що місце людини у системі економічних відносин
формують, насамперед, чотири чинники: її особиста
праця, активна життєва позиція, вміння, бережливість.

Рис.1. Система економічних відносин

Саме такі чинники, на думку представників цього
напрямку, забезпечують природне право людини вважати
себе особистістю, творцем, у тому числі й свого життя.
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Характеризуючи значення та функції праці у процесі
історичного розвитку економічних систем і суспільств,
послідовники такого підходу, фактично з самого початку
дослідження закономірностей економічного поступу,
визначали непересічне місце праці у системі людських
цінностей, вбачаючи у ній основу, «батька» суспільного
багатства, а в історії розвитку праці «ключ до розуміння
усієї історії суспільства» [10, с. 317].
Саме у цей час з’являються зародки моделі так
званої «економічної людини». Чинники, що визначають
місце людини в економічній системі та, зокрема,
у системі економічних відносин (праця, її зміст та
характер, адекватність її якості, потреби продуктивних
сил певного історичного періоду) вимагали безпосеред
нього процесу створення продукту, який користується
попитом [1, с. 592–593].
Повертаючись до аналізу двох концептуальних
підходів, можна відмітити думку представників другого
напрямку, які вважали, що сама по собі людина «це
тварина, яка бажає задовольнити свої потреби за
рахунок будь–яких доступних благ». За цих умов праця
у житті людини розглядалася ними як покарання, важка
необхідність, так зване антиблаго.
Якщо, згідно першого підходу до визначення місця
та ролі людини у виробництві, вона сама створює себе
у процесі праці, а суспільство виступає як добровільне
об’єднання окремих осіб з метою забезпечення більш
ефективного використання необхідних факторів вироб
ництва, то другий підхід – це лише цілеспрямована та
послідовна діяльність суспільства, держави, що може
сприяти перетворенню «людини–тварини» у людину, яка
здатна співіснувати з іншими людьми.
Вплив соціокультурної детермінації становить
собою механізм адаптації до середовища. Суспільство
виробляло подібні механізми протягом всієї культурної
історії. Так як економічні відносини відомі впродовж
тисячоліть, то в кожну історичну епоху вони супро
воджувалися певними нормами і правилами, які
регулювали увесь економічний процес: від виробництва
до споживання.
Все більш гостро поставало питання існування
людини в соціокультурному просторі у період
глобалізації та інформаційної революції, де прибуток
і жага наживи стояли на вершині підприємницької
діяльності, де брехня полонила усі верстви населення,
усі вікові прошарки та людей із різним рівнем доходів.
Сучасний світ висуває перед людиною нові виклики
щодо світоглядно–ціннісного формування її особистісної
та соціальної сутності. Різні уявлення про соціум,
як систему суспільного життя людей, формувалися з
найдавніших часів розвитку інтелектуальної культури
людства. Суспільство – надзвичайно складний і
суперечливий предмет пізнання. Воно постійно
змінюється, набуваючи все нових і нових форм.
Надшвидка динамічність знаково–інформаційної
цивілізації змушує людину включати до власної
феноменологічності такий елемент, як підприємливість,
без якої неможливий вступ соціокультурної суб’єктності
в складному інформаційному світі, а для цього
необхідно бути освіченою людино. У сучасному світі
людина будь–якої професії і сфери діяльності має
необхідність у досить високому рівні економічної
освіченості, культурі та свідомості.
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У соціально–економічних системах існують певні
«інструменти управління»: ієрархія (організація), де
основний засіб впливу – тиск на людину.
Поряд з «ринковими» інструментами управління
важливо розвивати «культурні» інструменти управ
лення. Становлення ринкових відносин від періоду
«первісного накопичення капіталу» переходить у більш
цивілізоване русло. Чим цивілізованіше суспільство,
тим більш висока в ньому культура підприємництва.
До соціокультурних факторів, що впливають на
інституціоналізацію підприємництва слід віднести:
– загальнолюдські цінності. У сучасному суспільстві
демократичного типу серед загальнолюдських ціннос
тей згадують повагу гідності людини, терпимість,
світоглядний плюралізм, культуру світу;
– національно–культурні та релігійно–культурні
стереотипи способу життя країни. Культури різних
країн, що формують різні системи цінностей, істотно
впливають на культуру підприємництва і на поведінку
підприємців. Одна культура схвалює більш ризиковану
поведінку, інша – більш обережну. В одних культурах
заохочується тверда й однозначна позиція при прийнятті
рішення, тоді як в інших – цінується схильність до
компромісів;
– ціннісно–мотиваційне
ставлення
до
праці,
багатства;
– просторовий фактор: особливості ландшафту,
клімату, місцезнаходження країни, розміри її загальної
та сільськогосподарської території, які зумовлюють
характер господарювання, види і типи підприємницької
діяльності.
Підприємці в будь–якому сучасному суспільстві
утворюють один з найпрогресивніших та найактивніших
прошарків, що особливо підкреслює їх роль в
поступовій еволюції суспільно–економічних, соціально–
політичних та громадянських формах.
У сучасному соціумі ситуація продукує підвищений
інтерес особистості до свого соціального становища і
прагнення перетворити його шляхом зміни соціальних
позицій. Можемо припустити, що під поняттям
«підприємець», в повсякденному значенні, потрапляють
всі члени суспільства, які вчинили перехід від одних
соціальних відносин до інших, а також змінили свій
соціальний статус та місце в суспільному розподілі
праці.
Разом зі статусом людина змінює і рольову
поведінку, яка буде відповідати загальноприйнятим
нормам, де на неї покладаються нові соціальні
функції. Кожне суспільство породжує два типи людей:
адекватний даному суспільству і протилежний йому, з
позитивними й негативними рисами. Саме «економічна
людина» сучасного типу має потенціал подолання
такої амбівалентності на основі вибудовування нових
взаємозв’язків між світоглядно–ціннісними значеннями
чисто економічних категорій, понять, явищ і процесів
та духовно–особистісними потребами, прагненнями та
морально–вольовими пориваннями.
Феномен підприємництва зумовлює відносно новий
тип – «людини економічної», головними характе
ристиками і відмінними рисами якого є послідовна
ідентифікація у сфері праці.
Необхідно відзначити, що соціокультурна сфера як
найбільш ємна група детермінаційнних факторів, яка і
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забезпечує соціальний розвиток, направляє відродження
підприємництва, дозволяє вивчати і прогнозувати
результати його динаміки надалі [6].
Проблема «homo economicus» постала у середині
ХХ століття як наслідок постіндустріальної цивілізації.
Людина почала змінювати ставлення до продуктів
власного виробництва: вона частіше звертала увагу
не тільки на якісні характеристики речей та їх красу, а
й на престижність – ознаку приналежності до певних
соціальних груп.
Перехід до інноваційно–креативної економіки,
заснованої на знаннях, вимагає перегляду існуючої
парадигми «homo economicus». Найбільшого обґрунту
вання ця модель отримала у працях А. Сміта та
Д. Рікардо. Основою моделі людини економічної є
раціональна поведінка, прагнення індивіда отримувати
максимальний результат при мінімальних витратах в
умовах обмеженості використовуваних можливостей і
ресурсів.
Слід зазначити, що невирішеною досі є проблема
співвідношення індивідуалізму і суспільних інтересів.
Без правильного вирішення цієї проблеми не можна
пояснити безліч соціально–економічних питань. У
цих умовах слід звернутися до витоків виникнення
методологічного індивідуалізму і переходу від
відомої класичної моделі поведінки людини «homo
economicus» до моделі творчої людини «homo
creative». Модель творчої людини «homo creative»,
запропонована англійським економістом Дж. Фостером
у праці «Еволюційна макроекономіка». Розкриваючи
сутнісний характер даної моделі, акцентується увага
на тому, що головною відмінною рисою взаємодії
людини з природою є те, що вона не просто пасивно
пристосовуються до зовнішніх впливів, але й творчо
змінює навколишній світ, створює у ньому нові
структури, втілює в життя різноманітні ідеї, концепції та
інші продукти своєї уяви [2, с. 67].
Модель творчої людини базується на усвідомленні
того, що інноваційні процеси змінюються, а їх
технологічна здатність використовується як пряма
продуктивна сила, що є головною особливістю людини,
котра відрізняє її від інших біологічних творінь –
здатність генерувати нове знання. Це знаменує перехід
від матеріальної до інтелектуальної економіки [7].
Перехід від моделі «homo economicus» (заснованої не
так на діяльності, як на споживчому виборі) до моделі
творчої людини «homo creativе» передбачає створення
економіки, заснованої на знаннях, що і базуються на
інноваціях і наукомістких технологіях.
Закономірна особливість нової моделі творчої
людини – це креативність, сутнісною основою якої є
взаємодія таких структурних компонентів:
– компетентність як сукупність знань і досвіду;
– вміння творчо мислити, гнучкість і винахідливість
під час пошуку вирішення тієї чи іншої проблеми;
– мотивація, що виступає як складний процес
формування у суб’єкта внутрішніх спонукальних сил
до дії під впливом зовнішніх стимулів і внутрішніх
характеристик свідомості [5, с. 152].
Згідно А. Маслоу, креативність – це творча
спрямованість, властива всім, але вона втрачається
більшістю під впливом середовища існування. Модель
творчої людини по суті є об’єктивною основою
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формування економічної системи нового типу, вже
заснованого на інноваційно–креативному мисленні [7].
Розвиток будь–якого суспільства в цілому можна
асоціювати з процесом розвитку області знань і галузей
культури. Людині властиві вірування і бажання, вірувати
в логічні істини. Формування соціальних установок
відіграє найбільш важливу роль в соціальному
середовищі, середовищі відтворення людського капіталу,
що формує людський потенціал та як наслідок і
середовище економічних комунікацій [3].
Сучасні уявлення про поведінку людини з точки
зору економічної теорії базуються на інформаційній,
інноваційній та креативній складовій поведінки
людини, які, в свою чергу, виходять на перший
план в економіці постіндустріального суспільства.
Перехід до економіки нового типу, інформаційної
економіки, заснованої на знаннях, досягненнях в
галузі науково–технічного прогресу, в якій переважає
творча, інтелектуальна складова діяльності членів
суспільства, вимагає перегляду існуючих концепцій
поведінки людини з урахуванням основних тенденцій
розвитку постіндустріального суспільства. Сучасні
концепції трактують індивіда як «творчу людину»,
«інноваційну людину». Моделі «творчої людини»
і «інноваційної людини» є об’єктивною основою
формування економічної системи нового типу, в якій
відзначається посилення уваги до ролі людського
капіталу [9]. Креативність людини проявляється в таких
характеристиках, як компетентність, уміння творчо
мислити та інші [7].
Інноваційна поведінка людини виражається в
здатності передбачати майбутні зміни навколишнього
середовища і використовувати його для певної користі.
Інноваційна людина характеризується індивідуалізмом,
опортунізмом, обмеженою раціональністю, наявністю
інноваційної переваги. Крім того, слід видокремити
додаткові властивості людини інноваційної – перева
жання стратегічних цілей над тактичними, комунікатив
ність, адаптивність [5].
З моменту генезису homo economicus відбулися
величезні зміни в соціально–економічному розвитку
суспільства, які вплинули на людину, її ціннісні
орієнтації, ставлення до життя, до суспільства, до самої
себе.
Все минуле століття тривали пошуки можливостей
зближення двох сторін людської індивідуальності, які
Е. Фромм позначив питанням «бути чи мати?». Реалії
повсякденності призводять до ідеї неспівпадання
вищого блага з придбанням максимальної кількості
речових цінностей і з одержанням при цьому
задоволення. Це означає, що необхідний і неминучий
перехід «економічної людини» в якісно новий тип
особистості з яскраво вираженими моральними і
гуманістичними ідеалами.
У сучасній літературі простежуються різні тенденції
в дослідженні проблематики «homo economicus».
Трансформації до «homo creative» виявляються зануре
ними в систему соціальних, аксіологічних, історико–
культурних детермінант. Адже «економічна людина»
далеко не завжди розважлива і раціональна, вона часто
діє під впливом ірраціональних, підсвідомих імпульсів.
Сьогодні є достатньо велика база для переходу
до моделі «homo creative», функції якої тяжіють до
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традиційних цілей – добробуту, корисності, задоволення
потреб [8]. Тому нам потрібно ще осмислити та
доопрацювати моделі «homo creative», привести їх у
відповідність до сучасних соціокультурних умов за умов
глобалізації та інформаційної революції.
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Formation and development of «homo economicus»
in the context of globalization and information revolution
The article considers the formation and development of man in the context of
globalization and the information revolution. Given the conditions of the origin and
nature of human existence economic. Analyzed the transition of economic patterns
from person to person creative in the context of globalization and the information
revolution.
People, personality multi–faceted, creative, endowed with many positive and
creative ideas. In this research the need arose, and later the creation of the model
creative person, with subsequent study and improvement.
Keywords: economy, creativity, human, model, society, transformation.
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Соціокультурна зумовленість мови
Мова виникає на певному етапі соціокультурної еволюції і продовжує
розвиватись під впливом соціокультурної сфери. За великим рахунком, соціальні
та ментальні особливості суспільства детермінують усю функціональну
сукупність мови – її артикуляційні, інтерпретаційні, комунікативні й навіть
інтонаційні ресурси. Культура постає генератором і квінтесенцією смислів,
смислового формату як дійсності, так і евентуальності.
Ключові слова: соціокультурна сфера, мовний інструментарій, людина,
символічна дійсність, детермінативний вплив, генезис, конкретно–історичний
формат.

Виявлення сутнісних ознак мови є актуальною
і невід’ємною частиною цілісного дослідження
соціокультурної дійсності. Розглядаючи проблему
людини з точки зору її «мовної сутності», ми
відкриваємо нові горизонти в розумінні феномена
людини. Не випадково Ф.–В. фон Херрманн наполягав,
що мова є «екзистенцією, яка артикулює буття».
Соціокультурна зумовленість мови створює додат
кову праксеологічну проблему у вигляді істотної
відмінності мовного інструментарію різних соціокуль
турних верств і прошарків. Це призводить до того,
що, приміром, аналіз мовної реальності Стародавньої
Греції передбачає умовну диференціацію формально
єдиної мовної реальності на мовну реальність різних
соціальних верств – аристократії та еліти, простого
люду, торговців та бідноти і рабів.
Також соціокультурна зумовленість мови потребує
застосування і вмілого використання синхронії та
діахронії: якщо синхронія оперує горизонтальним
зрізом мови, здійснюючи аналіз мовних явищ на одному
часовому відтинку, то діахронія окреслює вертикальний
формат мови, а об’єктом її аналізу є історичний
розвиток, генезис мови. При діахронічному вивченні
простежується весь шлях, який пройшов той чи інший
структурний компонент мови.
Тему соціокультурної зумовленості мови у філософії
порушується з давніх–давен. До неї зверталися Платон,
Арістотель, схоласти, Бекон, Гоббс, Локк, Берклі, Юм,
Міль, Фреге, Рассел, Вітгенштейн, Карнап, Остін, Серль,
Грайс, Куайн, Дамміт, Касірер, Гайдеґґер, Гадамер,
Лосєв, Шпет, Флоренський та інші.
На статус загальнотеоретичної основи дослідження
заслуговує концептуальний доробок вітчизняних і
зарубіжних філософів, які оперують проблематикою
співвідношення мови та мислення (В. Гумбольдт,
О. Леонтьєв, Л. Виготський); філософської семантики
і логічного аналізу мови (Л. Вітгенштейн, Ч. Пірс,
І. Нарський); філософського аналізу метафори і
філософії риторики (М. Блек, А. Річардс, В. Подорога);
дослідження проблем розуміння та інтерпретації
(П. Рікер); філософського аналізу комунікації і
прагматики мови (теорія мовних актів Дж. Остіна і
Дж. Серля); дослідження із семіотики і структурно–
семіотичному аналізу знаків (Р. Барт, Ч. Пірс, Ю. Лот
ман, У. Еко).
Класична
парадигма
детермінованості
мови
соціокультурною дійсністю представлена такими
напрямами, як Копенгагенський лінгвістичний гурток,
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Празький лінгвістичний гурток, Американська школа
дескриптивної лінгвістики, Французька структурно–
формальна школа, Школа етнолінгвістики, Школа соціо
лінгвістики, Школа системно–теоретичної лінгвістики.
У ХХ столітті питома вага і кількість лінгво
філософських проблем різко зросли. Ф.–Р. Анкерсміт
зазначав: філософія перебуває під впливом чар фено
мену мови. Наприкінці 50–х – у середині 70–х років
минулого століття у філософії відбулось істотне
переакцентування на користь вивчення живих мов,
підвалини якого були закладені ще в працях Б. Рассела
20–40–х років ХХ століття, учених Віденського
філософського гуртка (М. Шлік, О. Нейрат, ранній
Р. Карнап), а також Л. Вітгеншейна, Дж.–Е. Мура,
А. Айєра. Він мав своїм наслідком зростання уваги
філософів до фактів уживання мови в різних контекстах,
прагматики мовлення тощо. Саме цей лінгвістично
орієнтований напрям ототожнюється з філософією
мови. У 60–70–х роках ХХ століття вчені звернулися до
прагматичних (соціально–психологічних, контекстних
та ситуативних) чинників уживання мови. Лінгвістична
прагматика керується насамперед і в основному
принципами діяльнісного підходу до мови.
Перспективним дослідницьким напрямом сучасного
статус–кво слід визнати змістовну демаркацію семан
тичної та конотативної складових мови. Приміром,
чим більш виразним у семантичному сенсі є слово,
тим більшим конотативним і символічно–асоціативним
потенціалом (діапазоном) воно володіє. Приміром,
близько 95% респондентів не в змозі більш–менш
виразно окреслити смислові параметри слова «літургія»,
але майже всі його чули і готові проінтерпретувати
насамперед відповідно до сформованого на конкрет
ному
індивідуальному
рівні
аксіологічно–психо
логічного забарвлення. Як результат, якщо для одних
літургія є «чимось сакральним», «діями, спрямованими
на віддзеркалення величного, поважного, респек
табельного», то інші асоціюють літургію насамперед
(чи виключно) з інститутом церкви і здійснюють
змістовну демаркацію явища, позначеного цим словом,
за допомогою змістовних, емотивних і аксіологічних
маркерів, які стереотипізовані з явищем (соціальним
інститутом, діяльністю) церкви.
Дискусійним продовжує залишатися питання щодо
міри всезагальності й універсальності символічних
смислів, нормативів, регламентацій тощо. Іншими
словами, наскільки тлумачення символу, яке є
аксіоматичним в умовах однієї культури, цивілізації і
аксіологічно–телеологічної системи координат, може
розраховувати на безапеляційне сприйняття в умовах
інших соціальних реалій?
Мовна система складається із сукупності знакових
одиниць (слів, словосполучень, речень), які в системі
взаємопов’язані і взаємно впливають один на одного,
складаючи при цьому єдність і цілісність. Осмислюючи
сутність феномена мови, П. Кононенко аргументовано
стверджує: «Мова – єдиний аналог безмежного в
часі і просторі, гармонійного різнорідністю світу.
У ній – його сутність і форми, всі кольори, барви,
тони і звуки. Тому Мова – найуніверсальніша
енциклопедія, наймогутніший Учитель життя, а хто
не чує її – породжуваної рідною Природою, той
обійдений ласкою Божою; бездуховне перекотиполе. Як
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найуніверсальніший феномен самовиразу нації, мова має
свій неповторний внутрішній лад, твориться природою
та народом і сама творить Людину й Народ» [5, с. 21].
Очевидною є потреба осмислити сутність мови
у контексті двох аспектів – онтологічного та гносео
логічного. Сучасне індивідуальне й надіндивідуальне
буття мислиться значною мірою крізь призму сутності
мови, а сутність мови – в контексті буття. Онтологічний
аспект передбачає деяку сутність людини на рівні
мови, яка поєднує буття та думку. Якщо онтологічний
аспект тісно переплітається з герменевтикою, яка
загострила проблему інтерпретації як способу буття
і його розуміння, то гносеологічний аспект постулює
насамперед знакову природу мовних явищ і процесів.
Мова не випадково наділена статусом найваж
ливішого засобу спілкування і пізнання. Про це
безпосередньо і опосередковано свідчить тотальність
мови, артикуляції, інтерпретації. За великим рахунком,
мова – це гра за довільними, спонтанними правилами,
імперативним вістрям яких є лише артикуляційна
виразність.
Мова – це продукт культури. Людина існує в
мовному просторі, а сам перебіг життєвої проце
суальності істотно детермінований мовою, мовними
актами і артикуляційними стратегемами суб’єктів
процесу комунікації. У книзі «Мова філософії»
В. Бібіхін а про те, що мова структуризує та ієрархізує
світу світоглядно, семантично, аксіологічно і деонто
логічно [3, с. 87].
Слово містить цілий універсум світоглядних
орієнтацій і образів, які в свою чергу, здатні втілюватися
в знаково–текстових формах для включення в загальний
діалог культур. Своєрідність мовного середовища
будь–якої сфери діяльності людини позначається на
його словнику і правилах, котрі регулюють структуру
семантичних пропозицій мови. Чим більш специфічна
сфера знання, тим специфічніший словниковий склад
мови, яким вона послуговується.
Мовна система звукових і графічних знаків виникла
і розвивається під визначальним соціокультурним
впливом. Мова похідна від реальності (насамперед
соціокультурної), в якій доводиться жити людині.
Показово, що деякі дослідники надають соціокультурній
дійсності статусу, сутнісних ознак метамови. Разом
з тим мова індивіда також здійснює вплив на
буттєву дійсність – принаймні, на її артикуляцію і
інтерпретацію, а отже і на сприйняття, усвідомлення,
на побудову картин світу. Едвард Сепір та Бенджамін
Лі Уорф переконливо довели, що, з одного боку, мова
впливає на поведінку людини і визначає її буття, а
з іншого боку, буттєва реальність людини здійснює
істотний детермінативний вплив на її мову.
Досліджуючи соціокультурну сферу ескімосів,
Сепір та Уорф помітили, що в мові цього етносу
міститься чимало слів, якими позначають «сніг».
Це пояснюється тією обставиною, що для ескімоса
сніг – важлива складова повсякденної реальності, а
багатоманітність феноменологічних виявів і ознак снігу
має бути якомога чіткіше, адекватніше віддзеркалена на
рівні термінологічних позначень, диференційованості
вербальних відповідників.
Останнім часом тематика соціокультурної сфери
як генератора своєрідної метамови, в межах якої
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відбувається становлення мов різного ґатунку і профілю,
є все більш запитаною в дослідницькому середовищі.
Зокрема, А. Большакова слушно зазначає, що «в процесі
переходу ментальних сутностей з довербального стану
(доступного лише інтуїції) в сферу словесної творчості
пріоритетного значення набуває явище, яке отримало
назву «метамова культури»; іншими словами, принцип,
який її організовує та ієрархізує. Звідси – завдання
виявити «універсалії культури». Без цього типологічне
оперування культурою взагалі втрачає сенс. Простіше
кажучи, метамова включає в себе універсальні смисли і
забезпечує цілісність тієї чи іншої знакової системи, яку
вона формує» [4].
Саме метамови в основному й насамперед
забезпечують єдиність простору культури. Згідно з
Р. Якобсоном, метамовна функція тісно пов’язана з
кодом, зі способом кодування первинних повідомлень.
Таким чином, метамова в культурі – це особливий
культурний код, що ідентифікує її стан і складові, її
універсальну природу та історичні зміни. Складові
такого коду – концепти, константи, архетипи й інші
сутності, котрі визначають розвиток культури. За
визначенням С. Аскольдова, «концептом є уявне освіту,
яке заміщає нам в процесі думки певну сукупність
предметів одного й того ж смислового класу» [1, с. 269].
Попри те, що мова похідна від соціокультурної
реальності, вона є не дзеркальним відображенням, а
інтерпретацією (з усіма притаманними особливостями).
Зазначена обставина пояснює трансчасовий статус
проблеми підміни дійсності вербалізованим ерзацем.
Інтерпретація реальності має справу з істотними
труднощами. Приміром, у Ж. Лакана вона подається
або пунктирно, або в негативних термінах: Реальне – це
деяка фундаментальна нестача, залишок, котрий чинить
опір символізації і своєю декомпресією рятує суб’єкт від
абсолютної самототожності.
У статті «Екстаз комунікації» Ж. Бодрійяр змальовує
світ шизофреніка в такий спосіб: «Що характеризує його
в найменшій мірі, так це втрата реального. Зазвичай
говорять про відчуження від реальності, пафос дистанції
і радикальне розмежування, однак усе якраз навпаки:
абсолютна близькість, тотальна миттєвість речей,
відчуття незахищеності, відсутність відмежованості.
Це кінець внутрішнього й інтимного, випинання й
прозорість світу, який просвічує шизофреника наскрізь»
[8, с. 132].
Важливим світоглядно–концептуальним напрямом
філософії мови і еволюціонування уявлень про
соціальну значущість мови є так званий «іконічний
поворот»
(парадигма
образу).
Що
стосується
феноменології когерентності й неспівпадіння реальності
та мовного образу, то вона має чимало проблемно–
тематичних відгалужень. Як зауважив М. Бахтін,
«перехід образу в символ надає йому смислової
глибини і перспективи. Образ повинен бути зрозумілий
принаймні в двох форматах: як те, чим він є, а також
як те, що він позначає. Будь–яка інтерпретація символу
сама є символом, але дещо раціоналізованим, тобто
наближеним до поняття. Якою мірою можна розкрити
і прокоментувати зміст (образу або символу)? Лише
за допомогою іншого (ізоморфного) сенсу (символу
або образу). Розчинити його в поняттях неможливо.
Роль коментування може зводитись або до відносної
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раціоналізації сенсу (звичайний науковий аналіз), або
до поглиблення смислової сфери за допомогою інших
смислів (філософсько–художня інтерпретація), в спосіб
розширення контексту» [2, с. 382–383].
Homo symbolicum (людина символічна як основний
концепт «Філософії символічних форм» Е. Кассірера) –
це індивід, наділений здатністю формувати символи
і спілкуватися за їхньої допомоги. Завдяки символам
ми трансформуємо уявлення про світ у ті світоглядно–
навігаційні маркери, котрі найбільш прийнятні,
зрозумілі й зручні. Засобом символу людина здійснює як
процедуру декодифікації (розчаклування) світу, явища,
феномена, так і ритуал кодифікації (зачаклування) в
термінах, оптимальних для засвоєння, відтворення,
рефлексії тощо. Відтак, світогляд кожного з нас – це
своєрідна послідовність та ієрархія символів.
Символ постає атрибутивною і навіть імперативною
ознакою культури; людина ж набуває змістовних
ознак Homo symbolicus тоді й настільки, коли й
наскільки функціонує в межах культури, є підлеглою
регламентаціям, детермінативному впливу культури. У
своїй субстанційній основі кожна культура є насамперед
і в основному символічною, а не реалістичною.
Символ є загальним конструктивним принципом,
який покликаний сприяти змістовно–критеріальній
гомогенізації суб’єктами об’єктів. Будь–яка символі
зація – це смислове зачаклування, інтерпретаційний
аверс відповідного феномена чи явища. Водночас
символізм виконує функцію своєрідного розчаклування,
декодування смислової закодованості буття, а процедури
мислення, концептуалізації та розуміння постають не
примарними процесами в голові індивіда, а узгодженням
символічних моделей зі станами та процесами світу
(чи окремого його сегмента), що підлягає пізнанню,
інтерпретуванню, смисловій адаптації («прирученню»).
Ідентифікація символу з тим чи іншим конкретно–
історичним значенням можлива лише в результаті
врахування
смислового
навантаження
контексту
символу. Сам же контекст, контекстуальність і смислова
поліваріативність контексту виявляються найбільш
істотними аналітичними та компаративістськими проб
лемними аспектами.
Система символів слугує тим джерелом інформації,
який надає форму, напрям, відмінні риси і сенс
повсякденній діяльності. Якщо вузьке розуміння симво
лізму зводить символ до аналогії, то широке наполягає
на символічності будь–якого сприйняття дійсності через
знак, перцепцію, міф, мистецтво і навіть науку.
Культура є носієм смислів, за допомогою яких люди
інтерпретують свій життєвий досвід і спрямовують
свої дії; соціальна структура – форма, яку приймають
ці дії, реально існуюча мережа соціальних відносин.
Культура і соціальна структура – це різні абстрактні
вираження одних і тих же явищ: одна абстракція
розглядає соціальну дію з точки зору її сенсу для
тих, хто її здійснює, інша – з точки зору внеску у
функціонування певної соціальної системи. Оскільки
різні види культурних символічних систем є зовнішніми
джерелами інформації і своєрідними шаблонами
для організації соціальних процесів, то їх наявність
актуалізується тоді, коли бракує інформаційних ресурсів,
за умов слабкості чи загалом відсутності керівництва до
дії для почуттів, поведінки й мислення.
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Кожна успішна нація володіє набором стрижневих
символічних оберегів, котрі слугують своєрідними
орієнтаційними та телеологічними маркерами. Саме
ці символи заохочують лояльність, увиразнюють
почуття гідності й самоповаги, створюють моральну
та вольову основу для участі у функціонуванні
соціальних інститутів. За відсутності ж такого стрижня
соціальні інститути втрачають здатність до регенерації і
ефективного розвитку.
Якщо визнати, що символізація має в своєму
генеалогічному арсеналі деяку універсальну матрицю
смислів, цінностей та спонук, то цим повністю
відхиляється доцільність коригування символічної
текстуальності соціальним контекстом, а це суперечить
як індивідуальному досвіду кожного з нас, так і
сукупному соціально–історичному досвідному масиву.
Якщо ж припустити, що символи не мають іманентного
й апріорного значення та смислу, а будь–який
значеннєвий та смисловий вердикт – це результат
креативних зусиль соціокультурного середовища,
то в такому разі символи взагалі втрачають респект
самостійного фактора суспільно–історичної структури
зації, перетворюючись на своєрідних агентів, маріонеток
в руках соціуму, який надає їм довільних – залежно від
власних забаганок та кон’юнктури – значень, смислів,
акцентів, забарвлень тощо.
Як підказує досвід, подібний інтерпретаційний
підхід також не поспішає узгоджуватися із історичною
та культурно–цивілізаційною дійсністю, адже чимало
символів – попри численні спроби витлумачувати
їх у надзвичайно широкому, інколи діаметрально
протилежному сенсі – продовжують зберігати деякі
трансперсональні та трансісторичні значення, натякаючи
щонайменше на обмеженість соціальних можливостей
по «прирученню», «культивуванню» сфери символів.
А. Вежбицька оперує даними власної інтуїції,
аргументуючи це тим, що «кожен учений має
безпосередній доступ лише до власного досвіду.
Методом дослідження даних інтуїції неминуче повинна
бути інтроспекція (від лат. – introspectare – дивитися
всередину). Йдеться про систематичне проникнення
в глибини своєї мовної свідомості, де відбувається
очищення від особистісних і поверхневих вражень,
асоціацій і забобонів. Хоча інтуїція відповідає за
предмет дослідження, а інтроспекція – за метод, їх
сутність ідентична. Ключові слова мовного досвіду
самоочевидні, вони не вимагають зусиль визначення
через зв’язок з іншими словами. Ось чому інтуїція
тільки фіксує їх. Здавалося б, інтроспекція зайнята
актами очищення мови від суб’єктивних домішок і
розділяє ознаки перетворюючої активності, однак і
тут продовжує превалювати пассивізм спостереження.
Вежбицька вважає, що єдиним способом моделювання
глибинних
семантичних
структур
є
виявлення
пропозицій» [7].
Принагідно зазначимо, що кожна сфера суспільної
життєдіяльності має в своєму розпорядженні мовно–
стилістичні особливості, які покликані якомога
повніше задовольними функціональні потреби цього
профільного сегмента соціальної дійсності. Приміром,
мова політики володіє власною, лише їй притаманною
системою знаків і правил поєднання, які слугують для
передачі змісту й значення. Світ мови політики утворює
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відносно автономну систему, елементами якої на рівні
вербального мислення є професійні терміни і поняття,
а структурними принципами – особливі для цієї сфери
алгоритми мовної діяльності.
Мова політики, в свою чергу, входить до складу
складної ієрархії мови культури. Під мовою культури
ми розуміємо засоби, знаки, форми, символи, тексти,
які дозволяють людям вступати в комунікативні зв’язки
один з одним, орієнтуватися в просторі культури. Згідно
з визначенням Б. Парахонського, «мова культури –
це універсальна форма осмислення реальності, в яку
організовуються зовсім нові або вже існуючі уявлення,
сприйняття, поняття, образи та інші подібного ґатунку
значеннєві конструкції (носії змісту)» [6, с. 35].
Висновки. Сутність і природа мови повинні визна
чатися, виходячи із особливостей і закономірностей
самої мови, а не апріорно їй нав’язуватись з огляду на
специфіку предмета дослідження тієї чи іншої науки.
Суспільна сфера є своєрідною призмою, яка фокусує,
увиразнює, конкретизує смислову ієрархію культури на
рівні реалій конкретно–історичного буття. Таким чином,
маємо справу із двоєдиною взаємодією: трансісторичний
інваріант смислів і значень культури набуває конкретно–
історичної виразності під впливом регламентних реалій
того чи іншого соціуму.
Взаємодія і взаємозалежність культури й суспільства
стає можливою значною мірою завдяки символам,
символічній
сфері,
інструментарію
символізації.
Символ є не лише атрибутивною, а й імперативною
ознакою культури, суспільства і людини як соціальної
істоти. Символізація – це класичний продукт культури.
Суспільство використовує інструмент символічної сфери
для демаркації своїх регламентних норм, а людина
завдяки символам трансформує уявлення про світ у ті
смислові маркери, які найбільш виразні й зрозумілі за
тих чи інших конкретно–історичних умов.
Однак, мова не є пасивним об’єктом впливу
культури й суспільства: вона утворює відносно
автономну сферу, яка, по–перше, наділена власними
особливостями, по–друге, функціонує і еволюціонує
за власними закономірностями, по–третє, здійснює
зворотний детермінативний вплив на суспільство і
культуру. Таким чином, можна констатувати суб’єктний,
функціонально активний статус не лише суспільства
і культури, а й людини та мови: кожне з цих чотирьох
явищ нашої повсякденної дійсності впливає на решту
явищ і водночас зазнає зворотного впливу. В результаті
утворюється унікальний симбіоз суспільства, культури,
людини та мови.
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Social and cultural dependence of language
A language appears at a certain point of the social and cultural evolution
and continues to evolve under the influence of the social and cultural environment.
Ultimately, the social and mental specifics of the society determine the whole
functional system of the language, its articulatory, interpretative, communicative and
even intonational resources.
Keywords: social and cultural sphere, language tools, human, symbolic reality,
determinative influence, genesis, specific and historical format.
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Прагматический аспект
клипового мышления
Рассмотрено изменение способа мышления современного поколения для
адаптации возрастающих объемов информации. Из–за роста новостей СМИ,
социальных сетей, интернета, растущих возможностей для удаленного
общения с людьми, постоянного увеличения необходимого уровня знаний в
процессе образования и дальнейшей работы, многократно увеличивается
количество персональных устройств доступа ко всему этому. Поэтому мозг
пытается найти новый эффективнейший метод мышления для достижения
большей скорости обработки информации и управления разнообразными
процессами. Такой как клиповое мышление. Этот метод позволяет получать
данные нелинейно из различных источников. Что дает нам возможность быстро
реагировать и оперировать ими. Но как все новое, кроме новых возможностей,
также наблюдаются негативные стороны, которые выражаются дефицитом
внимания, понижением концентрации из–за необходимости распределения
фокуса внимания между процессами.
Ключевые слова: клиповое мышление, параллельное мышление, восприятие
информации.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В последние годы все актуальнее встает проблема
необходимости новых методов работы с информацией.
Объемы необходимых нам в повседневной жизни дан
ных растут практически в геометрической прогрессии.
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Нам становятся доступны сотни тысяч книг и изданий
по всему миру, бесчисленное количество аудио и
видеоинформации и практически неограниченные
возможности для общения с людьми на любом
расстоянии. Это все открыло невиданные до этого
возможности для изучения, общения и работы. Но также
привело нас к тому, что мы физически неспособны
найти на все эти потоки данных время.
Поэтому наш мозг, столкнувшись с подобной
необходимостью и пытаясь адаптироваться к новым
условиям,
начал
вырабатывать
новые
методы
мышления. Одним из таких методов является клиповое
мышление. Этот вид мышления, получает все большее
распространение и как следствие больший интерес
со стороны науки. Как новый вид мышления, он
требует всестороннего рассмотрения и анализа с
различных точек зрения – эффективности, медицины и
применимости в целом.
Цель: Выявить особенности усвоения информации у
носителей клипового мышления и определить насколько
это соответствует полезности и эффективности, т.е.
главным критериям современного прагматизма.
Общее внимание к феномену клипового мышления
и формирование его определения началось в конце 90–х
ХХ века.
Впервые внимание к особенностям нового типа
мышления проявил Тоффлер, предложивший термин
«блип–культуры». Именно «клиповым» впервые обо
значил новый тип мышления Ф. И. Гиренок [1]. Из
зарубежных исследователей следует отметить работы
А. Горлика, Д. Ларри, Дж. Медины Среди последних
исследований важное значение так же имели следующие
работы: С. В. Докука показал, что клиповое мышление
является основным феноменом информационного
общества [2]. Т. Е. Землинская, Н. Г. Ферсман показали,
что изучение клипового мышления может бать
перспективным в контексте создания новых методик
преподавания [3]. Г. С. Колычев, и Н. А. Симбирцева
показали, что именно клиповое мышление становится
ключом к построению медиа–грамотной личности [4].
Понятие «клиповое мышление» еще не имеет обще
принятого толкования Однако, на основе основных его
характеристик его содержание выражается в следующей
формулировке: «клиповое мышление» – это процесс
отражения множества разнообразных свойств объектов,
без учета связей между ними, характеризующийся фраг
ментарностью информационного потока, алогичностью,
полной разнородностью поступающей информации,
высокой скоростью переключения между фрагментами
информации, отсутствием целостной картины восприя
тия окружающего мира» [6].
В нашей работе мы будем использовать
следующее определение клипового мышления:
«Клиповое мышление» (от англ. clip, отрывок из
музыкального видео или фильма, фрагмент текста,
вырезка из газеты) – термин, означающий особенность
человека воспринимать мир через короткие яркие
образы и послания, например, через ленту теленовостей,
небольших статей или коротких видеоклипов [5].
Оценка эффективности клипового мышления и
соответственно клипового сознания является пред
метом научных споров. Ф. И. Гиренок считал его
малоэффективным: «клип отменяет сознание, создавая
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клиповое мышление, которое реагирует только на
удар» [1]. Согласно его выводам обладатели клипового
сознания неспособны к восприятию последовательной
информации. Они не проявляют навыков анализа
больших объемов информации и аналитики в целом. Их
основная черта это быстрая, практически инстинктивная
реакция на раздражитель вместо последовательного
восприятия данных, осмысления и принятия решения
на их основе. О неэффективности клипового мышления
также свидетельствует работа А. Б. Фельдман: «это
приобретенный вид мышления, при котором человек
оперирует только смыслами фиксированной длины
и не может работать с семиотическими структурами
произвольной сложности» [7]. Это также подтверждает
идею Ф. И. Гиренока о том, что таким людям
практически невозможно работать с линейными
данными, с данными поступающими в виде длительной
и связанной структуры.
С каждым годом объемы окружающей нас
информации растут геометрически. И как следствие,
методы ее подачи стали изменяться. Современный
новостной портал выводит десятки новостей на
одну страницу, газета распределяется на колонки
с отдельными статьями. Телевизионные новости
представляют собой подборку новостных клипов.
Объемы операций выполняемых на работе обычным
менеджером, зачастую соизмеримы с управлением
целой империей в древние времена. Нам приходится
воспринимать информацию из десятков источников и
руководить большим количество различных процессов.
И наш мозг вынужден учиться успевать на все это
реагировать, и уделять этому внимание.
Из–за увеличения поступающих к нам данных
мы потеряли возможность уделять каждому потоку
отдельное время. А сами данные вынуждены сжимать,
практически убирая все кроме самой сути, все, что
может быть лишним в угоду экономии времени.
Заменять текст диаграммами, картинками, схемами. Но
и этого уже не хватает. И нам приходится одновременно
обращаться к нескольким источникам информации,
общаться с несколькими людьми и параллельно
выполнять что–то еще. В качестве такого примера
часто используется высказывание Л. Розен: «Дети
Интернет–поколения одновременно могут слушать
музыку, общаться в чате, бродить по сети, редактировать
фотки, делая при этом уроки. Но, разумеется,
платой за многозадачность становятся рассеянность,
гиперактивность, дефицит внимания и предпочтение
визуальных символов логике и углублению в текст»
[12, с. 11]. Мы стали вынуждены не только сокращать
информации до сути, но и распределять свое внимание
между множеством источников. Вести машину и
слушать новости, общаться с кем–то по телефону не
отрываясь от работы. И таких примеров сотни, при том,
что бывает мы делаем параллельно более двух и даже
трех дел.
С точки зрения истории, в этом нет ничего нового.
Подобные возможности приписывали еще Гаю Юлию
Цезарю, затем Наполеону, а в 1887 году французский
психолог Полан демонстрировал способность читать
слушателям одно стихотворение и в то же время
писать другое. На протяжении последних тысяч лет
в истории можно найти людей проявлявших эти
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способности. Кто–то проявлял их в силу врожденной
предрасположенности, но зачастую это было вызвано
необходимостью в сжатые сроки воспринимать
большие объемы данных и руководить очень большими
комплексными процессами. Как, например, Юлий
Цезарь или Наполеон руководили своими империями.
Это все были аномалии, вызывавшие удивление,
восхищение, но не общественные тенденции, как в
последние десятилетия, когда все больше и больше
людей вынуждены находить способы оперирования
постоянно возрастающими объемами данных и
управлением различными процессами параллельно.
Изменения в информационном и управленческом
пространстве открывают еще один аспект клипо
вого мышления. Оперирование данными параллельно
становится насущной необходимостью. Человек вынуж
ден думать параллельно о разных вещах, о разных
темах, выполнять несколько дел сразу. В силу объектив
ных причин развивается параллельное мышление,
которое определяется как «процесс мышления, в
котором фокус разделяется по определенным направ
лениям» [9]. Это не одновременное выполнение
нескольких задач, а очень быстрое переключение между
ними. И это подводит нас к следующим возможным
проблемам. Джон Медина [11] в своей книге «Правила
мозга» рассуждает о неэффективности такого подхода:
«Результаты многих исследований показывают, что
параллельная работа над несколькими заданиями
повышает частоту возникновения ошибок на 50% и
увеличивает длительность работы в два раза. Пытаясь
сделать два действия одновременно, мозг «разделяет и
властвует» – каждое полушарие работает над решением
одной единственной проблемы. В результате скорость
обработки информации уменьшается ровно в два раза»
[11]. В 2009 году Адамом Горликом в Стенфордском
университете было проведено похожее исследование
эффективности параллельной работы над несколькими
задачами. В нем он пишет «Люди, которые регулярно
бомбардируются несколькими потоками электронной
информации, не способны концентрировать внимание,
вспоминать информацию или переключаться с одной
работы на другую так же легко, как это делают те,
кто выполняет по одной задаче за раз» [10]. Эти
исследования наглядно демонстрируют нивелирование
первоначально большого потенциала клипового мыш
ления для скоростной работы с данными и немед
ленных принятий решений на их основе. Попытка
мозга отреагировать на изменившиеся условия,
компенсировать информационные перегрузки новым
методом их обработки, вполне возможно обернулась еще
большими потерями из–за физической невозможности
полноценной работы головного мозга в таком режиме.
В 2014 году в электроном журнале Eurek Alert была
опубликована статья с результатами исследований
физиологических изменений у людей, часто выпол
няющих параллельные задачи. Исследователи из
Сассекского центра сознания Саклера использовали
магнитно–резонансную
томографию
для
анализа
структур мозга 75 взрослых, которые ответили на
вопросник об их использовании и потреблении медиа
устройств, в том числе мобильных телефонов и
компьютеров, а также телевидения и печатных СМИ.
Они обнаружили, что, независимо от индивидуальных
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черт личности, люди, которые использовали большее
количество медиа–устройств одновременно, имели
меньшую плотность серого вещества в той части мозга,
которая известна как передняя поясная кора головного
мозга, область в значительной степени ответственная
за когнитивные и эмоциональные функции. Кеп Ки Лох
говорит: «В настоящее время медиа многозадачность
становится все более распространенной в нашей
жизни, и все большее беспокойство вызывает ее
влияние на наше познание и социально–эмоциональное
благополучие. Наше исследование впервые выявило
связи между мультимедийной многозадачностью и
структурой мозга» [8].
В сумме со всеми вышеизложенными данными,
мы получаем картину не только демонстрирующую
проблемы с усвоением, обработкой и принятием
решений на основе данных получаемых в виде
коротких отрезков, кусочков, клипов, нелинейным
путем из разрозненных источников. Но и получаемый
физиологический вред в виде изменений плотности
передней поясной коры головного мозга у людей
злоупотребляющих таким видом мышления.
Но давайте вернемся в общепринятому примеру
клипового мышления – ребенок делая домашнее
задание, общается с несколькими знакомыми в чате,
что–то смотрит в интернете и редактирует свои
фотографии практически в одно и тоже время. Вполне
вероятно, что если бы этот ребенок делал каждое из
этих действий последовательно, то его память бы
более точно запомнила домашнее задание и процесс
его выполнения. В общении с друзьями он мог бы
генерировать более интересные или глубокие идеи
и выводы. Поиск в интернете и редактирование
фотографий могли бы оказаться еще результативнее.
А музыка доставить еще больше удовольствия и
понимания. Но условие современного существования
за последние десятилетия сильно изменились,
параллельность выполнения разных дел зачастую
необходимость в нашем мире, а не желание, которое
проявляется еще с детства в разных мелочах. Мы
пытались освоить этот метод еще со времен Гая
Юлия Цезаря. И количество людей проявлявших эти
возможности росло прямо пропорционально объему
информации и одновременных дел возраставшего в их
жизни со временем. И с каждым годом мы все ближе
к моменту, когда такие люди перейдут из разряда
исключения в массовое явление среди населения
Земли.
С течением времени количество устройств,
методов общения и получения информации будет
постоянно возрастать. Мы растем в таких условиях,
учимся, работаем. Для нас теперь это неизбежная
необходимость. Мы вынуждены уменьшить процент
концентрации над отдельно взятым действием. Но
говорить о его полной потере преждевременно.
Наблюдение за подрастающим поколением вполне
наглядно убеждает, что процент потери становится
все меньше и меньше. Они все больше адаптируются
для успешного обращения с большими объемами
информации. И там, где родитель мог только смотреть
фильм и листать планшет, зачастую его ребенок уже
успевает второй рукой что–то рисовать или использовать
еще одно мобильное устройство.
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Вывод: Приведенные в статье исследования
однозначно указывают на целую серию негативных
сторон клипового мышления, и даже возможные
физиологические последствия для головного мозга.
Но, во–первых областью исследования брались люди
среднего и старшего возраста. Однако максимальную
предрасположенность к таким возможностям демонст
рируют дети. С первых лет своей сознательной
жизни они росли и учились всему в окружении
именно тех технологий, которые и формируют в
нас мышление подобного вида. В отличие от них
выросшее и приученное к другой системе восприятия
старшее поколение попало в электронный мир уже в
сформировавшемся состоянии.
А во–вторых надо помнить, что сама эта проблема
в массовом ее проявлении, является новой для нас.
И как все новое на пути человечества, она вызывает
априори опасение и недоверие, что только усиливается
отсутствием полного понимания этого процесса и
неумением им управлять.
В создавшемся контексте необходимы дополни
тельные исследования в области клипового мышления,
но в срезе установления его проявлений и следствий
во всех основных возрастных группах. Это даст
возможность, с одной стороны, создать систему,
которая позволила бы максимально эффективно
подготовить подрастающие поколения для жизни и
работы в новых условиях, а, с другой, адаптировать
уже сформировавшиеся поколения к новым условиям и
защитить их от возможных негативных последствий.
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Pragmatic aspect of clip thinking
This article discusses the change in the way of thinking in order to adapt to the
ever–increasing amounts of information. Due to the growing number of news, social
networks, the ability to access data through the Internet, the growing opportunities for
communication and ever–increasing level of knowledge required in the education and
further work there appears an ever increasing number of personal devices to access to
all of it. The necessity to work with a large number of different processes and devices
in parallel, as well as a number of other factors make the brain try to find a new
way of thinking. One of these methods is clip–thinking. It allows its carrier to receive
data in disjointed flows nonlinearly from different sources, which makes it possible
to respond quickly to them and operate them at high speed. But like everything new
it also has negative aspects, which are expressed in attention deficit, concentration
lowering because of the need to distribute the focus of attention, among individual
processes.
Keywords: clip–thinking, parallel thinking, perception of information.

Савченков О. Г., аспірант, Одеський національний політехнічний
університет (Україна, Одеса), savchenkov.alexey@gmail.com
Прагматичний аспект кліпового мислення
Розглянуто зміну способу мислення сучасного покоління для адаптації
зростаючих обсягів інформації навколо. Через зростання новин ЗМІ, інтернету,
соціальних мереж, багаторазового збільшення можливостей спілкування,
нам необхідно постійне збільшення рівня необхідних знань для освіти та
подальшої роботи. Нам необхідно оперувати великою кількістю різноманітних
процесів та пристроїв паралельно, тому наш мозок намагається знайти
нові найефективніші методи мислення для досягнення більшої швидкості
обробки інформації та управління різноманітними паралельними процесами.
Такі як кліпове мислення. Цей метод дозволяє отримувати дані нелінійно від
різноманітних джерел, що надає можливість швидко реагувати та оперувати
ними. Але як усе нове, крім нових можливостей, також спостерігаються
негативні сторони. Які виражаються дефіцитом уваги, зниженням
концентрації через необхідність розподілу фокусу уваги поміж процесами.
Ключові слова: кліпове мислення, паралельне мислення, сприйняття
інформації.
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Інформаційна діяльність
в мережевому суспільстві
Мета дослідження: аналіз трансформації змісту інформаційної
діяльності в мережевому суспільстві. Для цього були використані аналітичний,
герменевтичний та компаративний методи. Досліджено специфіку
функціювання інформації в Інтернеті, яка позначається на трансформуванні
змісту та інструментів інформаційної діяльності. Ризомність та
детериторіальність виявлено як атрибути мережевої комунікації, що
впливають на формування дигітал–континууму останньої.
Специфіка обігу інформації у соціальних мережах спричинює його
обмеження за рядом факторів: вибірковості, пертинентності та
релевантності. Їхнє поєднання призводить до того, що площинність та
поверхневість стають основними принципами інформаційного споживання й
інформаційної діяльності у мережі Інтернет.
Дигітал–континуум
мережевого
суспільства
має
всі
ознаки
гіперреальності, але в майбутньому, за умови трансформації фундаментальних
характеристик інформаційної діяльності, він може стати метареальністю
суспільного буття.
Ключові слова: гіперреальність, дигітал–континуум, інформаційна
діяльність, мережеве суспільство, ризоматичність.

Розвиток інтернет–комунікації вплинув не тільки
на швидкість розповсюдження інформації, а й на саму
субстанціальну основу інформаційно–комунікативних
процесів сучасного суспільства. По–перше, відбувається
мережевізація суспільства, яка впливає на глибинні рівні
соціуму та процеси соціокультурної комунікації.
По–друге, відбувається комунікативний здвиг у
функціюванні інформації, коли інформація зливається з
комунікацією, бо без останньої немає першої. Специфіка
функціювання інформації в Інтернеті переноситься на
всі інформаційні процеси суспільства і позначається на
трансформуванні не тільки інструментів інформаційної
діяльності, а й змісті цього поняття.
Мережеві комунікації формують сучасне функціо
нальне та змістовне поле суспільної діяльності.
Розуміння суспільства, культури і в цілому соціо
культурної діяльності відбувається у наш час так само,
як і у попередні епохи, що яскраво демонструє, що
антропологічні підвалини конституювання людської
сутності залишаються в цілому незмінними, хоча самі
способи конструювання суспільної ідентичності та
імманентизації зовнішніх структур у внутрішні фактори
ідентифікації зазнають суттєвих змін. Від образу міфо–
людини як протоформи суспільного устрою (Пуруша,
Деміург тощо) до образів організму, механізму, машини,
фабрики, кібернетичної системи, а зараз комп’ютеру
та комп’ютерної мережі – трансформація метафори
суспільства, його співвідношення з найближчою
абстракцією, яка визначає імагінативну медіальність
світу (то, що є світ через щось для людини), завжди
демонструвала навіть не зміну соціокультурних систем,
а зміну того, як відбувається переформатування
відносин у цих системах, за допомогою чого ці системи
будують та організують свої смислові зв’язки, суб’єкт–
об’єктні й суб’єкт–суб’єктні процедури артикуляції
синтактичних, семантичних і прагматичних територій
суспільних змістів. Зараз таким засобом слугує
метафора «мережі».
Як вказує А. В. Назарчук: «Мережа – це поліма
гістральна структура, де комунікація відбувається за
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прикладом стільникового багатоканального зв’язку»
[7, с. 63]. У цьому понятті ключовий момент –
комунікація, яка залишається невизначеною, оскільки
увага зосереджується на термінах полімагістральності
та багатоканального зв’язку, які додають до, здавалося
б, звичного терміну комунікації нового змісту. Проте
слід зауважити, що ситуація виглядає зовсім навпаки:
не комунікація набуває нових рис завдяки новим
технологіям створення та трансляції інформації, а самі
технології своєрідно мутують, підлаштовуючись під
потреби комунікаційної взаємодії. Тут легко переплутати
простір інформаційних потоків, про який писав
М. Кастельс [6, с. 412–415], з інформаціологічними
актами комунікаціональності. Якщо простір інформа
ційних потоків це технічна можливість організувати
одночасність існування множинності соціокультурних
практик безвідносно до їх географічної чи культурної
прив’язки, то простір інформаціологічної комунікації –
це смислові медіа–можливості, які додають до вже
існуючих систем спілкування та обміну інформації
новітні технології фіксування та розповсюдження
інформації.
А. Артеменко правильно вказує: «Соціальна
взаємодія полікультурного суспільства, як мережа,
передбачає значно складнішу морфологію, ніж всі
попередні її теоретичні конструкції, оскільки тут
принципово інший рівень організації контактів усіх
елементів не на рівні ієрархічних блоків, а на рівні
вузлової взаємодії. Вузол мережі – це перетин декількох
різнорівневих з’єднань, який може змінювати напрям
потоку інформації, здійснювати його кодифікацію,
створювати просторове і часове поєднання символічних
рядів інформації» [1, с. 106–107]. Однак на основі
цього науковцем робиться висновок про те, що у
мережевих соціальних взаємодіях ці взаємодії робляться
«пласкими»: «Традиційне розмежування культур за
територіальними і історичними ознаками перетворились
на одне з пласкінних з’єднань мережевого простору» [1,
с. 107]. Проте ця просторово–географічна артикуляція
метафори мережі у рамках класичних уявлень про
культуру та суспільство є виявом аксіологічного
означення сучасного стану соціокультурної системи у
порівнянні з попередніми, для яких така артикуляція
у рамках бінарних опозицій просторових середовищ
визначала сам принцип будування культурних смислів.
Проявом цього підходу є і твердження Ю. А. Данька:
«Формування мережевого суспільства є історичною
відповіддю на ситуацію комунікаційного надлишку»
[5, с. 54], у той час як мережевість є скоріш не
відповіддю, а додатковим фактором розкриття, і
скоріш не надлишку, а як раз навпаки – природних і
необмежених комунікаційних інтенцій. Інша річ, що
атрибут площини стосується не субстанції мережевого
простору, а характеризує інформаційне споживання та
обіг інформаційних продуктів у мережі Інтернет.
Тому по відношенню до мережі як терміну, що
вказує на специфікацію сучасної суспільної субстанції
треба скоріш використовувати постмодерністську
термінологію детериторіалізації.
У цьому сенсі мережа як культурний принцип
організації суспільного буття буде сутнісно позбавлена
яких би то не було ліній демаркації і яких би то ні
було виділених точок, вона відкрита для виділення
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у соціокультурному просторі будь–яких топосів, не
атрибутивних по відношенню до цього простору,
а ситуативно значимих як конкретизовані модуси.
Мережа як соціокультурний принцип – це сучасна
смислова ризома, яка існує завдяки технологічному
простору інформаційних потоків і в інформаціональних
комунікаціях. Зв’язок і гетерогенність цієї ризоми
дозволяє пов’язуватися будь який смисл зі всяким
іншим, а процес виділення якогось смислу як магіст
рального, будування семантичної ієрархії значень
на основі критеріальних матриць, виділення ознак
єдності, фіксування тих чи інших параметрів
смислових конфігурації тощо є залежним від вихідних
соціокультурних установок, які до того ж також є
результатами попередньої динаміки, комбінації, селекції,
випадкових поєднань, аксіологічної артикуляції та
практичної кореляції ризоматичних елементів.
І треба підкреслити, що це не просто момент
сучасної культурної ситуації, який є специфічною
ознакою нашої інформаційної інтернет–епохи: ризома
тичність соціокультурного буття як соціокультурного
буття взагалі була артикульована ще Ж. Дельозом
та Ф. Гваттарі. Можна навіть сказати, що метафора
мережі є свого роду модифікацією метафори ризоми,
і мережеве суспільство – це свого роду означення
сучасної
технологічно–медіально–інформаціональної
ризоматичності буття людини.
Найважливішим атрибутом інформації в ситуації
ризоматичності та детериторіалізації мережевої кому
нікації стає її присутність, наявність, що призводить до
того, що для середньостатистичного індивіда, інформації
не існує, якщо її немає у його полі зору. Формування
ідентичності такого індивіду проходить під знаком
відчуження його інтерсуб’єктивності – інструментом
його взаємодії із зовнішнім світом стають мережеві
медіа. Мережева модель інтерсуб’єктивності протягом
розвитку інформаційного суспільства має все більш
фундаментальній вплив на конструювання суб’єкта
постіндустріального суспільства.
Сучасні соціальні мережі утворюють свого роду
дигітал–континуум взаємної інтенційності суб’єктів
комунікації. Цей континуум визначається специфічним
набором форм раціональності, модусів інформаційної
взаємодії, засобів трансцендування інтенційності,
атенційного інструментарію. Все більша частка
комунікації в сучасному суспільстві відбувається у
мережі Інтернет, зокрема в соціальних мережах, й ця
частка буде тільки зростати, тому ми можемо говорити
про той факт, що соціальні мережі мають все більший
вплив на формування інтерсуб’єктивності, ба навіть
більше – вони її виробляють.
Наявність Іншого в мережевій комунікації об’єкти
вується через інформацію про цього Іншого. Але ця
інформація у соціальних мережах має імпліцитні модуси
маніфестації, завдяки яким вона трансформується
певним чином. У сучасної людини є фонове знання про
те, що соціальні мережі є місцем зустрічі з Іншим, це
знання є непроблематизованою когнітивною основою
для формування інтерсуб’єктивної інформаційної
взаємодії.
Непроблематизованість цього знання відіграє одну й
з вирішальних ролей у відчуженні інтерсуб’єктивності
індивіда. Специфіка обігу інформації у соціальних
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мережах призводить до його обмеження за рядом
факторів: фактор вибірковості (індивід обирає ті інфор
маційні продукти, що йому подобаються й формує
коло оточення з однодумців), фактор релевантності
(інформаційні продукти пропонуються споживачу в
контексті його інформаційних запитів), фактор перти
нентності (алгорітми соціальних мереж пропонують
інформацію користувачу згідно з його інформаційним
профілем). Також є комерційна складова інформаційного
обігу у вигляді реклами, але вона найбільш ефективна
тоді, коли використовує перелічені фактори. Вибірко
вість та пертинентність обігу інформації вибудовують
прозорі границі, які обмежують інформаційний простір
індивіда. Транспарентність границь притаманна не
тільки для інформаційно–комунікативних процесів
соціальних мереж, а й для роботи пошукових систем.
На цій базі вибудовується й контекстна реклама, й
принципи ранжування інформаційних продуктів.
Але саме в соціальних мережах найбільш яскраво
проявляється той факт, що ця прозорість призводить
до того, що границі зазвичай не усвідомлюються і
формуються дві ілюзії, які сприяють відчуженню
інтерсуб’єктивності – ілюзія Іншого та ілюзія комуні
кативного консенсусу.
Стрічка новин соціальної мережі обмежує горизонт
подій індивіда. Інший йому даний не безпосередньо в
процесуально–діяльнісному аспекті інтерсуб’єктивності,
а як інформація про Іншого, про його думки, про його
реакції. Якщо індивіду не подобаються думки Іншого,
він може виключити його зі свого інформаційного
кола. Тоді Інший щезне з інформаційного горизонту. В
ситуації, коли індивід формує комфортне для себе коло
комунікації, він зазвичай формує коло однодумців, й
це призводить до розмитості меж Іншого. Результатом
цього є формування ілюзії комунікативного консенсусу,
коли індивіду здається, що всі думають так само, як
і він, у результаті чого формується уявний гомогений
простір соціальної дії. Ця ілюзія призводить до відриву
від реальності, до її симуляції. Але продуктивний
діалог у такому випадку відсутній, бо гомогенність
комунікативного середовища призводить до тотальності
монологічного дискурсу. В процесі інформаційної
діяльності необхідно враховувати ці ілюзії, тобто
інформаційний продукт повинен потрапити у горизонт
експектації індивіда, а це значить, що інформаційний
продукт необхідно виробляти або для максимально
широкого кола споживачів, а значить максимально його
спрощувати, або конкретизувати його під вузьке поле
споживачів, тобто створити певну кількість продуктів
згідно із моделями когнітивно–інформаційної поведінки
груп користувачів. Останнє здорожує інформаційну
діяльність, що призводить до зменшення частки якісних
інформаційних продуктів.
Унаслідок цього площинність та поверхневість
стають панівними принципами просторових характе
ристик інформаційного споживання та інформаційної
діяльності в мережі Інтернет. У даному випадку ми
оперуємо інструментальним визначенням інформаційної
діяльності і розуміємо під цим поняттям процеси ство
рення, обробки (переробки) та розповсюдження інфор
маційних продуктів. Традиційно, до списку інформацій
ної діяльності включають й збереження інформації. Але
збереження інформації у наш час поступово втрачає
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позиції самостійної форми інформаційної діяльності й
має значення лише в комунікативному аспекті створення,
розповсюдження й обробки інформаційних продуктів.
Поверхневість та площинність в якості визначаль
них характеристик дигітал–континууму мережевої кому
нікації призводять до того, що цінність інформаційної
діяльності визначається фактом присутності інформації,
інформаційного продукту у полі зору індивіда, на
поверхні його інформаційного поля – ризомність
мережевих комунікацій поглинає глибину. Тому фактор
темпоральності в інформаційній діяльності дає тактичні
переваги, але не стратегічні. В щільному сплетінні
ризомних з’єднань для інформаційного продукту надзви
чайно важливим є модус «теперешнього». Минуле й
майбутнє для інформації й інформаційного продукту
в соціальних мережах існують тільки як потенція.
Постійний потік нової інформації зносить з поверхні
інформаційної атенції старий. Після нього можуть
залишитися гіпертекстові сліди: посилання, теги, мітки,
за якими може рухатися індивід, як за ниткою Аріадни.
Але в наш час для пересічного індивіда це може бути
свого роду подвигом, бо потребує докладання вольових
зусиль.
У результаті, маємо той факт, що дигітал–континуум
мережевого суспільства має всі ознаки гіперреальності.
Ж. Бодріяр, який ввів у обіг це поняття у своїх роботах
вказував, що реальність в процесі розвитку суспільства
споживання замінюється гіперреальністю в процесі
симуляції дійсності й супроводжується заміною
реальності симулякрами – знаками реальності й утратою
почуття реальності [4, с. 5–15].
Так у процесі відчуження інтерсуб’єктивності,
ми маємо симулякр діалогу замість діалогу, симулякр
Іншого замість Іншого. Маємо замість декларації
свободи й необмеженого руху інформації факт
наявності траспарентних границь. Маємо безкінечне
виробництво інформації як вічне повернення того ж
самого. Симулятивна форма інформаційної діяльності
у мережевому суспільстві принципово змінює класичні
культурні системи та структури. Знаки, образи, символи,
норми, ідеали попередніх культурних макромоделей,
принципи їх утворення – усе це стає лише симулятив
ними копіями, конституюючи симулякр як посередника
між суб’єктами і об’єктами, суб’єктами і суб’єктами.
Медіалогія симулякру встановлює інформаційних
об’єктів як своєрідних «згустків» контенту, де важливо
артикулювати цей контент та сконцентрувати на
ньому увагу, що і визначає його сенс і, як наслідок,
його гіперреальну семантику. Сьогодні людина як
інформаційний суб’єкт живе у гіперреальності серійних
потоків симулякрів і симулятивних меседжей. Р. Барт
зауважував, що надлишок означників у системі пород
жує ейфорію [2, с. 197–198], завдяки чому у наш
час, коли потреба у комунікації реалізується через
симуляцію комунікації, робиться усе більше і більше
комунікаційних форм, оскільки потреба у реальній кому
нікації не може бути задоволена сутнісно надлишком
пустих симулятивних форм. Ідеологія такої комунікації є
міфом, що видає інформаційне мислення за неогуманізм,
тому що, як вказує Ж. Бодрійяр, в уяві людини достаток
знаків займає місце достатку продуктів [3, с. 249].
Мережа Інтернет має потенціал подолання цього
відчуження, але на даному етапі розвитку мережевого
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суспільства, інформаційна діяльність повинна впису
ватися у прокрустове ложе дигітал–континууму соціаль
них мереж і пошукових систем, тому переважно має
інформаційно–симуляційну субстанцію. Надію на
подолання цих тенденцій покладають на Web 3.0,
концепцію розвитку мережі Інтернет за якою, головною
метою стає високоякісний контент і сервіси, які
створюються експертами на технологічній платформі
Web 2.0. Це дозволить зробити епістемологічний оберт
назад до смислів, до якісної змістовності інформаційних
продуктів.
Якщо до цього долучити ще нові алгоритми
побудови комунікації у соціальних мережах, які
зможуть зняти відчуження інтерсуб’єктивності, то в
майбутньому дигітал–континуум мережевого суспільства
може стати метареальністю. І якщо в гіперреальності
інформаційна діяльність має інформаційно–симуляційну
субстанцію, то в метареальності її субстанцією буде
інтерсуб’єктивно–смислова.
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Information activity in network society
Aim of research: to study the transformation of information activity content in
network society. Analytical, hermeneutical and comparative methods were used for
this purpose.
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Networkization of the society plays an increasing role in our lives. Specificity of
the information functioning on the Internet is transferred to all information processes
of the society and affects the transformation of not only the tools of information
activities, but also the content of this concept. Rhizomnity and de–territoriality are
the attributes of network communication, which influence the formation of digital
continuum of network communication.
Specificity of information circulation in social networks leads to its restriction
on a number of factors: selectivity, pertinence and relevance. Their combination leads
to the fact that flatness and superficiality become the dominant principles of spatial
characteristics of information consumption and information activity on the Internet.
Digital continuum of network society has all the features of hyper–reality, but
in the future, provided that fundamental characteristics of information activities are
transformed, it can become a meta–reality of social being.
Keywords: hyper–reality, digital continuum, information activities, network
society, rhizomnity.
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Еволюція гостинності в суспільстві
споживання: від класичного
до креативного консьюмеризму
Аналіз трансформацій суспільства споживання, формування феномена
консьюмеризма виступає основою дослідження становлення креативного
характеру сучасних форм гостинності. Стадії розвитку консьюмеризма
(пасивний і креативний консьюмеризм) розглядаються через зміни самого
концепту споживацтва: цінність задоволення потреб заміщається цінністю
створення і реалізації нових форм споживання, в тому числі і туристичних
практик. Тенденція деколективізації споживання простежується в домінуванні
індивідуально–організованого характеру різних практик гостинності, як основи
функціонування креативного консьюмеризма. Креативна практика гостинності
розглядається як складова соціальної діяльності, що впливає на формування та
функціонування основних механізмів соціалізації.
Ключові слова: гостинність, консьюмеризм, креативний консьюмеризм,
споживання, суспільство споживання.

Проблема суспільства споживання, яка починає
концептуалізуватися в 50–ті – 60–ті роки минулого
століття, продовжує бути переметом критичного осмис
лення в різних галузях економічного, соціологічного,
філософського, культурологічного знання. Виходячи
зі складності аналізу сучасного стану суспільства, яке
постійно змінюється (мінливий світ З. Баумана), можно
пояснити неоднозначність і навіть суперечливість
інтерпретацій феномена споживацтва. Виникають нові
концепти суспільства споживання – консьюмеризм
(від англ. consumerism) і як його протилежність –
духовний косьюмеризм (В. Ільїн), суспільство етичного
консьюмеризму (від англ. sociecity ethical consumerism),
еco–Friendly сonsumerism, просьюмеризм (від англ.
prosumer, від professional або producer + consumer –
«професійний споживач» або «виробник–споживач»),
мережевий консьюмеризм та ін., відображують
трансформації і перспективи еволюції споживання і
вимагають предметного наповнення.
В основі концепції суспільства споживання ідея
про те, що споживання спричиняє радикальні зміни
індустріального капіталізму і стає більш важливим ніж
виробництво. Особливості становлення цього типу
суспільства з різних світоглядних і ціннісних орієнтирів
здійснювали соціологи, філософи, економісти: Д. Рісмен
і Дж. К. Гелбрейт, представники Франкфуртської школи,
Гі Дебор та інші ситуаціоністи, Х. Фрайер і А. Гелен, а
згодом постмодерністи. Після виходу в 1970 р. роботи
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французького філософа Ж. Бодрійяра «Суспільство
споживання. Його міфи і структури» це поняття поши
рюється не лише серед науковців, а й серед широкого
загалу.
Суспільство споживання в різних аспектах пред
ставлене в розвідках вітчизняних та російських
науковців: А. Боровської, О. Є. Висоцької, Н. Донія,
Л. П. Заславської, Н. О. Зінченко, Я. В. Зоська,
Ш. Костека, В. Ю. Осипової, К. Пляжика, О. Сінькевича,
А. Соловйова, Н. Спиці, В. Фурса, Б. Шора, Т. Яковенко,
А. Дорошкевича, О. Добридня, Ю. Сюселя, О. Сердюк,
В. Ільїна, Д. Іванова, В. Курінного та інших.
Питань, що пов’язані з функціонування вітчизняної
та світової індустрії гостинності і перспективами її
розвитку в контексті економічних, політичних, соціо
культурних проблем суспільства споживання розглядали
такі вчені, як Г. Яковлєв, Е. Балашова, А. Кусков,
А. Медик, Х. Інграм, Л. Шмакова, В. Кохненко, О. Лю
біцева, Х. Роглєв, В. Ревенко, П. Пуцентейло, М. Маль
ська, І. Пандяк, В. Мазур, В. Архипов, О. Малиновська,
А. Ісакова, І. О. Бордун, У. Деркач та інші.
Однак роботи, в яких розглядається гостинність
в ракурсі її трансформації в суспільстві споживання
та перспективи розвитку в парадигмі креативного
консюмеризму недостатньо представлені у вітчизняному
науковому просторі.
Мета статті передбачає аналіз еволюції гостинності
в контексті суспільства споживання, з’ясування особ
ливості класичного і креативного консюмеризму та
виявлення перспективи подальшого розвитку гостинних
практик.
В науковому середовищі відсутня одностайна думка
щодо початку становлення суспільства споживання на
Заході. Так, Ф. Бродель, представник школи «Анналів»
знаходить елементи цього типу суспільства ще до
початку індустріалізації. Інші науковці пов’язують його
з розвитком індустріального капіталізму в Англії, тобто
з кінцем XVIII ст., називаючи цей час «споживацькою
революцією». Ґрунтовний аналіз передумов виникнення
суспільства споживання й теорій «споживацької
революції» в зарубіжній історіографії здійснює вітчиз
няна дослідниця О. О. Сердюк [13].
Формування суспільства споживання як цілісної
системи, де б не знаходили в минулому його характерні
ознаки (у Вавилоні, Давньому Римі чи в середньовічній
Європі), відбувається в контексті перебігу модернізацій
них процесів. А вписування гостинності в ринковий
тезаурус розпочинається в кінці ХІХ – поч. ХХ ст, і
пов’язане іменами Ц. Рітца та О. Ескоф’є.
В результаті модернізації в Західній Європі та США
складається прагматика індустріального життя й ключові
атрибути цього типу суспільства, серед яких розвинена
ринкова економіка, наявність середнього класу як
основного продуцента й споживача товарів і послуг,
масове виробництво, інтенція до соціально–економічної
рівності як програмна установа соціальної держави,
масові споживчі потреби задовольнити які дозволяє
масове виробництво товарів і продукування послуг,
масова культура, відповідний тип особистості споживача
і культура споживання. А в ринковому просторі
конкуруючих продуцентів послуг гостинності і їх
достатньо вимогливих споживачів вибудовується бізнес–
модель індустрії гостинності суспільства споживання.
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Соціальна держава, будучи однією з базових
засад цього типу суспільства, попри деякі відмінності
між різними її моделями в країнах Західної Європи,
виявилася не політичною декларацією, а комплексом
конкретних заходів, що призвели до серйозних
соціальних завоювань і дозволили покращити життя
європейців. Стратегія прискореного економічного
розвитку стала домінуючою з 50–х років забезпечила
повну зайнятість і до кінця 70–х р. Західна Європа не
відчувала з часів Другої світової війни, депресій. За
сімнадцять років, з 1953 по 1970 роки, рівень заробітної
плати в три рази, а в деяких випадках і в чотири рази
перевищив рівень 1953 року.
Дослідники стверджують, що «…на 60–й рік
економіка Західної Європи процвітала. В одному лише
цьому році на Західну Європу припадало 58% всього
світового товарообороту і дві третини світового валового
продукту» [5, с. 470].
Реперною точкою щодо суспільства споживання
вважається 1955–й рік, коли американський економіст
і аналітик з роздрібної торгівлі В. Лебов запропонував
за допомогою реклами перетворити споживання
товарів і послуг на стиль життя. В такому випадку
людина, задовольняючи власне «Его» в процесі
споживання товарів і послуг, змінює їх асортимент «з
калейдоскопічною швидкістю», стимулюючи при цьому
масове виробництво й економічне зростання [1].
Якісні зміни, досягнуті завдяки об’єднанню
науки, техніки й промисловості в єдиний комплекс,
й підкріплені ефективною соціальною політикою,
дозволили забезпечити безпрецедентний не лише в
європейській, а й світовій історії рівень добробуту,
соціальних гарантій й матеріальних потреб людини у
відповідності з пірамідою Маслоу. Підвищення доходів,
збільшення вільного часу, еволюція стратегій управління
споживчою поведінкою в аспекті її урізноманітнення
призвели до того, що практично всі соціальні верстви
стали споживачами різноманітних послуг серед яких
послуги індустрії гостинності й дозвілля, розвинена
система кредитування зробила доступними туристичні
послуги й тим самим сприяла перетворенню туризму на
масову індустрію.
Реалізація споживчих запитів людей як «ненаситних
споживачів» (Ж. Бодрійар) потребувала створення
потужної індустрії надання гостинних послуг, що
підпорядковувалася економіко–технологічним принци
пам фордизму, зорієнтовані в першу чергу на отримання
максимального прибутку. Перевага цих принципів,
порівняно з класичним тейлоризмом, де домінувало
відчуження у всіх його формах, полягала в прагненні
забезпечити умови за яких працівник добровільно
згоджувався на самовідчуження в обмін на більш
високу заробітну платню, скорочення робочого часу
й оплачувану відпустку. Що, з одного боку, дозволяло
споживати життєві блага й задовольняти екзистенціальні
потреби у вільний час, на дозвіллі, а з іншого,
позитивно впливало на розвиток туристичної індустрії
та розширення інфраструктури закладів гостинності як
супутніх дозвіллєвим практикам.
Реклама і мода в суспільстві споживання стають
головними засобами поширення стандартів споживання.
Поряд з модою на джинси в одязі в 60–ті роки
поширюється мода на «фаст–фуд», а заклади мережі
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«Макдональдс», що сформувалися в межах фордистської
моделі індустрії гостинності, виявилися здатними
задовольнити стандартизовані й уніфіковані смаки
споживачів масового суспільства.
«Попит на добробут» сприяв зростанню інвестицій
в невеликі приватні фірми та підприємства, що
стали ефективною формою продукування та надання
послуг в сфері гостинності. Так, з 1960–х рр. в євро
пейській індустрії гостинності, як відзначає М. Лайко,
відкривається багато незалежних приватних готелів,
чисельність яких перевищує готелі, що входили до
складу мережі. Термін «готельна мережа» використо
вували стосовно компаній, що володіли декількома
готелями і об’єднувалися в один ланцюг. Операційна
готельна мережа – це група підприємств (два і
більше), що веде колективний бізнес і знаходиться під
безпосереднім контролем керівництва цією мережею [8].
Соціокультурна ситуація, що склалася в Західній
Європі в 60–х–70–х роках ХХ ст. підвищила роль
повсякденності в житті пересічного європейця і тим
самим актуалізувала сімейно–побутову гостинність як
її складову. В цьому аспекті з’являється ідеалізований
соціальний проект центром якого стає щаслива сім’я з
середнім рівнем достатку, наявністю будинку, автомобіля
(пізніше двох–трьох). Відповідно з цим проектом
вибудовувалися гостинні відносини як невіддільні від
володіння речами, що стали іміджевими, знаковими
в конкретному топосі соціального й гостинного
простору. У зв’язку з цим приватній простір заполонили
стандартизовані, функціональні речі, побутова техніка
конвеєрного виробництва (холодильники, пральні
машини, пилососи, телевізори тощо). Але всі ці речі
виявилися позбавлені аури унікальності й культурних
ознак, як їх охарактеризував Ж. Бодрійяр в «Системі
речей» [3].
Однак попри всі переваги суспільства споживання
перед країнами Західної Європи постають нові
загрози і виклики. В першу чергу це стосується
тенденції до раціоналізації (М. Вебер), що охопила всі
сфери суспільного життя: виробництво, споживання,
повсякденність в цілому й перетворила індустріальне
суспільство на раціонально функціонуючу машину.
Але тотальна раціоналізація спричиняє деградацію
сфери праці, втрату останньою свого творчого начала
через її рутинізацію, одноманітність і відсутність
варіативності. Американський соціолог Дж. Рітцер,
продовжуючи традицію, закладену німецьким вченим
ще на початку ХХ ст., і здійснивши аналіз ресторанів
швидкого харчування «Макдональдс», означив цю тен
денцію на новому етапі історичного розвитку як «макдо
нальдизацію суспільства». Вчений зробив висновок, що
внаслідок подібної «тотальної раціоналізації» індивід
потрапляє в «залізну клітку» раціонально організованої
машини [12].
Європейське суспільство, набувши ознак масовості,
виявилося пронизаним духом одноманітності з доміну
ванням установки на дотримання групових норм, що
викликало його гостру критику з боку ряду економістів,
філософів, соціологів. Французький філософ Г. Маркузе
охарактеризував такий соціум як конформістський, а
індивіда, сформованого в ньому – одномірним, оскільки
він втратив потребу й бажання до вираження власної
індивідуальності [10].
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Молодь, особливо студентська, на тлі протистояння
цінностям і споживацькій моделі поведінки батьків
починає формувати власну модель поведінки і субкуль
туру нон–конформізму. Європейськими центрами
протестного молодіжного руху стають Париж і Франк
фурт. В цьому контексті набувають популярності
відвідування
чисельних
«нон–конформістських
кафе»,
постійними
відвідувачами
яких
були
летристи, ситуаціоністи та їх прихильники. І в яких
фактично закладалося підґрунтя, формувалися ідеї
«альтернативної культури» чи «контркультури», як
спротив тому суспільству споживання, яке Гі Дебор,
лідер
ситуаністського
інтернаціоналізму,
назвав
«суспільством спектаклю».
На кінець 60–х – початок 70–х рр. змінюються і
певною мірою під впливом подій 1968 р. принципи
стратифікації та ідентифікації, коли політичні переко
нання втрачають своє значення, а основою оцінки і
самооцінки людини стають речі і рівень надання послуг.
В той же час, згідно з логікою закону піднесення потреб,
на зміну задоволеній потребі в наявності житла як
життєвого і гостинного простору, приходить потреба в
тому, щоб зробити його не лише красивим, затишним,
але й таким, що приносить естетичне задоволення
членам сім’ї, викликає схвальний відгук чи навіть
захоплення у гостей.
У зв’язку з цим набуває подальшого розвитку
тенденція естетизації повсякденного життя європейців,
приватного
й
суспільного,
міського
простору
гостинності, що розпочинається завдяки технічним
інноваціям в кінці ХІХ ст, і стає домінуючою в
суспільстві споживання з огляду на роль знаково–
символічної складової в ньому. За словами Ж. Бодріяра,
«в деякому сенсі естетичним, убивчо естетичним,
виявляється все» [2, с. 106].
Проведення дозвілля в різних формах серед яких
відвідування ресторанів, кафе, обов’язкові туристичні
поїздки стають нормою для багатьох європейців. І
першу чергу для тих, хто претендує на відповідний
соціальний статус і перспективи кар’єрного зростання в
контексті зміни стратегії управління.
В цей же час попри тенденції стандартизації,
починає високо цінуватися споживання високоякісних
продуктів і делікатесів: шампанського, дорогих
вин, предметів розкоші. Послуги набувають менш
стандартизованого характеру, орієнтуючись на смаки
індивідуальних клієнтів, але в достатньо вузьких нішах,
і тому надавалися в невеликих об’ємах.
Пристрасть до страв вишуканої, високої кухні
втрачає значення привілею окремих заможних людей,
оскільки представники середнього класу, особливо його
верхній шар, приватизує ці елітарні зразки споживання.
Еліта при цьому втрачає монополію на розкіш в
споживанні, що для аристократії завжди була знаковою
в плані соціальної стратифікації. Але в 70–і і 80–і роки
починають складатися групи, для яких споживання не є
репрезентацією соціальної приналежності, що свідчить
про появу тенденції креативного консюмеризму.
Якщо раніше поняття «стилю життя» характе
ризувало той чи інший спосіб поведінки певної
групи, то в споживчій культурі цього періоду стиль
означає індивідуальність, самовираження тощо. Форми
проведення дозвілля, місце відпочинку і відвідування
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певних закладів гостинності, прийом гостей у власному
домі чи їх запрошення в улюблений ресторан, кафе, бар
стали розглядатися як ознака індивідуального смаку і
стилю споживача. Споживання перестає бути тільки
зовнішньою ознакою й характеристикою цих груп (вік,
стать, національність, соціальний статус, професійна
діяльність), а відображає екзистенціали їх буття.
Тобто, на перший план виходить індивідуалізація
і самоідентифікація особистості, що свідчить про
еволюцію суспільства споживання в напрямі від
колективізму до індивідуалізму, від масового надання
послуг до їх індивідуалізації, від пасивного до
креативного консюмеризму.
На початку 70–х років в Західній Європі спосте
рігаються кризові явища, на тлі зниження економічних
показників призупиняється зростання соціального
добробуту. Негативний вплив спричинили два зовнішніх
фактори – світова фінансова криза 1971 р. і енергетична
криза 1973 р., які зламали цикл економічного зростання
в Західній Європі. Зростання безробіття, високий рівень
цін на нафту різко скоротили купівельну спроможність
національних валют і спричинили різке падіння витрат
на споживання.
Попри кризові явища в індустріальній економіці
спостерігається прискорений розвиток третинного
сектору послуг. Що стосується власне індустрії
гостинності, то пошуки альтернативних джерел
енергії на ринку гостинності зумовили зростання
конкуренції і стимулювали впровадження технологічних
інновацій. А це в свою чергу спричинило появу явища,
що означається в історії індустрії гостинності як
«війна зручностей» (waramenities). Т. Латтін в статті
«Зручності раніше і зараз» проаналізував старі і нові
зручності в наданні послуг в готелях і прийшов до
висновку, що під «зручностями» розуміють «послуги,
що надаються гостям (guestservices) для забезпечення
відповідної якості їх проживання. Специфіка реалізації
цих зручностей полягала в тому, що власники і
менеджери закладів гостинності почали розробляти
стратегію підвищення їх привабливості для гостей з
тим, щоб зберегти постійних клієнтів і залучити нових.
Однак були критики, які називали «потік зручностей»
(amenitycreep) «синдромом телебачення у ванні і
пов’язували з ними лише додаткові витрати [8].
В цей час вчені, об’єднані в Римський клуб під
керівництвом А. Печчеї, розробляють концепцію «якості
життя» в контексті якої до таких зручностей відносять
розважальні системи (відеофільми і відеоігри), систему
автоматичного виписування і оплати, безкоштовне пар
кування, доставку в аеропорт, цілодобове обслугову
вання, наявність бізнес–поверхів, персонал, що володіє
декількома мовами [11].
Входження модерного суспільства в стадію суспіль
ства споживання і в процесі реалізація принципів
фордизму складається модель споживчої поведінки і
споживчої культури, яку дослідники називають класич
ним (пасивним) консьюмеризмом (consumer – пер. з
англ. – споживач), що поширюється й на споживачів
індустрії гостинності [6]. Класичний консьюмеризм як
ідеологія споживання стимулює споживчий попит, який
виходить за межі раціональних потреб і перетворюється
в ключову складову соціалізації людини. В основі
класичного, пасивного консьюмеризму, наслідування
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поведінки високо статусних соціальних верств, що
ще Т. Веблен визначив як «престижне споживання».
Або ж «нав’язлива споживча поведінка», як прагнення
наслідувати наприклад, сусіда чи колегу по роботі,
оскільки споживання останніх дещо відрізняються [6].
І тому класичний консьюмеризм – це система норм
і цінностей в якій споживання є ядром, її смисловим
центром, а його сутність виявляється в «надмірному
матеріалізмі» як прагненні володіння товарами масового
виробництва й отримання відповідних послуг. У цьому
значенні консьюмеризм розглядається як специфічний
тип відносин в межах якого формується особлива
культура суспільства споживання.
Масове виробництво, як і масове продукування
послуг, з одного боку, орієнтується на все більш повне
задоволення матеріальних потреб індивіда, але з
іншого, ігнорує, не враховує індивідуальні устремління
й прагнення людини. Однак, в людини від природи
закладена потреба в творчості, самореалізації, що
вступає в протиріччя з основною метою масового
виробництва.
В пізньому модерні як розвиненому суспільстві
споживання завдяки впровадженню інформаційно–
комп’ютерних технологій, що зумовили перехід
від фордизму до постфордизму, зміну управління
й організацію виробництва і продукування послуг,
виявляється тенденція до культивування індивідуального
споживання. Оскільки гнучкість цих технологій
дозволяє задовольнити прагнення до індивідуального
споживання й конструювання власної індивідуальності.
І тому людина починає конструювати власні способи
самовираження і творчої самореалізації, використовуючи
ті можливості, які надає йому масове виробництво і
суспільство споживання. В такій моделі споживчої
поведінки міститься інтенція до креативності як основа
креативного консюмеризму, спостерігається зміна
статусу і функцій споживання, зростання ролі і значення
його аксіологічної функції.
На новому етапі розвитку суспільства споживання
в контексті ствердження постматеріальних цінностей й
достатньо високому рівню економічного добробуту стає
можливим креативний консюмеризм.
Крім того процес трудової діяльності потребує
пластичності, мобільності, варіативності багатоплано
вості і розкриття творчого потенціалу людини і сили
її розуму. Що в свою чергу стимулюється бажанням
людини реалізувати свої творчі здібності й потребує
підвищення рівня освіти, який дозволяє виявити при
цьому креативний потенціал [6].
Цінності креативного консюмеризму пропагуються
і розповсюджуються через зразки поведінки в процесі
соціалізації молодого покоління, і тому цей тип
консюмеризму стає все більш значущим чинником
у формуванні траєкторій соціалізації молоді. Однак
тенденція до зростання креативного консюмеризму
не означає повну заміну класичного, оскільки модель
фордизму у тому числі і як макдональдизація достатньо
поширене в сучасному світі, а інтенція до творчості
характеризує далеко не всіх європейців. У зв’язку з цим
сьогодні мають місце два типи консьюмеризм класичний
і креативний.
Креативний консьюмеризм в індустрії гостинності,
як отримання задоволення не стільки від самого процесу
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споживання, скільки від можливості реалізації свого
творчого потенціалу, розвивається в двох основних
напрямках. Перший – це споживання послуг як
процес творчого конструювання ідентичності шляхом
вибору закладу гостинності, де надання гостинних
послуг відповідає уподобанням і дозволяє виявити
свою індивідуальність. Статусне споживання індивіда
спрямоване на підтримку стандартів і ціннісних
стереотипів, що характерні для представників певної
статусної групи. А мова споживання стає чинником
конструювання ідентичності, оскільки індивід при
використанні кодів відповідної субкультури позначає
свою приналежність до неї. В рамках цього напряму
цінуються ексклюзивні заклади гостинності, які стають
означенням приналежності до певних статусних груп.
Власники і працівники цих закладів сприймають
гостей ресторану, кафе в довгостроковій перспективі,
їх перетворення на постійних клієнтів. Розглядається
можливість залучення й нових клієнтів – членів сім’ї,
родичів, друзів, товаришів по службі, сусідів тощо.
І другий напрям – залучення індивідуальних спожи
вачів до продукування послуг, інтеграція продукування
і споживання цих послуг на індивідуальному рівні. Що
певною мірою є поверненням до логіки ремісничого
виробництва, оскільки в основі останнього не гедонізм
пасивного споживача, а споживача–творця, який отримує
задоволення від самого процесу співтворчості. Приклад
такої єдності є діяльність ресторанів, кафе мережі слоу–
фуд, що в останнє десятиліття поширюються країнами
Європи, і в яких відвідувачам надається можливість
особисто, або з допомогою шеф–кухаря приготувати
блюдо з меню закладу та з використанням екологічно
чистих продуктів, вирощених на сусідніх невеличких
фермах. Або ж приготувати блюдо за своїм рецептом
й спробувати створити щось нове. Ця гастрономічна
практика набула особливої популярності у фудді,
споживачів гастрономічного туризму.
Креативний консюмеризм достатньо повно вияв
ляється у сфері туризму як одній із складових індустрії
гостинності в аспекті поширення тенденції переходу
від «масовізації» туризму до його індивідуалізації,
відмови від стандартизованих групових турів на користь
індивідуальних у відповідності з особистими уподо
баннями, прагненні отримати новий унікальний досвід
від подорожування [9].
В реалізації парадигми креативного консюмеризму
з’являються нові види подорожей і екскурсій, які
відображають зростання туристичного попиту на нетра
диційність і маргінальність, епатаж і ексцентричність,
гру і розважальність, ризик і небезпеку: екстремальний
туризм (extreme), подорожі міськими нетрями (slums):
містичний (mystic), похмурий (dark) або чорний
((black) – місцями загадкових смертей; меморіальний
(memorial) і некропольний (gravegrieftourism); туризм
знегод і поневірянь (hardshiptourism, troublestourism);
туризм стихійних лих і катастроф (disastertourism);
танато–туризм (тhanatourism, від давн. грец. Танатос.
бог смерті). – місцями, пов’язаними з трагічною
історією:місця Голодомору в Україні концентраційні
табори смерті в Польщі [4].
Джайло–туризм – це різновид туризму, який
передбачає життя туриста протягом певного часу у
важкодоступних місцях серед місцевих жителів,без
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будь–яких цивілізаційних благ з дотриманням всіх
традицій і побутових умов їх життя [9].
Спеціалісти в галузі туризму навіть використовують
термін «креативний туризм», який характеризується
новизною підходу, творчим рішенням. Крім подорожей
в етнічні глибинки він включає пригодницькі чи
пізнавальні тури в незвичайні місця, або різноманітні
командні тури та екшн–ігри. І тому цей напрямок
креативного туризму, як вважають науковці, поступово
витісняє тренінги для команд і успішно використо
вується у BTL та event–заходах компаній. Акцентується
увага на враженням, які вони можуть отримати і
створенню особливої атмосфери [7].
Проблема креативного консьюмеризму в сучасному
суспільстві споживання виявляється дотичною до
широкого кола питань. Показовою в цьому плані є
концепція креативного класу американського економіста
Ричарда Флоріди, що запропонував власне бачення
креативного консюмеризму, що може розглядатися
як своєрідна модифікація престижного споживання.
Вчений розглядає консьюмеризм ХХI ст. як технологію
формування нового споживчого ідеалу і на його основі
особливої соціальної групи суспільства – креативного
класу. Але найбільш адекватним для самореалізації
і само ідентифікації, особистісного самовираження
вважає не творчу працю, а конструювання «креатив
ного» стилю життя, який у кожного повинен бути
veryspecial (особливим, не схожим на жодний інший).
Конкретними формами самореалізації, на думку
Р. Флориди, як і раніше залишається активне щоденне
споживання товарів і послуг, але у відповідності з роз
робленим еталоном «креативного способу життя» [14].
Таким чином, в другій половині XX ст. на тлі
відновленням економіки європейських країн після
Другої світової війни й її інтенсивного зростання
стверджується суспільство споживання як соціально–
економічний і культурний феномен та його головний
продуцент і споживач – середній клас. Споживання в
такому суспільстві стає статистично і функціонально
вагомішим за виробництво, а товари і послуги, в тому
числі й гостинні, підміняють суспільні відносини і
тим самим впливають на конструювання соціальних
зв’язків.
Процес трансформації споживання з простого
задоволення потреб на ключовий чинник соціалізації
перетворює людину з об’єкта на суб’єкт споживання,
яке стає головною соціальною практикою. А практики
гостинності, будучи складовими соціальних практик,
відіграють суттєву роль у процесі формування і
функціонування основних механізмів соціалізації.
Починає виявлятися тенденція деколективізації спожи
вання як трансформація гостинних практик, що мали
раніше колективно–організований характер, в сферу
індивідуально–організованого споживання як основи
розвитку креативного консьюмеризму.
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from classic to creative consumerism
Analysis of the consumer society’s transformations and the phenomenon of
consumerism is the basis for the study of modern hospitality forms and the creative
essence they contain. Passive and creative stages of consumerism development
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organized nature of various hospitality practices. The creative practice of hospitality,
as a component of social activity, affects the formation and functioning of the basic
socialization mechanisms.
Keywords: hospitality, consumerism, creative consumerism, consumption,
consumer society.
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Зовнішня та внутрішня свобода
цілісної особистості
Розглянуто виміри свободи цілісної особистості. Зіставлено розуміння
свободи в історії філософії та у сьогоденні. Проаналізовано прояви внутрішньої
та зовнішньої свободи цілісної особистості. Внутрішня – наслідок вільної
волі, відмова від такої відповідальності викликає докори сумління. Зовнішня –
нав’язана суспільством або іншою людиною. Атрибутом свободи людини є
відповідальність. Внутрішня відповідальність може бути як перед іншою
людиною, суспільством, так і перед собою, своєю життєвою місією.
Справжня зрілість означає здатність поєднати всі ці прояви внутрішньої
відповідальності. Свобода є важливим виміром цілісності людини. Свобода
волі людини має два виміри – позитивний і негативний. Міра відповідальності є
проявом міри цілісності.
Ключові слова: свобода, свобода волі, цілісність, особистість, суспільство,
відповідальність.

Скажи им таинство свободы…
А. Хомяков

Що означає – «вільний»? Яка свобода мається на
увазі? Свобода від чого й для чого? Ми з’ясовуємо
насамперед зовнішню свободу людської особистості.
Не свобода робити все, що заманеться, а свобода
світогляду, переконань, думок, поглядів, віри, в які
інші люди не мали б права вторгатися з насильними
заборонами. Іншими словами – свобода від недуховного
і противодуховного тиску, від примусу й заборони,
від грубої сили, загроз і переслідування. Сучасна
людина досить часто не вірить ні в що й у всьому
сумнівається. Проте сумніви безспівучасні й безплідні
й тому все те, до чого дотикається сумнів, утрачає для
людини свою цінність. Так, людина сумнівається й у
свободі, унаслідок цього вона зраджує її й залишається
без неї. Однак філософія стверджує, що свобода є,
більш за те, вона необхідна, без неї немає гідного
життя. Справжня свобода щира й цільна. У даній
статті ми намагатимемося з’ясувати свободу цілісної
особистості. Ми вважаємо, що справжня свобода,
як зовнішня, так і внутрішня, і є проявом цілісності
людини. Події у сучасній державі провокують на
розщеплення особистості, сім’ї, суспільства. Тому
сьогодні особливо актуальною є проблема набуття та
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збереження цілісності, а значить і суспільства. Для того,
щоб людина могла творити себе, нове суспільство, їй
необхідно бути вільною. Свобода є важливим виміром
та проявом цілісності людини.
Ціль статті: показати виміри свободи, проаналізувати
та зіставити розуміння свободи в історії філософії та в
сьогоденні.
Представники
німецької
класичної
філософії
стверджували: «У людині стільки людини, скільки в
ній свободи». Можна розпочати з простої й водночас
складної формули: вільна людина – та, яка незалежна
від обставин і не проявляє насилля над іншими. Свобода
людини перш за все полягає в її відповідальності – як
зовнішній, так і внутрішній. Коли ми йдемо від себе, ми
стаємо роздрібненими. Сенсом еволюції людини є саме
відновлення своєї цілісності, вірність своїй духовній
сутності. Розвиватися людина може тільки у свободі.
Цілісна особистість – це зріла, відповідальна людина,
яка розвивається на основі вищих духовних цінностей:
любові, свободи, творчості. У своєму сутнісному
визначенні потенційність збігається зі свободою. У
загальному розумінні свобода (як і потенційність) є
ознакою всього конкретно–реального, оскільки вона
містить в собі момент динамічності. Динамізм – момент
дії, діяння, діяльності, звершення або становлення.
«Состоит… именно в том, что все возникающее не
может рассматриваться как простое продолжение уже
существующего, т.е. проистекает не из определенного
основания, а из сущей в себе неопределенности»
[4, с. 252]. С. Франк далі розвиває свою думку
щодо первинної свободи: «Поскольку бытие есть
потенциальность, т.е. творческая мощь совершающегося
в глубинах неопределенности определения, оно именно
и есть первичная свобода» [4, с. 254]. Пізнавальний
акт – це сутнісний спосіб вираження, прояву й змінення
особистістю своєї неповторної сутності. Необхідна
свобода волі для акту пізнання (А. Шопенгауер). Зі
свободою волі пов’язана відповідальність особистості.
Рівень відповідальності пропорційно зростає відповідно
до рівня становлення цілісності людини. Цілісність
не може бути завершеною, це постійний процес, який
весь час прагне усвідомлення, самозмінення, активізації
якостей особистості й прагнення реалізувати свій
потенціал. Відповідальність – зрілість особистості. У
тоталітарних суспільствах користуються цим поняттям
для придушення особистісного начала людини – через
активізацію в ній почуттів сорому й вини. Є внутрішня
й зовнішня відповідальність. Внутрішня – наслідок
вільної волі, відмова від такої відповідальності викликає
докори сумління. Зовнішня – нав’язана суспільством або
іншою людиною. Відповідальність – етична категорія,
яка характеризує виконання особистості свого обов’язку,
прийняття авторства своїх учинків і їхніх наслідків.
Внутрішня відповідальність може бути як перед іншою
людиною, суспільством, так і перед собою, своєю
життєвою місією. Справжня зрілість означає здатність
поєднати всі ці прояви внутрішньої відповідальності.
Що ж таке «внутрішня» свобода? Якщо зовнішня
свобода усуває насильницьке втручання інших людей в
духовне життя людини, то внутрішня свобода звертає
свої вимоги не до інших людей, а до самого себе.
Свобода по самій своїй сутності є саме духовна свобода,
тобто свобода духу, а не тіла й душі. Тіло людини не
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вільне. Воно знаходиться в просторі й часі, серед безлічі
інших тіл і речей. Все це робить тіло людини не вільним
в русі, смертним і завжди підкореним усім законам і
причинам речової природи. Не вільна й душа людини.
Насамперед вона пов’язана з тілом і обумовлена його
здоровим життям. Далі вона пов’язана законами часу
й послідовності. Вона пов’язана внутрішнім устроєм,
якого вона не створила й порушувати не може: законами
свідомості й несвідомого, силою інстинкту й нахилів,
законами мислення, уяви, почуття і волі. Душа має свою
природу, природа має свої закони, душа не творить цих
законів, а підкорюється їм і не може їх змінити. Але
духу людини доступна свобода, йому й подобає свобода.
Бо дух є сила самовизначення до кращого. Він має дар –
вивести себе внутрішнього з любого життєвого змісту,
протиставити його собі, оцінити його, вибрати або
відкинути, включити в своє життя або викинути з нього.
Дух є сила, яка має дар посилити себе й подолати; дух
має силу й владу створювати форми й закони свого
життєвого простору, творити себе й своє власне буття [3,
с. 143].
І. Ільїн зазначає, що совість є живою і цільною
волею до досконалості; тому там, де ця воля помирає,
якість стає байдужою для людини й починає йти від
життя; все починає робитися «недобросовісно», все
занижується, знецінюється, нівелюється і стає нікому
не потрібним [3, с. 163]. Совість людини є першим і
глибоким джерелом почуття відповідальності; тому
там де це почуття загасає, з’являється байдужість
до результатів праці й творчості: що може створити
безвідповідальний суддя, лікар, політик і т.д.? Совість
також є актом внутрішнього самовизволення; тому там,
де цей акт зникає з життя, зовнішня свобода втрачає
свій сенс, людина спотворюється в розумінні свободи.
Совість є живим і могутнім джерелом справедливості,
тому там де цього немає, у що перетворюється
особистісне та суспільне життя. Совість є живою
основою упорядкованого і тим більш розквітаючого
культурного духовного життя. Совість і є тим
онтологічним ядром цілісності особистості.
Розглядаючи людину як цілісність, ми можемо
продуктивно осмислити як буття окремої людини в
усіх його проявах, так і історію людства в цілому.
Проте чи достатньо розуміти сутність людини, щоб
осмислити буття окремої людини? Якщо ми знаємо, як
функціонує людський організм, чи достатньо цього,
щоб примусити функціонувати власний організм
так чи інакше? Якщо ми розуміємо смисл життя
й походження людства взагалі, чи достатньо, щоб
зрозуміти сенс власного життя? Замислившись над цими
запитаннями, ми можемо дійти того висновку, із якого
постає філософія європейського екзистенціалізму, що із
сутності людини зовсім не випливає існування окремої
людини. Швидше – навпаки, існування окремої людини
є первинним щодо людської сутності, тобто кожен
із нас, навіть будучи ознайомлений з усім досвідом
людства, змушений щоразу самостійно, на свій страх
і ризик, відповідати на питання, які висуває перед ним
його життя. Інакше кажучи, людина, народившись, уже
існуючи, є ніщо, їй належить з «нуля» створювати себе
як людину. Такий висновок філософії підтверджується
й біологічною наукою: на відміну від інших істот, пове
дінка людини не задана на біологічному, генетичному
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рівні, виростаючи поза межами людського суспільства,
дитина не може стати людиною, у той час як домашні
тварини, що виростають в умовах людської сім’ї,
цілком відповідають природі свого біологічного виду.
Відтак, людська природа не задається людській істоті
від народження. Від народження людській істоті надана
лише свобода стати чи не стати людиною. Свобода волі
людини має два виміри – негативний і позитивний.
Негативний вимір свободи полягає в тому, що людина
завжди може сказати «ні» будь–кому з будь–якої
причини й навіть невмотивовано. Якими б не були
причини такого заперечення, ці причини є вторинними
щодо свободи волі людини. Будучи істотою вільною,
людина не зобов’язана бути розумною і може сказати
«ні» тільки тому, що має на це право. Позитивний вимір
свободи волі людини передбачає осмисленість її дій.
Осмислюючи себе, своє становище у світі й суспільстві,
людина може не тільки відмовитися від чогось, вона
може спрямовувати свої дії на досягнення якоїсь
позитивної якості, на створення чогось.
Поняття особи й особистості не слід плутати
з поняттям індивіда й індивідуальності. Особа –
це член суспільства, особистість є рівновеликою
суспільству, у той час як індивід – частина сукупності
індивідів, окремо взятий представник людського роду,
а індивідуальність – це те, що відрізняє окремого
індивіда від інших. Індивідуальність не робить людину
унікальною, оскільки ґрунтується на загальних
властивостях людей. Наприклад, зовнішність людини є
індивідуальною, але особливості будови її тіла, кольору,
очей, волосся лише підкреслюють те, що вона має ці
атрибути, необхідні для людини. Унікальність людини
не в тих деталях, якими вона відрізняється від інших, а
в самому її існуванні. Існування й особистість окремої
людини – явища унікальні і є найвищою цінністю для
неї самої й для суспільства. Унікальність полягає в тому,
щоб бути такою, як усі, але своїм, неповторним чином.
Існування окремої людини є первісним щодо
людської сутності. Людина може міняти себе, свою
сутність, проте їй не підвладне власне існування.
Людина приречена бути, вона суща у світі незалежно
від власної волі. Людина приречена на свободу й на
відповідальність, приречена на свій страх і ризик
зважувати й вирішувати правильність чи неправильність
своїх учинків. Людина обмежена в своєму існуванні,
вона народжується незалежно від власної волі й не
може розв’язувати питання власного життя чи смерті.
Їй підвладні тільки тривалість життя й термін смерті.
Проте фундаментальною характеристикою людини є
її здатність до самотрансценденції – виходу за власні
межі як в мисленні, так і в дії. Людина здатна до того,
що не зводиться до її власного існування. Людина здатна
до пізнання різних істин, до створення матеріальних
цінностей, які безпосередньо не випливають з її
існування; людина здатна долати межі свого існування
через віру, надію, любов, свободу.
Одним з основних проявів цілісної особистості є
свобода. Свобода – здатність людини бути собою й
відкритою для змін на основі надбання особистісної
єдності, можна назвати цілісності в її різних модусах:
сутності й існування, духовності й душевності,
цілеспрямування й цілереалізації, мислення й буття,
пізнання й творчості. Свобода в просторі світу
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особистості є внутрішньою свободою, утілюючись у
реаліях життя, вона стає зовнішньою свободою.
У філософії Б. Спінози знаходимо визначення
свободи як усвідомленої необхідності, яке в
марксистській філософії доповнюється усвідомленням
свободи як зміненої необхідності. Однак, в ідеалістичній
і персоналістичній традиціях філософії свобода тракт
ується як особливе буття особистості, яке протистоїть
необхідності як принципу буття природи. Найбільш
послідовно ця позиція була розкрита у персоналізмі
М. Бердяєва. Мислитель–персоналіст зазначає: «Остан
ньою істиною про рабство людини є те, що людина є
раб у самої себе. Вона попадає у рабство в об’єкти
вований світ, але це рабство у власних екстеоризацій.
Людина перебуває в полоні різного роду ідолів,
але ці ідоли створені нею самою. Людина завжди є
рабом того, що перебуває немовби за межами неї, що
відчужене від неї, але причина рабства внутрішня.
Боротьба свободи й рабства розповсюджується в
зовнішньому,
об’єктивованому,
екстеоризованому
світі. З екзистенційного погляду це є внутрішньою
духовною боротьбою. Це випливає з того, що людина
є мікрокосмом. В універсальному, висновковому в
особистості відбувається боротьба свободи й рабства,
ця боротьба проектується в об’єктивованому світі.
Рабство людини полягає не лише в тому, що зовнішня
сила поневолює її, але ще глибинніше, у тому, що вона
погоджується бути рабом, що вона по–рабськи приймає
дію поневолювальної сили. Рабство характеризується
як соціальний стан людей в об’єктивованому світі. Так,
наприклад, у тоталітарному суспільстві всі люди раби.
Але це не є остання істина феноменології рабства.
Рабство є, насамперед, структура свідомості й відомого
роду об’єктивна структура свідомості. «Свідомість»
визначає «буття», і лише у вторинному процесі
«свідомість» потрапляє в рабство до «буття». Рабське
суспільство є породженням внутрішнього рабства
людини. Людина живе в полоні ілюзії, яка така сильна,
що є нормальною свідомістю. Ілюзія ця виражається в
буденному усвідомленні, що людина перебуває в полоні
зовнішньої сили, у той час як вона перебуває в рабстві в
самої себе [2, с. 123].
Е. Фромм пропонує поділити свободу на два
види – «свободу від» і «свободу для». Перший вид
свободи означає придбання незалежності, визволення
від перепон на шляху духовного зростання, «свобода
для» – це реалізація й творчість у конструюванні
унікального проекту свого життя. Е. Фромм детально
аналізує феномен «утеча від свободи» в буденності, його
причиною є страх вибору й відповідальності.
Атрибутом свободи людини є відповідальність.
Людина завжди відповідає за свої вчинки, навіть
відмова від чогось є вчинком. Поняття свободи й
відповідальності в різних вимірах передбачають дві
різні характеристики людини: її здатність бути особою
та особистістю. Особа – це термін, запозичений з
юриспруденції, особистість – з етики. Вона акцентує
увагу на соціально вагомих рисах людського індивіда. І
особа, і особистість людини передбачають свободу волі.
Відмінність між ними існує через ту відповідальність,
яку вони передбачають. Особа – це людина, наділена
негативною свободою; для неї характерним є принцип
юридичної відповідальності, згідно з яким людина
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відповідає за свої вчинки незалежно від знання чи
незнання закону, якого вони стосуються. Особистість
наділена позитивною свободою, оскільки на неї
поширюється принцип моральної відповідальності,
згідно з яким людина не відповідає за ті вчинки, які
вона не усвідомлює. Тобто, тільки знаючи, що таке
добро і зло, людина здатна на добрі й погані вчинки.
Особистість
зобов’язана
взяти
на
себе
відповідальність за своє духовне визволення. М. Бердяєв
зазначає: «Перемога духу над рабством є, насамперед,
перемогою над страхом життя і страхом смерті…
Духовне визволення є боротьбою. Духовне визволення
супроводжується переходом не до абстракції, а
до конкретності. Про це свідчить і Євангеліє. У
цьому персоналізм Євангелія. Духовне визволення є
перемогою над владою відчуженості. У цьому смисл
любові. Але людина легко стає рабом, не помічаючи
цього… Дух єдиний, цілісний і присутній у кожному
своєму акті. Але людина не є дух, вона лише має
дух, і тому в самих духовних актах людини можлива
роздробленість, відволікання й переродження духу.
Завершене визволення можливе лише через зв’язок духу
людського з духом Божим. Духовне визволення є завжди
зверненням до більшої глибини, ніж духовне начало
в людині, зверненням до Бога. Але й звернення до
Бога може бути зіпсоване хворобою й перетворитися в
ідолопоклоніння. Тому необхідний катарсис – очищення.
Бог може діяти лише на свободу, у свободі й через
свободу. Він не діє на необхідність, у необхідності й
через необхідність… Духовне визволення людини є
реалізацією особистості. Це є досягнення цілісності» [2,
с. 237–239].
І. Ільїн писав: «Мислити й досліджувати людина
може тільки вільно, тому що справжнє мислення
самостійне й усяке наукове дослідження самодіяльне;
воно не терпить нав’язаного авторитету й не може
рухатися за запитом і записом. Нав’язаний спосіб
думки вбиває мислення, так що від нього залишається
лише словесна видимість» [3, с. 472]. Цілісна
людина проявляється через свободу й творчість.
«Усяка творчість вимагає свободи – добровільного
самовкладення, споглядальної ініціативи, особистого
почину, любові та натхнення» [3, с. 473]. «Творчість
виникає з внутрішнього, непримусового, таємного
спонукання, у якому бере участь сам індивідуальний
інстинкт, яким керує сам особистий дух. Ця особистісна
ініціатива дорогоцінна у всіх сферах культури – у
мистецтві й у господарстві, у науці й політиці, у
вихованні й у всякій життєвій боротьбі» [2, с. 473].
Усе духовно піднесене й велике виникає в житті –
таємним чином із себе самого й через самого себе.
Тільки вільна людина може пережити акт своєї совісті
й діяти в узгодженні з нею. Цей дорогоцінний акт ніхто
не може ні записати, ні дозволити, він є – духовним і
органічно цілісним, сакрально глибоким й ініціативно–
самостійним. Тому цілісна людина – це особистість,
яка свої думки, слова, дії, учинки, поведінку узгоджує
із законом совісті. І цю внутрішню свободу людини
ніхто не може заперечити. Як зазначає І. Ільїн,
«визволення приходить лише тоді, коли поневолений
відчуває, що йому свобода дорожча за життя; коли він
зрозуміє, що свободу необхідно цінувати як повітря і
що зловживати нею не можна. Тоді під поневоленням
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вибухне справжня жага свободи; інстинктивна потреба
й духовна воля поєднаються для цієї боротьби, і в
людині визріє здатність – не тільки досягати свободи,
але й закріплювати її в гідних формах для істинного
наповнення життя [3, с. 475].
Отже, свобода не просто «дарується» згори, вона
повинна бути прийнята й правильно втілена. Людина
повинна зрозуміти її природу: її правову форму, правові
межі, взаємність і сумісність, її ціль і призначення.
Більш за те, людині необхідно усвідомити її цінність.
Особистість повинна визріти для того, щоб усвідомити
моральні й духовні засади свободи. Якщо цього не буде,
то людина може перетворити свободу у вседозволеність,
у «війну всіх проти всіх», хаос. Тому можна зробити
висновок, що справжню свободу здатна проявити саме
цілісна особистість. Цілісна людина здатна проявляти
справжню свободу й реалізовувати її у своєму
життєвому просторі.
«Свобода є духовне повітря для людини; але для
не духовної людини вона може стати спокусою й
небезпекою. Культура без свободи є псевдокультурою,
її фантасмагорією, видимістю; некультурна людина
сприймає її як «право на розбещеність» або як заклик
до вседозволеності» [3, с. 475]. «Дух є свобода, але
свобода, поєднана з Логосом, свобода просвітлена, через
яку торжествує смисл» [1, с. 323].
Висновки. Отже, поки люди не навчаться самостійно
перетворювати руйнівні ваблення, що зароджуються
в їх власній душі, знесилювати чужі злі наміри за
допомогою любові, добра, милосердя, прощення, до
тих пір в існуючому порядку нічого не зміниться.
Тому вирішенням даних протиріч може бути набуття
власної цілісності та допомога в цьому іншим. Цілісна
особистість має високий рівень відповідальності
і за своє буття і за буття інших. Свобода для
цілісної людини – це насамперед безмежна міра
відповідальності. Творити своє буття і буття свого
суспільства людина може лише у свободі. Ніколи
ще жодній людині не вдавалося на основі примусу
полюбити, або щось створити, або викорінити віру і т.д.
Совість людини є актом внутрішнього самовизволення;
тому там, де цей акт зникає з життя, зовнішня свобода
втрачає свій сенс, людина спотворюється в розумінні
свободи. Совість є джерелом відповідальності, справед
ливості, почуття обов’язку, дисципліни і т.д. Совість є
основою культурного і духовного життя людини. Можна
зробити висновок, що совість і є тим онтологічним
ядром цілісності особистості. Людина поступово
відновлює свою цілісність, а значить, свою свободу.
Особистість повинна стати цілісною, переживаючи
у своєму житті поневолення, страждання, терпіння й
визволення, визволення для справжньої свободи як
відповідальності. За аналогією історія людства також
переживає цей безкінечний колооберт поневолення й
визволення від нього на користь свободи.
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External and internal freedom of integral personality
Manifestations of integral personality’s freedom are considered. Understanding
of freedom in the history of philosophy and in present time is compared. The displays
of internal and external integral personality’s freedom are analysed. Internal freedom
is a consequence of free will and rejection of such a responsibility causes reproaches
of conscience. External freedom is dictated by society or other person. The attribute
of person’s freedom is responsibility. Internal responsibility can be both before
other person, society before oneself and before one’s life mission. The real maturity
means the ability to connect all these displays of internal responsibility. Freedom is
the important manifestation of person’s integrity. Person’s freedom of will has two
manifestations – positive and negative. The degree of responsibility is the display of
the degree of integrity.
Keywords: freedom, the freedom of will, integrity, personality, society,
responsibility.
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Літургійний синтез мистецтв
у візантійській релігійній культурі
Метою статті є дослідження синтезу сакральних мистецтв як складової
естетосфери православного богослужіння.
Методи. Використовуючи загальнонаукові методи узагальнення та
систематизації, герменевтичний метод вивчення культурних традицій, а
також метод психології художньої творчості, автор статті аналізує феномен
взаємодії мистецтв літургійного призначення, важливим чинником розвитку
яких виступає естетика аскетизму.
Основні висновки. Належному розумінню візантійської аскетико–
естетичної доктрини сприяє вивчення релігійно–мистецтвознавчих рефлексій
мислителів–подвижників, а також власне літургійних мистецтв та специфіки
їх взаємодії під час богослужіння. З точки зору теологічної естетики, сакральна
(церковна, літургійна) художня творчість являє собою особливий різновид
синергії Бога та людини: вона здатна справити потужний благотворний вплив
на внутрішній світ особистості. Сакрально–художні традиції стверджуються
в богослужбовому синтезі мистецтв, що покликаний виконувати не лише
естетичну, але й інформативно–дидактичну (проповідницьку), релігійно–
катарсичну та містико–медіаторну функції.
Ключові слова: візантійська естетика аскетизму, теоестетика,
естетосфера, синтез мистецтв, літургійні мистецтва.
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Одним із вимірів візантійської естетики аскетизму
виступає її релігійно–мистецтвознавчий вимір, у
межах якого здійснюється теологічна інтерпретація
художньої творчості й, передусім, осмислення мистецтв
літургійного (богослужбового) призначення. Розгляд
його особливостей закономірно постає важливим
етапом дослідження аскетико–естетичного дискурсу,
чого вимагає, зокрема, усталене розуміння естетики
як філософії мистецтва (здатної, за певних культурно–
історичних умов, навіть перетворюватися на «арт–
критицизм»).
Водночас, увагу науковців привертає й наступна
обставина. Естетика аскетизму справила значний вплив
на розвиток естетосфери храмового дійства у Візантії.
Відповідно, належному розумінню візантійської аске
тико–естетичної доктрини сприяє й вивчення власне
літургійних мистецтв та специфіки їх взаємодії під час
богослужіння.
Літургійні традиції Візантії (як і всього християн
ського Сходу в цілому) виступають предметом числен
них теологічних, філософських, релігієзнавчих, естетич
них, мистецтвознавчих, культурологічних та історичних
студій різних епох. До осмислення православного
богослужіння так чи так удаються архієпископ
Миколай Кавасіла, В. Бичков, Е. Вележ, М. Велімі
рович, Г. Далмаїс, о. І. Мейєндорф, о. О. Мень,
о. П. Флоренський (до речі, відомий як розробник
спеціальної літургійної тематики, що отримала назву
«філософія культу»), о. О. Шмеман та інші богослови й
релігієзнавці.
Ствердженню відповідного вектора в історико–
естетичних студіях значно сприяє, з одного боку,
прикметний наголос дослідників (наприклад, В. Кускова
й В. Лазарєва) на вмінні віруючих християнського Сходу
створювати цілісні сакрально–художні ансамблі, в яких
архітектура, живопис, скульптура, прикладне мистецтво,
музика і богослужіння зливались у єдине ціле, а з
іншого, – свідоме визнання храмового дійства, зокрема,
масштабним синтезом різних мистецтв (о. П. Фло
ренський, В. Нікітін), здатним благотворно впливати на
естетичні сили людської души (Г. Шиманський).
На увагу дослідників візантійської (й, узагалі,
середньовічної) естетики та літургійних мистецтв, тією
чи іншою мірою, заслуговує й низка праць, на сторінках
яких аналізується специфіка естетичного аспекту
релігійних культур (наприклад, праць таких українських
естетиків і культурологів, як П. Герчанівська, В. Голо
вей, Д. Кобилкін, В. Личковах, О. Смоліна, І. Сторожева,
В. Шелюто та Ю. Юхимик).
Втім, вивчення сакрально–художнього виміру право
славної Літургії продовжує залишатись актуальним зав
данням для філософсько–естетичного дискурсу. Зокрема,
краще розуміння візантійської естетики аскетизму
уможливлюється за умови більш чіткого й система
тизованого розгляду церковних мистецтв, їхнього
призначення, а також їх взаємодії під час богослужіння.
Метою цієї статті є дослідження специфіки синтезу
мистецтв, який здійснюється в контексті літургійного
дійства.
Потреба в осмисленні з позицій християнського
світогляду всіх різновидів активності людини сприяла
зверненню уваги Отців Церкви на феномен художньої
творчості, її присутності як у мирському житті, так і
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в царині, щільно пов’язаній із духовними пошуками
особистості – передусім, літургійного священнодійства.
Із розумінням смислу життя як Богопошуку та Бого
спілкування (адже, «хто поза Богом, тому неможливо
бути у блаженному житті», – наголошує св. Василій
Великий (†379)) пов’язане усвідомлення необхідності
присвятити досягненню цій високій меті людську
активність як таку, разом із художнім її виміром
включно. Цілком зрозуміло, що в аскетико–естетичному
вченні оцінка мистецьких пошуків здійснюється з
урахуванням окреслених пріоритетів: художня цінність
визнається справжньою цінністю лише тоді, коли вона
не є чинником гріховного викривлення духовного життя
людини. Такий релігійно–моральний (і навіть мора
лізаторський) характер осмислення мистецтв виступає
прикметною й безумовною ознакою теолого–естетичних
споглядань візантійських мислителів.
Художня творчість являє собою яскравий різновид
естетичного осягнення людиною дійсності, засіб
самореалізації і чинник розвитку культури. Як зауважує
сучасний український філософ В. Малахов, мистецтво –
це рефлексія культури, «культура культури» [6, с. 134],
що спирається на глибинне осмислення феномену
«відтворення в художньому образі повноти людського
досвіду» [6, с. 131].
Розвиток візантійської релігійної культури (із прита
манною їй домінацією аскетичного начала) супровод
жувався активним розвитком як сакрально–художньої
активності, так і теоестетичних інтерпретацій останньої.
При цьому поза увагою Отців Церкви не залишалися й
питання художньої творчості взагалі.
Представники естетики аскетизму активно розви
вають у власних роздумах міметичну (імітаційну, від
творницьку) концепцію мистецтва. Прикметно, що вони
визнають, утім, і не абсолютизують майстерність
митців: людина, будучи здатною вразити своїми
художніми звершеннями, все ж поступається вміннями
нижчим за себе істотам – власникам багатьох
неперевершених здібностей, подарованих Найвищим
Творцем. Невипадково св. Григорій Богослов (†389)
закликає дивуватися природній кмітливості птахів,
що будують гнізда, бджіл, що створюють стільники,
та павуків, що роблять павутиння. «Чи створювали
щось подібне Фідії, Зевксіси, Полігноти, Парразії,
Аглаофони, що вміють відмінно живописати та ліпити
красу? Чи порівняється Кноський хор танцюючих, який
так прекрасно вироблений Дедалом у дар нареченій,
або критський труднопрохідний … лабіринт, що через
хитрощі мистецтва, неодноразово повертається на
попередній слід?» («Слово 28. Про богослов’я друге»)
[1, с. 59], – риторично запитує Великий каппадокієць.
Окрім того, поміркованість і стриманість аскетико–
естетичного ставлення до мирських мистецтв пояс
нюється і яскраво вираженим етичним характером
теолого–мистецтвознавчих теорій. Зображуване в
художній інтерпретації митця–«відтворника» може
являти собою значну небезпеку для душевного миру
людини. До цієї перестороги вдається, зокрема,
св. Григорій Нісський († після 394): відповідні ідеї
ієрарх висловлює у своїй критиці розкошів, зокрема,
спокусливих принад оздоблення розкішних палаців.
Предметом осуду з боку богослова–моралізатора стають
неприпустимі наслідування та подальша презентація
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зазвичай прихованого з етичних міркувань. У палацах, –
указує Григорій, – ми знаходимо «мармурові статуї
та живописні картини, глядачі яких скоюють блуд
очима, бо мистецтво, наслідуючи те, що не буває
видимим, оголює це на картинах…». Однак імпульсом
до пристрасних рухів души може виступати не тільки
відтворницький реалізм. Таким постає також прагнення
митця до художнього ефекту своєрідного «згущення»
рис чуттєво–привабливого – до наслідування, спрямо
ваного на посилення враження: «та й що дозволено
бачити, зображено на них [картинах – А. Ц.] у
вражаючій красі» («Точне тлумачення Екклезіаста
Соломонова») [2, с. 248], – застерігає мислитель.
З точки зору естетики аскетизму, мистецтво
покликане відповідати релігійно–етичним ідеалам,
сприяти їхньому ствердженню в суспільстві: художня
творчість людини–християнина має докорінно відріз
нятися від звершень «ветхої людини»: духовне
оновлення особистості, що уможливлюється завдяки
Творцю, неодмінно позначається й на її творчих
досягненнях. На допомогу віруючому митцю або
майстру в іншій царині приходить на допомогу Сам
Найвищий Митець, Майстер, виступаючи Джерелом
натхнення, ідей, критеріїв та сил. Внаслідок настільки
прикметної синергії християнська культура в цілому
(в тому числі, й, безперечно, культура художня) з
очевидністю постає вищою за нехристиянські культурні
традиції. Мабуть, саме це мав на увазі Констан
тинопольський патріарх святитель Фотій (†891),
проповідуючи, що «наші шляхетні музи… настільки
ж вищі за муз еллінських, наскільки шляхетний дух
перевершує життя рабське, а істина – неправду» [4,
с. 249].
Особливою сферою художньо–творчої синергії Бога
й людини (Творця і спів–творця) закономірно визнається
сфера сакральної (церковної) художньої творчості, що,
безперечно, являє собою один з основних предметів
візантійського теолого–мистецтвознавчого дискурсу.
На противагу мирським мистецьким пошукам,
часто позначеним тяжінням до принадної профанності
чи відвертою спокусливістю, світ церковних мистецтв,
синтетично сконцентрований, передусім, у храмовому
просторі, покликаний сприяти духовному зростанню
особистості, її піднесенню до Бога. Як і всесвітня краса
та злагодженість, сакральна художність анагогічна,
і
навіть
гіпер–анагогічна:
вона
безпосередньо
нагадує присутнім на богослужінні про головну
мету їхнього життя та спонукає до Богоспілкування.
Благодатна естетосфера Літургії допомагає піднесенню
внутрішнього світу людини, спілкуванню з Горішнім,
із Найвищою Красою, – наголошується в аскетико–
естетичному вченні.
Художня виразність храмового простору та Літургії є
виразністю присвяченою. В християнській естетиці вона
розглядається як особливий дар (жертва, принесення)
Богу від Церкви. Але, водночас, художньо–творчі звер
шення літургійного призначення визнаються й благо
датним даром людству від Бога: Творець допомагає
віруючим митцям створити сакрально–дидактичну
художність, покликану слугувати духовному вдоскона
ленню кожної особистості. Як наголошує дослідник
православної теоестетичної традиції о. О. Остапов,
«краса храму, богослужіння – це краса церковна,
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особлива, така, що говорить про спасительне і
благодатне, краса, що преображає» [8, с. 4].
Літургійне прекрасне стверджується у художності,
передбаченій для естетичного сприйняття за посеред
ництва всіх чуттів людини. Зір, слух, нюх, дотик і смак у
синергії із розумом особистості допомагають їй відчути
богослужбову красу, належним чином насолодитися нею
й скористатися отриманими враженнями для духовного
сходження. Прикметно, що й сама Літургія, згідно
зі справедливою констатацією видатного патролога
о. І. Мейєндорфа, – це «священне дійство, яке залучає
всю людину, має охоплювати та преображати всі форми
відчувань [рос. – чувствований], не обмежуючись інте
лектом» [7, с. 179].
Хрестоматійним предметом для філософсько–есте
тичного пошуку постає взаємодія різновидів мистецтва
один із одним. «Граничні бар’єри, що розділяють
мистецтва, зовсім не герметичні, взаємні переходи
відбуваються постійно. Один вид мистецтва знаходить
своє продовження й завершення в іншому» [10, с. 12], –
зауважує українська дослідниця С. Холодинська. Таким
чином, художньо–творчі звершення потенційно здатні
до взаємопроникнення та взаємопосилення: їх взаємодія
може інтерпретуватися як справжній синтез (своєрідна
синергія), що стверджується у відповідній культурній
площині.
З позицій християнського естетичного дискурсу,
саме сакрально–художній аспект богослужіння являє
собою найпоказовіший приклад такої художньо–
творчої взаємодії: Літургія сприймається релігійною
свідомістю як найдосконаліша художня Синергія.
Так, на думку о. Павла Флоренського, храмова дія
організується за допомогою системи низки мистецтв
(«церковного мистецтва»), що осмислюється філософом
як «найвищий синтез різнорідних художніх діяльностей»
[9, с. 508]. У своєму категоричному висновку – «у
храмі, кажучи принципово, все сплітається з усім…»
[9, с. 517] – мислитель, по суті, постулює й цілісність
естетосфери Літургії.
Прагнучи узагальнити й ствердити принципи осмис
лення богослужіння з позицій теоестетики (зокрема, й
теоестетики візантійської), о. П. Флоренський наголошує
на органічності зв’язку між усіма сакрально–художніми
складовими літургійного простору. Наприклад, удаючись
до осмислення феномену ікони, релігійний філософ
указує на неможливість відриву творів іконопису «від
цілісного організму храмового дійства як синтезу
мистецтв, як того художнього середовища, в якому, і
тільки в якому, ікона має свій справжній художній смисл
і може споглядатись у своїй справжній художності» [9,
с. 515].
Православна релігійно–культурна традиція Візантії
приділяє проблемі належного художнього «супроводу»
власне літургійного священнодійства дуже значну увагу.
Краса, що стверджується під час храмового дійства
внаслідок синтезу різних церковних мистецтв, не
залишає до себе байдужими мислителів християнського
Сходу, які бачать у ній, зокрема, допоміжний засіб
проповіді істин віри та чеснот. Представники
естетики аскетизму добре усвідомлюють, що саме
зовнішня привабливість молитовних зібрань досить
часто виступає чинником їх відвідування духовно
недосвідченими особами. Цим можуть активно
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послуговуватися єретики: так, у перші століття історії
Церкви, «… ніщо так не зваблювало християн у єресь
(особливо у гностицизм), як богослужіння гностиків,
сповнене гармонійних і гарних пісень» [5, с. 73].
Ортодокс закономірно прагне протиставити зовнішній
благовидості зібрань єретиків сакральну красу право
славного богослужіння.
Ця цілком доречна місіонерсько–естетична стра
тегія виявлялася вдалою й у справі навернення до
християнства язичників. Загальновідомим прикладом
її дієвості є щире сприйняття літургійного прекрасного
послами великого князя Київської Русі Володимира, які
свого часу відвідують богослужіння у візантійському
храмі.
Розвиток
синергійного
художнього
простору
позначений перевагою (принаймні, доволі відчутною
перевагою) певної його складової. За слушним
зауваженням С. Холодинської, «синтез мистецтв здійс
нюється під егідою одного виду мистецтва і спирається
на властиву йому образність» [10, с. 71]. На нашу думку,
в контексті взаємодії мистецтв літургійного призначення
роль такої домінанти виконує мистецтво слова (при
чому, як у вузькому, так і в широкому сенсі цього
словосполучення). Православному літургійному дійству
притаманний своєрідний логоцентризм: тексти молитов,
читань, співів, проповіді та сповіді в своїй сукупності
складають грандіозний контекст – вербально–комуні
кативний простір – кожної відправи, що, безперечно,
плідно взаємодіє із простором невербально–комуніка
тивним (сферою візуальної образності, ароматів,
смаків, вражень дотику) Як зазначає російський естетик
Є. Яковлєв, важливе значення слова в усіх елементах
християнського
богослужіння
підкреслюється
у
власне теологічних студіях: богослови «говорять про
те, що слово має бути визначальним і в молитві, і в
церковній відправі, і в обрядах, і в церковному співі»
[12, с. 35]. Небезпідставність цього спостереження є
зрозумілою: синтез церковних мистецтв постає, зокрема,
доступним
естетичному
сприйняттю
медіатором
сакральних смислів – ідей релігійного світогляду, –
фундаментальним засобом передачі яких є, здебільшого,
саме слово в його аудичній «очевидності». Окрім
того, саме «вербальність» («словесність») домінує у
спільній молитві, яка звершується віруючими під час
богослужіння.
З цієї точки зору, стає очевидною і та обставина,
що призначення богослужбового синтезу мистецтв не
зводиться до виконання ним виключно естетичної
функції (втім, звісно, постулюючи це, теоестетика не
заперечує значення витворів церковного мистецтва як
чинників, зокрема, естетичної насолоди).
Однією з першочергових функцій художньо–
комунікативної площини літургійного дійства постає
інформативно–дидактична (проповідницька) функція.
Водночас, її виконання богослужбовою синергією
мистецтв супроводжується й виконанням функції
катарсичної. Сприйняття особистістю сакральної
художності суттєво сприяє досягненню релігійно–
естетичного катарсису: у літургійному дійстві «… усе
підкорене єдиній меті, верховному ефекту кафарсиса..,
і тому все, співпідлегле тут одне одному, не існує або,
принаймні, невірно існує взяте в окремості» [9, с. 517], –
зазначає о. П. Флоренський, у черговий раз вказуючи
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на тотальну синтетичну основу храмового художнього
простору.
Споглядання та щире сприйняття людиною
літургійного прекрасного мають на меті духовно–
оптимізуючий вплив на її внутрішній світ, сприяння
гармонізації стану її свідомості, що протистоїть
як домінанті почуттів розпачу і знедолення, так і
несамовитій екзальтації та екстатичності – психо
емоційним крайнощам, які викликають закономірний
осуд з боку естетики аскетизму. Розрядка психологічної
напруги реципієнта й створення внутрішньої рівноваги
людської психіки, які на думку польського дослідника
Б. Дземідока, постають метою катарсисного ефекту
різних мистецтв [див.: 13], вочевидь, є одним із
пріоритетів катарсису релігійно–естетичного з його
спрямованістю на ствердження стану метанойї
(покаяння). Невипадково, за мету існування кожного
компоненту літургійного дійства визнається «духовне
впорядкування внутрішнього хаосу людської душі…,
приведення її у стан благоговійного спокою та душевної
рівноваги, виявлення істинної духовної вартості її думок
і переживань» [11, с. 254].
Безперечно, найголовнішою функцією літургійної
художності теоестетика визнає містико–медіаторну
функцію: сакральні мистецтва стають свого роду
посередниками у спілкуванні між Богом та людиною,
і через освячені Творцем художні твори учасник
храмового дійства отримує ті або інші благодатні
дари (наприклад, зцілення від хвороб після молитви у
чудотворної ікони).
Усвідомлення
аскетико–естетичною
традицією
важливості призначення церковних мистецтв законо
мірно веде до висування нею низки вимог до художньої
творчості, що слугує розвитку літургійної культури.
По–перше, мова йде про вимоги до особистості
митця. Теологічна естетика, в чергове виявляючи свій
нерозривний зв’язок із теологічною етикою, закликає
авторів сакрально–художніх творів до посиленого
духовного подвигу. До благочестя (а отже, й до
подвижництва), безперечно, закликаються й виконавці
творів, призначених для богослужіння, – церковні співці
та читці.
По–друге, теоестетика активно звертає увагу
й на власне художню творчість, як на, зокрема,
«формотворення». Саме в релігійно–естетичній тради
ції ми зустрічаємось із найглибшим усвідомлення
таких хрестоматійних істин естетичного дискурсу як
«форма визначається змістом» та «що» визначальним
чином впливає на «як» [3, с. 167]. Ортодокс вимагає
від митця гранично можливої богословської точності.
Спроби ж художнього вираження сакральних смислів
без дотримання догматико–літургійних орієнтирів
визнаються apriori невдалими і навіть небезпечними
для світоглядних позицій та молитовного стану
віруючого. З цієї точки зору, розвиток візантійського
(а згодом і вітчизняного) церковного мистецтва
неможливо уявити поза каноном – системою норм та
вимог відносно художньої творчості богослужбового
призначення.
Критикуючи неприпустиме порушення канонів у
сфері церковного мистецтва, православна естетична
традиція (з її яскраво вираженим аскетичним харак
тером) взагалі осуджує явище нецерковності в релі
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гійній культурі, закликаючи душпастирів «засвоїти,
що, як неприпустима нецерковність у храмовому
начинні, живописі, іконах, так неприпустима вона й у
богослужінні, проповіді, вигляді та поведінці самого
священнослужителя» [8, с. 5].
Варто відзначити й ту обставину, що характерний
для релігійної культури Візантії активний розвиток
традицій літургійного синтезу мистецтв та використання
художньо–виразних засобів узагалі є одним зі свідчень
відсутності в естетиці аскетизму радикальної негації
по відношенню до світу чуттєвого. Визнання Отцями
Церкви доцільності існування мистецтв сакрального
призначення й можливості послуговуватися художньою
виразністю в пошуках Горішнього, водночас, виступає
й проповіддю значимості буття, доступного чуттєвому
сприйняттю.
Ортодоксальна аскетико–естетична традиція й у
цьому відношенні уникає крайнощів. З одного боку,
постаючи головним чинником розвитку сакрально–
художньої творчості, вона закономірно стверджує
анагогічність у церковно–мистецькій царині. Худож
ність, що приходить на допомогу подвижнику в його
духовних пошуках, має бути особливою, належною,
спіритуально зорієнтованою, відрізняючись від худож
ності профанного середовища своєю здатністю по–
справжньому підносити внутрішній світ особистості.
І водночас, оспівуючи духовне життя та стверд
жуючи прагнення до Найвищої Духовності, естетика
аскетизму, що розвивається у Візантії, не зневажає
й матеріальну дійсність як таку. Літургійний синтез
мистецтв стає вираженням щирого переконання щодо
цінності чуттєвого. Аскетико–естетичне вчення наголо
шує, що належне використання предметів матеріального
світу, в тому числі, й предметів, створених у художньо–
творчий спосіб, сприяє духовному вдосконаленню
людини.
Висновки. Значна увага в межах аскетико–
естетичної доктрини приділяється проблемам художньої
творчості. Розвиваючи у власних роздумах міметичну
(відтворницьку) концепцію мистецтва, Отці Церкви
інтерпретують художні звершення як наслідування
(відтворення) певних предметів дійсності. Водночас,
теолого–мистецтвознавча складова естетики аскетизму,
так само, як і інші її складові, є органічно пов’язаною
із християнським етичним ученням: художня цінність
визнається богословами справжньою цінністю лише
тоді, коли вона не являє собою загрозу для людської
моральності. Відповідно, в аскетичній культурі
схвалюються мистецькі досягнення духовно оновленої
особистості, оскільки вони сприяють удосконаленню в
чесноті інших людей. Окрім того, з позицій теоестетики,
художньо–творчий процес, як і будь–які благочестиві
дії взагалі, постає синергією Творця та творіння,
особливим різновидом якої визнається сакральна
(церковна) художня творчість. Традиції створення сфери
сакрально–художньої виразності, що їх збереженню
сприяє, зокрема, аскетико–естетичний канон (система
досить суворих норм та вимог відносно художньої
творчості богослужбового призначення), закономірно
стверджуються в літургійному синтезі мистецтв, який
виконує не лише суто естетичну, але й інформативно–
дидактичну (проповідницьку), релігійно–катарсичну та
містико–медіаторну функції.
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Liturgical synthesis of arts in byzantine religious culture
The aim of the article is to explore the synthesis of sacral arts as constituent part
of Orthodox church service aesthetosphere.
The methods. Using the scientific methods of generalization, systematization,
hermeneutical analysis of cultural traditions and method of psychology of fine arts,
the author studies phenomenon of interaction of different liturgical arts, development
of which is influenced by aesthetics of the asceticism to a great degree.
The main conclusions. The adequate understanding of Byzantine ascetic and
aesthetical doctrine is impossible without exploring of theological interpretation
of artistic creation and of liturgical (sacral, church) arts as well as of synthesis of
them. According to Christian aesthetics, sacral artistic creation represents peculiar
variant of synergy of God and human being: it is able to promote person’s inner world
perfection. Liturgical synthesis of arts performs not only aesthetic function, but also
didactic function, function of religious catharsis support and mystic and mediatory
function.
Keywords: Byzantine aesthetics of the asceticism, theological aesthetics,
aesthetosphere, synthesis of arts, liturgical arts.
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Формування поняття стратифікації суспільства
в українській філософській думці
Розглянуто проблему стратифікації суспільства на основі аналізу поглядів
українських мислителів, які найбільше впливають на формування поняття
соціальної стратифікації в історії української філософської думки. Метою
статті є висвітлення різних підходів до розуміння диференціації суспільства
на касти, стани та соціальні класи відповідно до тих чи інших історичних епох,
розгляд мислителями української філософії критеріїв, за якими здійснюється
стратифікація суспільства на різних етапах його розвитку. Застосовані
методи порівняння, узагальнення, абстрагування, аналізу та синтезу, індукції
та дедукції. Зроблено висновок, що поняття стратифікації суспільства в
українській філософській думці відображається доволі неоднорідно. Філософи
міркували над питаннями рівності, соціальної справедливості і благополуччя
як окремої людини, так і народу загалом, наголошували на необхідності
незалежності України від панування і гніту інших соціально–політичних систем
як умови для становлення природної українцям соціальної стратифікації.
Ключові слова: соціальна стратифікація, суспільство, ієрархізація,
нерівність, касти, стани, класи.

Поняття соціальної стратифікації є одним з основних
у галузі соціально–філософського знання. Попри усю
значущість і вагомість соціологічних знань, недостатнім
і малодослідженим є дане поняття в українській
суспільно–філософській думці. Саме становленню
поняття стратифікації суспільства у філософській думці
України і присвячена дана стаття.
Соціальна стратифікація традиційно розглядається
як диференціація суспільства на соціальні класи та
верстви населення. Тлумачний словник з соціології
Алана Г. Джонсона визначає стратифікацію як
соціальний процес, в якому винагороди і ресурси,
зокрема багатство, влада і престиж, розподіляються
систематично і нерівномірно в суспільстві. Стратифі
кація відрізняється від простої нерівності тим, що
вона є систематичною. Вона також базується на
визначених соціальних процесах, завдяки яким люди
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розподіляються за такими категоріями як клас, раса
або стать [1, с. 262]. Як зазначає Алан Г. Джонсон,
суспільство може виявляти нерівність, не будучи
стратифікованим, наприклад, усім надається однакова
можливість у всьому, але розподілення винагород
базується на виконанні дії. Загалом категорії, що
формують систему стратифікації, набувають одну з
форм: каста, маєток, соціальний лад. Касти – закриті
групи, які визначаються з народженням, не дозволеним
є перехід від однієї касти до іншої. Найбільшого
розвитку кастова організація набула в Індії. Маєтки –
категорії у феодальній системі, особливо в Європі в
епоху Середньовіччя, які були менш сформовані, ніж
касти. Три маєтки склали в Європі наступну систему –
духовенство (перший маєток), дворянство (другий
маєток) і всі решта, починаючи з селян і закінчуючи
ремісниками (третій маєток). Системи соціального
класу, у порівнянні з кастами і майновою системою,
приділяють менше уваги приписаним особливостям,
зокрема расі і сімейному походженню. Навпаки,
надається більшого значення таким універсальним
критеріям, як досягнення в освіті. Вони допускають
більше можливостей переходу з одного рівня на другий,
хоча в середньому розмір і важливість індивідуального
руху досить обмежені, що й виявляє те, що в дійсності
відкрита сутність системи класів відносна [1, с. 263].
В літературі філософського напряму кінця ХХ – поч.
ХХІ ст. подається визначення соціальної стратифікації
як соціологічного терміну, що характеризує соціальну
диференціацію суспільства. Суспільні стани визна
чаються як «традиційні, відносно замкнуті соціальні
групи до індустріального суспільства, що різнилися
такими спадковими ознаками: юридично фіксованим
статусом, правами, обов’язками та моральними
нормами. Формування соціальних станів – тривалий
процес, перебіг якого варіювався в різних суспільствах
і пов’язаний з формуванням та закріпленням у праві
майнової нерівності й соціальних функцій» [16, с. 667].
Визначення проблеми формування поняття стра
тифікації суспільства в українській філософській думці,
звісно, слід розпочинати з аналізу соціально–філософ
ської думки Київської Русі.
Як відомо, суспільний лад Київської Русі згідно
історичних
даних
охарактеризовується
науковою
думкою як ранньофеодальне суспільство з пережитками
родоплемінних стосунків і елементами рабовласницьких
відносин [7, с. 108]. Основу його становила приватна
власність на землю за військову та державну службу
у вигляді умовного володіння феоду (уділу) та
безумовного спадкового алоду (вотчини). Оскільки Русь
була державою феодальною, розшарування її населення
відбулося за майновим принципом. Населення Русі
поділялося на три соціальні категорії: вільних людей,
напіввільних, або тимчасово залежних, та невільників.
Склад групи вільних людей був досить строкатим. Сюди
належала пануюча верхівка – аристократія (князі з
родинами), знать (бояри, дружинники, урядовці), люди
(вільні общинники), духовенство (біле – священики,
дяки, паламарі, та чорне – ченці і клір), міщани або
горожани, граждани (гості–іноземці, купці, лихварі,
ремісники, робочий люд) та поземельно залежні
селяни–общинники – смерди. Всі вони були юридично
вільними, дієздатними і правоздатними, виступали
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як суб’єкт і об’єкт правовідносин. До категорії
напіввільних належали закупи, які брали майнову
позику (купу) і за її несплату відповідали втратою
особистої волі; рядовичі – грошові боржники, що
укладали кабальну угоду–ряд і відповідали майном,
та люди, які втратили засоби до життя, – ізгої (гоїти,
жити) – осиротілі княжата, неграмотні поповичі,
звільнені раби, вигнані з общини за злочини,
збанкрутілі купці тощо. Їхня тимчасова чи обмежена
неправоздатність припинялася зі сплатою боргу. За
правопорушення вони відповідали особисто в суді.
Групу невільників становили холопи (посаджені на
землю раби) та челядь (дворові слуги). Джерелом
рабства був полон, шлюб з рабом, народження від раба,
продаж при свідках за борги або за злочини. Невільники
виступали лише об’єктом права, були неправоздатні
і недієздатні, прирівнювалися до майна. Хоча холоп
міг бути свідком на суді, але за його протиправні дії
відповідав власник. Отже, суспільство Русі характе
ризується соціальною, економічною та правовою
нерівністю та певною корпоративною структурованістю.
У філософській думці Київської Русі, витоки якої
сягають ще дохристиянських вірувань [12, с. 34],
світ уявлявся гармонізованим та ієрархізованим,
упорядкованим та закономірним, в якому центральним
регулятивним принципом є Бог як досконалість
і вище благо. Важливим у цих поглядах є те, що
порядок речей, природи визначався не лише Богом,
а й людиною як дієвим об’єктом божественного
світоправління і кінцевою метою світоустрою. У
«Слові про закон і благодать» Іларіон Київський
ставить собі за мету показати зростання безпосередньої
божественної участі в людській історії. Також показує
перевагу світла над темрявою і благодаті над законом.
Дана тема набуває у творі митрополита широкого
соціального і філософського звучання. За його словами:
«Озеро ж закону пересохло, а євангельське джерело,
наводнившись і всю землю покривши, аж до нас
розлилося» [6]. У творі Луки Жидяти «Повчання
архієпископа Луки до братії» автор виражає ідею
суспільного примирення і милостині: «Претерпите брат
брату, а не воздайте зла на зло, друг друга похвали,
да і Бог вас похвалит. Не осуди брата, поминая свои
грехи, да тебя Бог не осудить» [5, с. 222]. Феодосій
Печерский в соціальних поглядах інтереси церкви
вважав переважаючими над світськими, висловлював
ідею про те, що оскільки світська влада від Бога, вона
повинна стояти на боці церковних інтересів, церква
повинна здійснювати нагляд над світською владою.
У «Повісті временних літ» літописця Нестора погляд
на історію людства отримував певну конкретизацію
в політичних ідеях і концепціях, що було викликано
потребами в філософському обґрунтуванні державної
політики. У «Повчанні (дітям)» Володимир Мономах
навчав поважати старших і менших «старих шануй,
як отця, а молодих – як братів» [11]. Силу князів
Мономах вбачав не у духовному веденні, а у знанні, в
чому не узгоджувались його погляди з положеннями
ортодоксальної церкви. Данило Заточеник, автор
«Моління», був прихильником міцної князівської
влади, вважав її богоданою. На його думку, на відміну
від переконання Феодосія Печерського, церква і
духівництво повинні служити князю і допомагати у
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зміцненні його влади. Князь повинен оточувати себе
розумними радниками. Мудрість і розважливість –
основні чинники розквіту суспільства, його спокою та
благополуччя.
У ХV–ХVІ ст. визначними українськими гуманіс
тами були Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав
Оріховський–Роксолан. Зокрема, Ю. Дрогобич стверд
жує, що історія людства не є велінням Божим, а
постає драмою людських дій в межах природніх сил,
які вирішують долю людини. П. Русин проблеми
держави, державного правління вирішує крізь призму
піклування про людину, через повагу до неї, бо саме
людина є справжнім творцем історії, в якій процеси
зумовлюються не Божим промислом, а діяльністю
людей. «Вчених книг його не згортай ніколи, чистим
серцем пий ті зразки високі, – і побачиш, вір, те, що
було вчора...» [13, с. 44]. С. Оріховський–Роксолан
особливе місце відводить вищій доброчесності, якою
для нього є любов до Батьківщини та патріотизм.
Моральним обов’язком людини є праця на благо
суспільства, а освіта, знання, розум, на його думку,
рушійна сила історичного розвитку і суспільного
прогресу.
Просвітницьку справу, яку розпочали і несли у світ
діячі Києво–Могилянської академії у ХVІІ – ХVІІІ ст.
(серед них І. Гізель, Л. Баранович, І. Галятовський,
Д. Ростовський, С. Яворський, В. Ясинський, Ф. Проко
пович, М. Козачинський, Г. Кониський та ін.) продовжив
Григорій Савич Сковорода. Мандрівний філософ,
«український Сократ», як його називають, провідним
мотивом філософування постає емоційно–вольове
начало – серце. Цим мотивом пронизана уся його
філософія. У Сковороди реальність – це гармонійна
взаємодія 3 світів: макрокосмос – великий світ;
мікрокосмос – світ людини, «світочок», охоплює
глибиною великий світ; символічний – Біблії (розкриття
символів Святого Письма). Кожен з трьох світів є
єдністю двох натур: видимої (зовнішньої, тіньової) – це
природа, невидимої (внутрішньої, світла) – Бог [4, с. 92].
Гармонія між великим світом і людиною, за
Григорієм Сковородою, відбувається шляхом пізнання
людиною своєї «сродності», які, власне, й визначають
природне становище людини у суспільстві. Концепція
«сродної» праці дає можливість розкрити розуміння
Сковородою індивідуального та загального блага і
щастя, своєрідність його інтерпретації соціальної
рівності й нерівності між людьми. Дане вчення
розкриває джерела «сродності» – призначення,
покликання людини до конкретного виду діяльності, їх
закладає природа–бог з моменту народження людини.
Люди не народжуються однаковими за своїми задатками:
одні «сродні» до землеробства, другі – до військової
справи, треті – до богослов’я [14, с. 670–675]. Якість
і міра обдарувань теж різні. У праці «Алфавіт, або
буквар миру» словами Лонгина говорить: «Ты к сему
родился затем, что иные к иному; а они рождены к
другому потому, что ты к сему» [14, с. 670]. Вчення про
«сродну» працю намагається пояснити деякі процеси
суспільного поділу праці. Проте вразливою стороною
концепції є факт заздалегідь «передвизначених» сфер
діяльності в суспільстві. В суспільстві найчастіше не
«сродність», а соціальний статус людини зумовлює
можливості вибору людиною відповідної праці, навіть

187

Випуск 120

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

коли вона «несродна» для неї. Адже представники
вищих класів ніколи не займались селянською чи
ремісничою справою і, навпаки, соціальні умови нижчих
верств, якими б «сродностями» до інтелектуальної
праці вони не були наділені, стояли на перешкоді їх
просуванню вгору.
У межах концепції «сродної» праці Сковорода
розглядає і проблему рівності, висуваючи свою ідею
«нерівної рівності». Він визнає тільки одну неминучу
нерівність – нерівність здібності і покликання в одному
і тому ж виді діяльності. Ця нерівність є не соціальною,
вона здебільшого має природне походження. Ілюструє
діалектичну думку в питанні про рівність, ілюструючи
її в образній формі: «Бог подібний до багатого
водограю, що наповнює різні посудини відповідно до
їхнього об’єму. Над водограєм напис: «Неоднакова
всім рівність». Ллються з різних рурок рівні струмені
у різні посудини, що стоять довкола водограю. Менша
посудина має менше, але тим однакова вона з більшою,
що так само повна» [14, с. 669]. Вважаючи головною і
найвищою науку про людину та її щастя, Сковорода
висловлює певні думки, уявлення про ідеальний
суспільний устрій, про який він мріяв. Це ідея «горньої
республіки», «духовної республіки» з ідеальними
відносинами між людьми, з дійсно людським способом
життя, з пануванням рівності, справедливості, любові
і добра та інших моральних якостей, які становлять
основу щастя людини та суспільства. Творчість
Сковороди є важливим вузловим пунктом у розвитку
філософської думки України.
Філософія Тараса Шевченка виростає з конкретно–
узагальненого ставлення до любові, надії і віри.
Шевченківська філософія за своєю суттю є філософією
пробудження людської гідності, смутку–жалю зніве
ченого життя, сили протесту і бунтарства. Світоглядні
ідеї, що втілені у творчості Шевченка, суттєвим чином
визначають характер підходу до осмислення сутності
людини та світу, обґрунтування етичного ідеалу,
розроблення філософії української ідеї, репрезентований
у філософській культурі України з середини XIX ст.
Попри неодзначність інтерпретацій багатоманітного
образного світу Шевченка представниками різних
ідейних течій, жодну з останніх не обминув вплив
його творчості. Особливістю світорозуміння є прита
манний його життєвій позиції «антропоцентризм». У
центрі світу, змальованого мислителем, перебуває не
абстрактна людина, а він сам у співвіднесенні з його
світом, світом його народу. Усе, про що б йшлось у
творах Шевченка, осяяне особистісним ставленням
автора і є результатом заломлення побаченого,
осмисленого й пережитого крізь призму його особистого
етичного ідеалу. Проникнутий виразним відчуттям
трагізму своєї долі, поет, чиї ідеали надто випереджають
його епоху, свідомо обирає долю самітника, який сам
будує своє життя, прагнучи, втім, не втечі від людей,
а спокою, необхідного для сердечного спілкування
з Богом, осягнення правди Божої й сповіщення її
людям. Він обирає роль Пророка, покликаного «і
мертвим, і живим, і ненарожденним» «святую правду
возвістить» [17, с. 321]. Ненависною йому є панщина,
за якої людина стає річчю. «Ми в раї пекло розвели,
…А в Тебе другого благаєм, лани братами оремо і їх
сльозами поливаєм» [17, с. 522]. Тогочасний суспільний
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поділ на кріпаків і панів, зубожілий народ і царську
знать, жодним чином не відповідає Шевченковому
суспільного ідеалу, який він розуміє як стан, де
пануватиме братерське ставлення вільної людини до
людини. «Оті царі. Бодай кати їх постинали, отих царів,
катів людських. Морока з ними, щоб ви знали», «Царів,
кровавих шинкарів, у пута кутії окуй, …Трудящим
людям, Всеблагий на їх окраденій землі Свою Ти силу
ниспошли» [17, с. 621]. Нормою ідеального існування
є принципи, щоб «укупі жити, з братом добрим добро
певне познати, не ділити» [17, с. 329]. На противагу
суспільству, де люди розділені з огляду на суспільний
статус, багатства, ранги, привілеї, де панує фальшива
наука, що обґрунтовує цей неморальний стан речей,
закликає: «Розкуйтеся, братайтеся!» [17, с. 316]. Єдність
і відсутність диференціації в ідеальній спільноті
втілюється в образі нації як одного дому, «рідної хати».
Ідеальна спільність виростає зсередини, вона не може
ствердитися шляхом запозичень «з чужого поля»: «У
чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і
на небі, а не тілько на чужому полі. В своїй хаті своя й
правда, і сила, і воля» [17, с. 316]. Творчість Шевченка
та його світоглядні ідеї мали визначальний вплив на
подальший розвиток української культури. Водночас
традиція філософського шевченкознавства посідає
вагоме місце в історії української філософської думки.
Леся Українка була поетесою глибокої філософської
наснаги. Взаємини «людина – світ» осмислювались
нею як у площині «культура – природа», так і в аспекті
«особистість – загал». Ідея національного визволення
кореспондує з ідеєю визволення соціального. Свобода
людини, на думку Лесі Українки, реалізується не тільки
в соціокультурному просторі, а й у сфері внутрішніх
взаємин природи й культури в самій людині. Ставши
виразницею національних змагань українців, що віками
виборювали право на вільне життя, за твердженням
дослідниці О. Кузьми, Леся Українка в своїх творах
показує пригноблену ситуацію свого народу «на основі
мотиву неволі, що тісно пов’язується із поняттям
межової ситуації в духовному бутті особистості» [8,
с. 114]. У драматичній поемі «В катакомбах» (1905)
розгортає проблему рабів і влади. На твердження
церковного ієрарха про прийняття «легкого тягаря» і
«солодкого ярма» неофіт–раб відказує: «Але нащо маєм
ще самохіть у ярма запрягатись та двигати хрести по
власній волі, коли вже й так замучила неволя?» [15,
с. 242]. Остаточно позиція останнього формується
словами: «Я честь віддам титану Прометею, що не
творив своїх людей рабами... боровся не в покорі, а
завзято, і мучився не три дні, а без ліку... [15, с. 261].
Виховуючи свободу духу, розвиваючи ідеал гармонії,
на якому ґрунтується справжня свобода, через любов
до краси в собі, викорінення своїх низьких інстинктів,
людина зможе подолати рабство на всіх його рівнях –
індивідуальному,
національному,
соціальному,
загальнолюдському [8, с. 117].
Остання чверть ХІХ століття постає часом, коли
в Європі відбувається інтенсивний пошук шляхів
усунення соціальної несправедливості, яка виникає
за капіталізму, суперечностей між працюючими і
працедавцями. Соціально–політичними проблемами був
мотивований інтерес Івана Франка до соціалістичної
ідеї, в якій він прагнув знайти відповідь на тогочасні
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суспільні проблеми. Як зазначав І. Витанович, «в
соціалізмі надіялися найти здійснення своїх ідеалів –
демократії, свободи, соціальної справедливості, одно
згідні розв’язки соціального і національного питання»
[2, с. 11]. Основна парадигма Франкового світогляду –
людина і нація. Виходячи з неї мислитель намагався
вирішити дві найважливіші тогочасні проблеми
українського народу – завоювання соціальної і націо
нальної свободи. Надійну опору реалізації цих завдань
він вбачав у науці не тільки як засобі пізнання, але
й розумів її як знаряддя перебудови. Насамперед
у суспільній науці Франко прагнув знайти ключ
до вирішення соціальних проблем життя народу. І,
як зазначає український франознавець С. Возняк,
«… те, що він зупинив свою увагу на соціалістичній
теорії, не було випадковим, бо саме її різноманітні
варіанти заполонили інтелектуальні уми тогочасної
Європи» [3, с. 112]. З неї він і виокремив ідеали
соціальної справедливості, свободи, рівності, братерства,
з яким пов’язував світле майбутнє свого народу. Питан
нями взаємозв’язку і взаємозалежності соціального
і національного питань, загальнолюдського і націо
нального посідали важливе місце в теоретичній думці
Франка. «Спочатку він вбачав пріоритетним вирішення
соціальних завдань, у рамках яких буде вирішене
питання національне. Однак із часом мислитель
дійшов переконання про першорядність національного
визволення як головної передумови усунення соціальної
несправедливості» [3, с. 123].
Першим, хто поставив питання про політичну
незалежність України був Микола Міхновський – один
з основоположників новітнього українського самостій
ництва. У «Символі віри молодих українців» ставилося
завдання молодому поколінню звільнити націю від
гніту і з цією метою плекати із себе інтелектуальну
еліту, то в «Самостійній Україні» виступає фундатором
національно–радикальної соціально–філософської течії.
Її засадничими положеннями стали гранична само
достатність української ідеї та її цілковита окремішність
від ідеї загальноросійської, необхідність здобуття
Україною незалежності та досягнення соборності без
огляду на можливі конфлікти, лідерство української
інтелектуальної еліти в боротьбі. Здоровий націоналізм,
стверджувалось у «Самостійній Україні», піднімає
до історичного життя нові народи, веде до розпаду
приречених історією імперій. У бракові такого націо
налізму серед широкого загалу українців Міхновський
бачить основну причину нещасть своєї нації.
Головними опонентами Міхновського є не «чужинці»,
а «українофіли, що виробили релігію лояльності»,
українська інтелігенція, яка в попередніх своїх
поколіннях не узгоджувала свої інтереси з інтересами
народу, зраджувала, покидаючи його в найгірші часи.
Окреслюючи першочергові завдання нової української
інтеліґенції, яку Міхновський вважав рушійною
силою національної революції, він констатував:
«Часи вишиваних сорочок, свити та горілки минули
і ніколи вже не вернуться... Українська інтеліґенція
стає до боротьби за свій народ, до боротьби кривавої
і безпощадної. Вона вірить у сили свої і національні, і
вона виповнить свій обов’язок...» [10, с. 27].
Звичайно, в даному разі Міхновський багато в чому
видавав бажане за дійсне. Ані український народ, який
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не пройшов періоду станової стратифікації і мав досить
туманне уявлення про власні інтереси, ані інтеліґенція,
що перебувала або в полоні соціалістичних ідей, або
звикла обслуговувати імперські режими, вважаючи
себе частиною загальноросійської чи австро–угорської
демократії, – всі вони на той час не були готові до
політичної боротьби за національні права. До того ж
радикалізм автора «Самостійної України» стояв на
перешкоді популярності його думок. Слова: «Усяк, хто
на цілій Україні не за нас, той проти нас. Україна для
українців, і доки хоч один ворог–чужинець лишиться
на нашій території, ми не маємо права покласти
оружжя» [10, с. 29], – лякалися «української ідеї» не
тільки в інтерпретації Міхновського, але й взагалі.
Брошура Міхновського була першою спробою оформити
скривджені національні почуття українців у рамках
соціально–політичної програми. «Українська держава
має право обирати собі голову держави по власній
уподобі, лише сповіщаючи царське правительство
про своє обрання» [10, с. 17]. Власне, її важко назвати
програмою, бо питання тактики і стратегії політичної
боротьби окреслені в «Самостійній Україні» дуже
побіжно. Скоріше, ми можемо розглядати твір Міх
новського як дзеркало тих переживань, які були в
свідомості молодих українців, окрилених ідеями
національного визволення напередодні революційних
потрясінь початку XX століття. Звідси – переважаючий
вплив емоційного чинника, певний брак неупередженого
аналізу.
Вагомий внесок, на нашу думку, у розуміння
та розвиток поняття соціальної стратифікації був
зроблений В’ячеславом Липинським. Вартою уваги
є ідея мислителя щодо поділу суспільства на групи.
Їх він викладає у третій частині твору «Листи до
братів–хліборобів» та у трактаті «Покликання варягів
чи організація хліборобів». Ідеї відомі під назвою
елітистської концепції. В. Липинський не вживає у
своїх працях терміну «еліта». Натомість мислитель
використовує такі поняття, як національна аристократія,
провідна верства та правляча верства. Ще в перших
своїх працях, написаних польською мовою, В. Липин
ський висуває на роль провідної верстви України
спольщену шляхту. Саме вона, на його думку, мала
б активно брати участь у національно–державному
відродженні країни. Це можна пояснити переконанням
В. Липинського в тому, що територіальний чинник,
під яким автор розумів усвідомлення своєї (на якій
народився або проживає) території та, відповідно,
любов до своєї землі, значно важливіший у визначенні
національної ідентичності від національного. Тому
саме із державністю він і пов’язував аристократію та
за цим принципом вважав себе українцем. Суспіль
ство В. Липинський ділить на три верстви: еліти,
продуценти (робітники, хлібороби, буржуазія, проле
таріат) та інтелігенція, котра повинна відігравати
функцію посередництва між суспільними групами [9,
с. 13]. Вирішальним чинником у процесі керівництва
нацією мислитель вважав легітимацію аристократії.
«Рішаючим, – пише він, – є той факт, що ці люде стоять
в даний момент на чолі нації, що нація їх провід признає
і, під їх проводом організована, вона живе, росте і
розвивається» [9, с. 131]. Національна аристократія має
володіти двома основними прикметами, без яких вона
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не може існувати: матеріальною силою та моральним
авторитетом. До того ж, матеріальну силу вона повинна
була мати «більшу, ніж яка–небудь інша група в нації»
[9, с. 136]. Без власної національної аристократії, на
думку В. Липинського, нація приречена «лишитися по
віки балакаючим на іншій мові племенем, підлягаючи
державно–національній організації чужої аристократії»
[9, с. 140]. Але не лише без власної національної арис
тократії немає нації, а й «не може бути національної
аристократії, а значить і нації, без своєї власної
держави» [9, с. 211]. Отже, розуміння В. Липинським
еліти як провідної і неодмінної державотворчої та
державоуправлінської групи нації, її ролі у творенні та
об’єднанні нації, напрацювання вченого в галузі елітизму
не втратили актуальності, а подекуди є визначальними
в нинішніх політичних умовах розбудови незалежної
Української держави, творенні українських політичних
владних структур, їх легітимності та співпраці.
Отже, з вище зазначеного можна зробити висновок,
що поняття стратифікації суспільства в українській
філософській думці відображається доволі непросто
і неоднорідно. Розпочинаючи з часів Київської Русі
книжники, мислителі, філософи міркували над питан
нями рівності, соціальної справедливості і благополуччя
як окремої людини, так і народу загалом. Мислителі
ХІХ – початку ХХ століть наголошували на необхідності
незалежності України від панування і гніту інших
соціально–політичних систем як умови для становлення
природної українцям соціальної стратифікації.
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Formation of the concept of social stratification
in Ukrainian philosophical thought
In the article the problem of social stratification is displayed. It is based on
analysis of views of the Ukrainian thinkers who have the biggest influence on the
formation of the concept of social stratification in the history of Ukrainian philosophy.
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The aim of the article is to highlight different approaches to understanding of the
differentiation of society into castes, classes and social classes according to the
different eras, examination by the thinkers of the Ukrainian philosophy the criteria
on the basis of which the stratification of society is realized at different stages of its
development. Such methods as comparison, generalization, abstraction, analysis
and synthesis, induction and deduction are applied. It is concluded that the concept
of social stratification in the Ukrainian philosophical thought is displayed quite
miscellaneous. Philosophers were thinking about the question of equality, social
justice and the welfare of the individual as well as of the people in general, emphasized
the need for Ukraine’s independence from the domination and oppression of other
social and political systems as a condition for the establishment of the Ukrainian
natural social stratification.
Keywords: social stratification, society, hierarchy, inequality, castes, states,
classes.
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Історико–філософські погляди
на етичні константи військовослужбовців
Аналізується формування етичних основ корпоративної культури у
військовому середовищі Збройних сил України.
Ключові слова: Збройні сили України, морально–психологічний стан,
корпоративна культура, честь, совість, мораль.

В наш час всі розуміють важливість армії. Сьогодні
відбувається переоцінка її місця у суспільстві та зна
чення в умовах ведення державою неоголошеної війни.
Збройні сили України – це військове формування,
на яке відповідно до Конституції України покладаються
оборона України, захист її суверенітету, територіальної
цілісності і недоторканності.
Збройні Сили України забезпечують стримування
збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону
повітряного простору держави та підводного простору
у межах територіального моря України у випадках,
визначених законом, беруть участь у заходах, спрямо
ваних на боротьбу з тероризмом [1]. Основою
боєздатності Збройних сил України є високий морально–
психологічний стан військ та сил, що всіляко забезпечує
життєдіяльність військового підрозділу та частини.
Саме морально–етичні чинники і виступають основою
корпоративної культури військовослужбовців ЗCУ, яка
є запорукою доблесті і честі наших воїнів в умовах
сьогодення.
Уявлення про культуру та морально–етичні чесноти
відображали в своїх працях античні мислителі:
Вергілій, Цицерон, Сенека; учені Середньовіччя:
Аврелій, Августин і ін.; мислителі європейського
Відродження: М. Монтень, Ф. Петрарка; філософи
Нового часу: Т. Гоббс, Дж. Локк. Величезний вклад
до систематизації обґрунтування загальної теорії
етики, культури внесли такі учені, як O. Шпенглер,
З. Фрейд, Г. Гегель, і багато інших. У вітчизняній науці
виникли два підходи до осмислення загальної природи
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етики, моралі та культури. Один з них виразився як
процес творчої діяльності (Е. А. Баллер, Н. C. Злобін,
Л. Н. Коган, і ін.), інший як спосіб людської діяльності
(М. C. Каган, Е. C. Маркарян, З. І. Файнбург. і ін.). У
працях зарубіжних учених Дж. Гелбрайта, П. Дракера,
Ф. Тоффлера, Р. Гэлэгер [11], а також вітчизняних –
O. C. Віханського, А. І. Наумова, О. Н. Антіпінової,
О. Л. Ходань [26], розглянуті інноваційні основи
розвитку суспільства, нові критерії праці, що пород
жують сучасні креативні корпорації і адекватну
нову форму культури, нову мораль – корпоративну
культуру та корпоративну етику. [23; 26,]. До проблеми
корпоративної культури та етики належать роботи
А. А. Радугіна [22], Г. А. Дмитренка [12], Г. С. Kолеc
нікова [14], Г. О. Балла [7], В. В. Ягупова, O. В. Бойка,
А. М. Романишина, Г. М. Шевкун. та ін. [8; 9; 28; 29].
Дана стаття має на меті розкрити концептуальні
основи корпоративної етики військовослужбовців ЗCУ
як чинника мoрально–пcихологiчного забезпечення
діяльності військ.
Завдання статті полягає в історико–філософському
аналізі сутності поняття «корпоративна етика», та
дослідити вплив моральних цінностей на розвиток
корпоративної культури військовослужбовців.
Глибинні причини виникнення корпоративної етики
знаходяться в cуспільно–економічних умовах розвитку
суспільства, в матеріальних та духовних потребах
людства. Однією з причин виникнення корпоративної
етики є суспільний розподіл праці. В історії наукових
знань є багато замкнених етичних систем, моральних
кодексів різних професій. Один із найдавніших
прикладів професійного етичного кодексу – кодекс
лікаря, який увійшов в історію як «клятва Гіппократа».
Перші ознаки професійного розподілу праці
помітні вже у первісному суспільстві. Однак найбільш
зрілої форми розподіл праці сягнув у феодальну
добу. Саме феодалізм дав історії численні професійні
кодекси: лікарів, суддів, лицарів, ченців. Через призму
корпоративної
етики
конкретизуються
інтереси
окремих професій і соціальних груп. Разом з тим, вона
підкреслює особливості виконання норм моралі у
зв’язку зі специфікою корпоративної діяльності.
На розвиток і формування корпоративної етики
в суспільстві впливають різні причини. Причини
першого порядку – внутрішні, глибинні, основні.
Вони відбивають вимоги конкретної професії до
людини щодо володіння певними високими якостями,
необхідними для більш повної відповідності моральній
і діловій кваліфікації. Так, професія військовослужбовця
вимагала від її представника організованості, дисцип
лінованості, мужності, наполегливості тощо. Як бачимо,
термін «професійна компетентність» передбачає
наявність у представника певної професії (у нашому
випадку – військового) високих спеціальних і моральних
якостей [26].
Причини другого порядку – зовнішні стосовно
професійних моральних явищ. До них відносяться
престиж і авторитет професії у суспільстві, її доступ
ність, ступінь творчого характеру праці та інші.
Авторитет тієї чи іншої професії визначається
окремими людьми не тільки за ступенем їх впливу
на долі людей, їх соціальною значимістю, але й
традиційними поглядами людей. В цьому випадку
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військова професія може бути представлена як найбільш
орієнтована на виховання у юнаків рис, необхідних
захиснику Вітчизни. Все це зумовлює високий авто
ритет професії офіцера, військовослужбовця. Завдяки
професійній моралі помітно конкретизуються вимоги
суспільних норм, поглиблюється сфера впливу мораль
ності на свідомість та корпоративну культуру людей.
Основна соціальна функція корпоративної моралі
полягає у створенні найбільш сприятливих передумов
для реалізації конкретних професійних завдань. У різних
пам’ятках, інструкціях з окремих професій, як правило,
містяться конкретні вимоги до спеціаліста – володіти не
тільки загальними, властивими всім людям моральними
якостями, але й певною культурою, необхідною для
виконання людиною своїх професійних обов’язків.
Корпоративна мораль існує тільки в професіях
досить усталених, які мають власні традиції. Однією
з них є корпоративна мораль (або етика) офіцера.
Корпоративна етика офіцера являє собою сукупність
моральних принципів, норм та військово–етичних
категорій, які виражають його ставлення до свого
військового обов’язку як обов’язку професійного, а
через нього – і до формування [8; 23; 26; 20].
В етиці військовика формувалось ставлення до
певних духовних цінностей з давніх давен. Вперше
ці особливості проявились у філософії Стародавньої
Індії. Духовні вчення народів, що населяли Індостан
з середини II тис. до н.е., були викладені у Ведах
(знання), пізніше – у дхармасутрах (кодекси поведінки).
У Ведичний період з’являється всеохоплюючий кодекс
поведінки населення – «Закони Ману» – міфічного
прабатька людей. «Закони Ману» охоплюють велике
коло питань в тому числі про моральні основи війн
[8; 26; 20].
Комплекс етичних норм полководця у «Законах…»
викладені у формі обов’язків царя. До основних рис
військово–політичного діяча відносяться: хоробрість
в бою, постійна готовність до нього, демонстрація
сили, збереження військових таємниць, аналіз слабких
аспектів противника [20].
Розвиток філософських поглядів на етику воїна
відбувався в давньому Китаї, що пов’язується з
виникненням та розвитком провідних течій китайської
думки. Конфуцій (551–479 рр. до н.е.), китайський
філософ та політичний діяч, титульна фігура у
конфуціанстві, зосереджував свою увагу на питаннях
етики, яка базується на релігійно–філософських
уявленнях. В центрі уваги Конфуція – проблеми людини.
Ідеї конфуціанства поширені й у сучасній КНР та
використовуються в системі військово–патріотичного
виховання Національно–визвольної армії Китаю [24].
Принципи конфуціанської етики, як раціоналізуючої
релігійної моралі покладені в основу розуміння суспіль
ного миру та включають у себе: людяність (жень);
справедливість та обов’язок (і); ритуальність (лі); знання
(чжи); довіра (cінь); повага до старших (cяо) [10].
Конкретизація та систематизація етичних норм
військовослужбовця міститься у творах великого китай
ського військового теоретика Cун–Цзи (VІ–V ст. до н.е.)
автор знаменитого трактату про військову стратегію
«Мистецтво війни». Характерною особливістю трактату
є обґрунтування ролі та місця морального (ідеального)
фактору в війні, під яким Cун–Цзи розумів єдність
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правителя та народу. Однак, головне значення нада
валося полководцю як вирішальній постаті при веденні
війни [24].
Антропологія в трактаті Cун–Цзи розглядається як
використання співвідношення природного та соціаль
ного у військової людині, причому не зважаючи на
здогадки вирішального значення морального фактору
в бою, Cун–Цзи називає головним чинником людини у
війні, емоційно–психологічну складову. Етичні проб
леми військової діяльності, Cун–Цзи розглядав в аспекті
моральних якостей полководця. Він вважав, що полко
водець повинен позбутися таких рис характеру як:
зневіра в свої сили – «той, що прагне померти може
бути вбитий», самовпевненість – «той, що прагне жити
може бути полонений», неврівноваженість – «той,
кого легко опановує лють і той, що діє нерозважливо
може бути ображений», нерішучість у виборі варіантів
дій – «той, що бажає бути сумлінним і чистим може
бути зганьблений», відсутність жорсткості військового
управління [24].
Необхідними рисами характеру полководця повинні
бути врівноваженість та дисциплінованість. «Для пол
ководця важливо бути cпокійним і незбагненним для
інших; цільною особистістю та дисциплінованим»
[8; 9; 26].
Велике значення для досягнення перемоги приділяв
процесам виховання воїнів, їх моральної стійкості
та дисципліни У–Цзи (V–ІV ст. до н.е.) – видатний
військовий діяч та полководець Стародавнього Китаю.
У–Цзи надавав особливого значення полководцю, а
точніше ставлення воїнів до нього. У–Цзи вважав, що
тільки поєднання загальнолюдських чеснот та військової
доблесті здатне сформувати ідеал військової етики,
який ґрунтується на принципах стійкого управління
військами, підтримання їх боєздатності, рішучість,
обережність та стриманість. Особливе місце У–Цзи
надає жертовності полководця, який при виконанні своїх
обов’язків повинен готуватися до почесної смерті, а не
до ганебного життя. Обов’язкові якості полководця –
це авторитет, порядність, гуманність, хоробрість, які
необхідні йому для керування підлеглими [24].
Таким чином, внесок філософської думки Старого
світу, її найбільш яскравих представників, китайських
військових теоретиків Cун–Цзи та У–Цзи є значним у
теперішньому розумінні корпоративної етики офіцера.
Подальший розвиток науково–практичних засад
етики військовослужбовця відносяться до часів антич
ності. Початки філософської рефлексії, які безпосе
редньо стосуються армії над проблемами моралі
чітко простежуються в Давній Греції. В епосі Гомера
(XI–IX ст. до н.е.) основна увага зосереджена на
уславленні таких доброчесностей, як фізична сила,
мужність, військова доблесть. До осмислення мораль
них проблем спонукав стиль життя давніх греків.
Перевага ідеї змагальності на усіх рівнях життя
ставила особу перед необхідністю вибирати вчинки
та нести відповідальність за їх наслідки. Особливої
актуальності набули питання про справедливість,
моральну доброчесність, міру вчинків тощо. З потреби
їх розв´язання складається давньогрецька етика, зокрема
у війську [28; 26; 16].
Ксенофонт (430 р. до н.е. – 354 р. до н.е.) –
давньогрецький історик, письменник, політичний та
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військовий діяч та учень Coкрата. Основні риси
моральної складової воїна Ксенофонт бачив у комплексі
наступних етичних рис: повага до старших, здатність
до перенесення фізичних навантажень, фізична та
моральна стійкість, взаємна підтримка, хоробрість,
знання військової справи, обмеження своєї волі [8;
26; 16]. Військова етика греків була спрямована на
здобуття слави, а уникання бою вважалося соромом.
Велика увага приділяється етичній проблематиці в
працях Платона та Аристотеля – двох найвизначніших
філософів класичного періоду грецької античності.
В спадщині Платона близько 17 трактатів з етики; у
Аристотеля – 25. Основні етичні риси корпоративної
моралі військовослужбовця Платоном викладені у праці
«Держава (Пoлітея)», це наступні блоки чеснот:
1. Вшанування героїчних вчинків воїнів.
2. Закладення основ міжнародного гуманітарного
права.
3. Дотримання історичної спадкоємності та пропа
ганди героїзму.
На думку Аристотеля, воїну на війні допомагають
такі риси, як практичність, розсудливість, що дозво
ляють орієнтуватися в обстановці і робити правильний
вибір для досягнення мети. Аристотель вважав діяль
ність розуму вищою формою життя, а вище благо
в житті людини – щастя, блаженство, яких можна
досягти вчиненням правильних вчинків. Тому діяльність
військового також повинна бути розумна і спрямована
на благо [21; 16].
Отже, у феномені моральності греки бачать привілей
людини, і розвиваючи його внесли велику роботу у
формуванні етичних основ зокрема у кoрпорaтивну
культуру офіцерів.
Особливості кoрпoративної моралі військовиків
у часи Середньовіччя базувалися на цінностях хрис
тиянства. До них насамперед слід віднести:
вірність догматам християнства, захист церковних
святинь та визволення святих місць від мусульманського
володарювання, сакралізація духовного символу –
римського Папи, визнання законного права переможців
на військову здобич, героїзація військового подвигу як
вищого ступеня лицарського обов’язку [25; 15; 16].
Отже, епоха Середньовіччя заклала духовні основи
корпоративної етики на ґрунті догматів світових релігій.
Новий Час визначився принципово новими підхо
дами до формування масових армій буржуазних держав.
Поряд зі зміною організаційно–штатних структур
військових організмів суттєво змінилися пріоритети й
етичних основ діяльності військовослужбовця. До них
слід віднести наступні:
– визнання військовослужбовця особистістю;
– закладення основ військової психології;
– врахування фактору особистого прикладу полко
водця при веденні бойових дій. Найбільш яскраво це
проявилося у діяльності геніального французького пол
ководця Наполеона Бонапарта (1769–1821 рр.) [16; 19].
Остаточне оформлення етичної корпоративної
культури офіцера належить прусському військовому
теоретику та воєнному діячу Гельмуту фон Мольтке
(1848–1916). Корпоративна культура – основа честі
офіцера [26; 8; 23].
Ключовий чинник корпоративного згуртування
це єдність світогляду, традицій, цінностей членів
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корпорації. Тобто – високий рівень корпоративної
культури [8; 13].
Питання щодо корпоративної культури та моралі
військовиків почали формуватися з часів появи
війська. Словосполученням «корпоративна культура»
ми зобов’язані німецькому фельдмаршалу Гельмуту
фон Мольтке. Це правила поведінки (як писані, так і
неписані), яких дотримувалися часом навіть з більшою
обов’язковістю, ніж державних законів. Офіцером міг
бути чесний, добросовісний і гідний пошани чоловік,
а справжнім офіцерським товариством вважалося не
потурання, кругова порука і заступництво, а висока
вимогливість один до одного, заснована на довірі й
порядності, взаємній підтримці та взаємній допомозі
[23; 26; 13].
Отже, розвиток етичних основ корпоративної
культури військовослужбовця, відбувався впродовж
значного відрізку часу. Зміна етичних парадигм
базувалася на основі домінуючих чинників розвитку
філософської, політичної, психологічної думки в
залежності від особливостей бойового застосування
військ. Складовими корпоративної етики та культури
були вірність Вітчизні, хоробрість, гордість за
належність до військового середовища та збереження
честі й гідності військовослужбовця. Корпоративна
етика військовослужбовця це система формальних і
неформальних правил та норм діяльності, звичаїв і
традицій, індивідуальних і групових інтересів, особли
востей поведінки, стилю керівництва. Найяскравіше
корпоративна етика військовика проявляється у
Військовій Присязі та Кодексі честі офіцера Збройних
Сил України [5].
Кодекс честі офіцера – це сукупність морально–
етичних норм, які ґрунтуються на ціннісних орієнтаціях,
ідеалах, світогляді офіцера і регламентують його
стосунки із суспільним оточенням, службову та
громадську діяльність. Аналізуючи розвиток етичних
основ корпоративної культури військовослужбовця,
який відбувався впродовж значного історичного відрізку
часу ми дійшли висновку, що основними складовими
корпоративної етики та культури, що становлять основу
морально–психологічного
забезпечення
діяльності
військ є вірність Україні, збереження честі й гідності
воїна, прояв хоробрості, та мужності [1–6]. Саме ці
якості та людські цінності і повинні стати в основі
становлення та розвитку сучасних Збройних сил Україні,
які у складний для держави час боронять наші кордони
від російської навали, тим самим залишаючись надійним
форпостом незалежності й демократії України та
багатьох європейських держав.
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Рольові моделі жіночої ідентифікації
як спосіб особистісної самореалізації
У сучасній Україні динамічна соціальна реальність стала причиною змін
не лише системи соціальної самоідентифікації людини, а й самих процесів
ідентифікації. Особиста ідентичність, через визначення напрямів соціальної
самоідентифікації, порушує проблему самореалізації людини у мінливому
світі. Розглядається біполярна модель ґендерної ідентифікації, у межах якої
виокремлюються такі рольові моделі жіночої самореалізації як «Берегиня» та
«Барбі». Мультиполярна модель пропонує нові ролі, через які репрезентується
особисте «Я» жінки: «Жінка-Військовослужбовець», «Ділова Жінка», «Жінка
Політик».
Ключові слова: ідентичність, ґендерна ідентичність, стереотипи,
рольова модель, самореалізація.

Мінливість сучасного суспільства впливає на
людину як виразника індивідуальних якостей, позицій,
інтересів, культурних цінностей. Відбувається залучення
індивідів до великих інституційних систем, в яких ті
виконують суперечливі соціальні й професійні ролі, та
ускладнення самих інституційних структур, політичних,
економічних, соціальних та ін. залежностей. «Водночас
ускладнюється й ідентифікація, самореабілітація,
самореалізація особистості, посилюється невпевненість
у собі, що свідчить про неспроможність людини «впи
сатися» в динамічний світ» [2, с. 111]. Таким чином,
«сучасний розвиток суспільств спричинює зміни
об’єктивних умов життя та діяльності людини, формує
потребу у самовизначенні відносно різноманітних груп
та спільнот, а динамізм і багатошаровість соціальних
взаємозв’язків викликають необхідність упорядкування
як домінуючих, так і периферійних «солідарностей»»
[10].
Формування ідентичності відбувається під впливом
соціальних процесів, що детермінуються соціальною
структурою. «Прагнення індивіда ідентифікувати себе
з тією чи іншою спільнотою, – зазначає В.Ядов, –
виникає при руйнуванні традиційного укладу, де потреба
самовизначення у системі соціальних взаємозв’язків не
актуалізована» [10].
Мета статті: аналіз ролі ідентифікації у процесі
особистісної самореалізації людини.
Теоретичну основу складають наукові розвідки
І.Предборської, В.Гайденко, Т.Журженко, О.Кісь, І.Кона,
В.Гупаловської, І.Костікової, В.Ядова, І.Старовойтової.
Термін «ідентифікація» характеризується двома
основними значеннями: розрізнення або усвідомлення
когось чи чогось; ототожнення, уподібнення із чимось
або кимось. Проте сучасне розуміння ідентифікації не
варто зводити лише до ототожнення. «Це комплексний
механізм засвоєння особистістю спільних ознак,
характерних для тієї групи, з якою вона ідентифікується,
і формування нею почуття співучасті, причетності до
тієї чи іншої соціальної групи» [9, с. 185].
Усвідомлення
власної
ґендерної
ідентичності
розглядається як передумова життєвої визначеності
та самореалізації. «Ґендерна ідентичність, тобто наші
уявлення про нашу стать (відчуваємо ми себе жінкою
або чоловіком), формуються, на думку І.Предборської,
під впливом ряду чинників, як: 1) моделювання,
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тобто засвоєння та імітація поведінки дорослих;
2) підкріплення та заохочення поведінки дитини, що
відповідає її біологічній статі, через систему нагород
та покарань; 3) самосоціалізація, що виявляється в
усвідомленні невідповідності своєї статі біологічним
характеристикам» [2]. Також ґендерна ідентичність
залежить від процесів адаптації та соціалізації: від
пристосування до дійсності, засвоєння соціальних цін
ностей, традицій, норм, рольових функцій. Нездатність
визначитися у житті впливає на процес самореалізації.
Таким чином, становлення концепції ґендерної рівності
виступає передумовою особистісної самореалізації:
розширення сфер суспільної діяльності як для жінки,
так і чоловіка, відкриває можливості для адекватного
розуміння та розкриття власної ґендерної ідентичності.
Спосіб життєдіяльності індивіда, стиль його
поведінки у межах системи патріархального суспільства
визначається дотриманням ним традиційної моделі
фемінності / маскулінності. Дана модель є домінантною
та характеризується наступними ознаками: установлює
рамки соціально прийнятної поведінки; підтримується
суспільною більшістю; соціально заохочується праг
нення відповідати встановленим маскулінно-фемінним
зразкам. Але, попри існування у будь-якій культурі
подібних ґендерних патернів, у сучасному суспільстві
все частіше можна фіксувати невідповідність домінант
ної моделі поведінки маскулінності / фемінності [8]. Це
пояснюється тим, що для даної моделі визначальною є
біполярна модель ґендерної ідентичності, яка є більш
властива для традиційної системи цінностей. Сьогодні
все більше актуальності набуває мультиполярна модель,
оскільки в ситуації розмивання меж «чоловічого /
жіночого» біполярна модель змістовно невиправдана.
Поява можливості корекції анатомічної і гормональної
будови, зникнення соціальної, політичної, економічної
сегрегації за статтю – все це, на думку І.Костікової,
змушує відмовитися від жорстких стереотипів маску
лінності та фемінності [1, с. 15].
У межах біполярної моделі ґендерної ідентифікації
можна виокремити три структурних елементи жіночого
громадського життя. Перший елемент – жінки як група
не мають інституційних привілеїв. Навпаки, цими
привілеями, за їх рахунок, користуються чоловіки.
Другий елемент – визначення фемінності формують
традиційний образ жінки та визначають сфери її
життєдіяльності. Третій елемент – продиктована пат
ріархальними нормами нерівність статусів свідчить, що
самозміна і соціальне звільнення жінок можливі лише
разом з чоловіками. Відповідно до даних структур
них елементів формуються рольові моделі жіночої
ідентифікації. Традиційними зразками фемінності для
українського суспільства є образ Берегині та образ
Барбі.
На початку 1990-х років «ідеологічно насаджуваний
канон фемінності – «совєцька супер-жінка» був
замінений новими моральними нормами та цінностями,
моделями поведінки, життєвими стандартами» [5]. У цей
час умовно виокремлюються дві форми продукування
іншої системи вартостей. Перша – українська
національна ідея, що співвідноситься з традиційною
спадщиною українців. Друга форма – західні стандарти
сучасної цивілізації. Кожна з них запропонувала нові
зразки фемінності українській жінці – це Берегиня і
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Барбі, що є синкретичними рольовими моделями, через
які проявляється жіноча ґендерна ідентифікація.
Образ Берегині штучно змодельований в період
становлення незалежності. Джерелом його виникнення
та поширення стала творчість письменників-народ
ників (В.Рубан, В.Скуратівський). Незважаючи на
еклектичність змісту цього образу (поганські вірування
про Матір-Землю, фольклорні мотиви, матріархатний
міф), він сприймається як символ ідентичності україн
ської жінки. Певний час образ Берегині тлумачився
на основі історико-етногорафічних фактів. «Подвійна
шкода таких досліджень, – на думку О.Кісь, –
полягає в тому, що вони, з одного боку, репродукують
консервативні ґендерні стереотипи з характерним
прикріпленням жінки виключно до приватної сфери
(сім’ї, дому), з іншого ж – під гаслом «відродження
традиції» насаджують штучну модель жіночої ідентифі
кації, що насправді має небагато спільного з українсь
кою минувшиною» [5].
Смислова домінанта цього образу полягає в абсо
лютизації репродуктивної та виробничо-господарської
функції жінки. Завдання патріархатного дискурсу
полягає у популяризації материнської ролі жінки та
сакралізації образу Українки-Матері. Важливість другої
функції образу Берегині підтверджує той факт, що
окремі дослідники (Т.Журженко) беруть її як основу для
виокремлення іншого типу жіночої ідентичності – образ
домогосподарки. Актуальність ролі домогосподарки
пояснюється економічними та соціально-психологічними
чинниками (скорочення робочих місць супроводжується
витісненням жінки до приватної сфери). Зростання
соціальної ролі сім’ї перетворює образ домогосподарки
на новий спосіб самореалізації жінки. У межах інсти
туту сім’ї роль матері та домогосподарки перетворює
ться на суспільно-культурну місію. Така стереотипізація
мислення обмежує сферу особистої реалізації жінки та
закріплює традиційний розподіл статусів у суспільстві.
Образ Берегині – це модифіковане відображення тради
ційного українського стереотипу фемінності, оскільки
відповідає запитам традиційної системи цінностей.
Дана модель жіночої ідентифікації отримує під
тримку в держави, так як Берегиня асоціюється із націо
нальною ідеєю та символізує Матір-Україну. Проте,
на думку багатьох дослідників (М. Рубчак, О. Кісь,
С. Павличко), така позиція є оманливою, оскільки
сформовані на підґрунті націоналізму ідеї про високий
статус жінки дещо різняться з соціальними реаліями.
Навпаки, фактично формуються моральні підстави, які
протікання процесу ідентифікації обмежують приватною
сферою.
Наступна рольова модель – Барбі – є своєрідним
аналогом лялькового персонажу. Це об’єднаний
образ жінки з відповідними стандартами фемінності:
приваблива домогосподарка без особистих інтересів,
призначення якої зводиться до задоволення чоловічих
потреб. Дана модель фемінності тиражується засобами
масової інформації (жіночими журналами типу «Лиза»,
«Натали» тощо). Головна ідея цієї рольової моделі
полягає у тому, що процес особистісної самореалізації
та життєві досягнення жінки прямопропорційні
досягненням у чоловіка.
Розглянуті моделі фемінності дають можливість про
стежити стійкість ґендерних стереотипів. «Розглядаючи

196

Гілея

соціальні чинники, зокрема засоби масової інформації,
можна ствердити, що соціально-виправданими рольо
вими моделями є Жінка-Берегиня та Жінка-Барбі» [3,
с. 217]. Образ Берегині та образ Барбі – «це продукти
андроцентричного дискурсу, в межах якого, на думку
О. Кісь, суспільні функції жінки визначаються
через її «природні» характеристики, тобто тіло» [5].
Якщо головне призначення тіла Берегині полягає
у репродукції, то тіло Барбі використовується для
еротичного та естетичного задоволення. Єдиний спосіб
жіночого існування, що його пропонують обидві
моделі, – належати чоловікові, а жіноча особистість,
її творчі здібності, інтелектуальний потенціал не
викликають інтересу.
Дані моделі фемінності культивує саме суспільство.
Тому жінка, дотримуючись встановлених зразків пове
дінки, відповідає суспільним очікуванням та швидше
адаптується в оточуючому середовищі. А задоволеність
життям зводиться до самореалізації у сім’ї. Але
сучасні соціально-економічні умови підкреслюють
нефункціональність цих двох варіантів. Сучасна
жінка шукає нові рольові моделі, які б дозволили їй
реалізуватися в публічній сфері.
Однією із причин так званої «кризи фемінності /
маскулінності» є зміни, що відбуваються у системі
ґендерної стратифікації. «Виходячи з того, що спочатку
міняється соціальне становище і характер діяльності
чоловіків і жінок, потім – їхні базові установки та
цінності, і тільки після цього – тонші психологічні
властивості, які, в свою чергу, впливають на соціальну
структуру, починати потрібно не з психології та
культурології, а з ґендерної стратифікації» [6].
Традиційний розподіл статусів у різних сферах
життєдіяльності людини змінюється з урахуванням
ґендерної компоненти. Так, швидке освоєння жінкою
чоловічих професій супроводжується перетвореннями
патріархальної системи ґендерного поділу праці та
змінами у сфері виробничих відносин; у політичній
сфері еволюціонують ґендерні відносини влади; у
системі шлюбно-родинних відносин починає приді
лятися увага партнерським стосункам; змінюється
характер соціалізації дітей – спільне навчання зменшує
статеву сегрегацію.
На даний час система статеворольової ідентифікації
стає більш гнучкою. Причини таких перетворень носять
економічний та соціальний характер. Для сучасного
суспільства характерним стало виникнення нового
явища, що пов’язане зі знеціненням власне «фемінних»
рис. В умовах росту позасімейної жіночої ініціативи,
втрачається універсальність типу «фемінна жінка»,
оскільки його класичні ознаки (скромність, емпатія,
ніжність тощо) не відповідають новому способу
життєдіяльності жінки.
Розвиток демократичних процесів порушив питання
ґендерної рівності. Через поетапне отримання економіч
ної, політичної незалежності змінюється позиція жінки
у суспільстві, що веде до перетворення ідентичності, а
не її кризи. «Трансформація поглядів на місце жінки у
суспільстві свідчить, що реалізувати себе та досягти
успіху можуть лише ті жінки, які відкидають сте
реотипне бачення своїх можливостей та перспектив» [7].
Завдяки доступу жінок до сфер життєдіяльності,
що довго залишалися для них недоступними (політика,
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економіка, збройні сили тощо), починають змінюватися
межі ґендерної ідентифікації людини. Бажання само
реалізуватися у нетрадиційних для жіночого ґендерного
стереотипу сферах діяльності продукує появу нових
моделей поведінки, це – Ділова Жінка, Жінка-Військово
службовець та Жінка-Політик.
В образі Ділової Жінки Т.Журженко визначає
специфічні українські риси [4]. Основні з них пов’язані
зі стереотипним сприйманням жіночих ґендерних
ролей. Першою рисою є залежність образу Ділової
Жінки від образу Берегині. «Прикметою образу Ділової
Жінки є трансляція образу Берегині у суспільну сферу,
тобто приписування їй особливих функцій хранителя
моральних норм у середовищі підприємців» [5]. Друга
риса – образ Ділової Жінки символізує заробітчанку, що
через економічне становище вимушена підти на ринок
праці. Проте, за сприятливих обставин вона повернеться
до традиційного розподілу ролей.
Ділова Жінка намагається зберегти баланс між
материнським обов’язком та професійними функціями.
Але зіткнення ідеї ґендерної рівності з консервативними
ґендерними стереотипами спричинюють рольовий
конфлікт, вирішення якого відбувається на користь сім’ї.
Рольова модель «Жінка-Військовослужбовець» пору
шує загальновизнані стандарти фемінності, оскільки
руйнує стереотип жіночої фізичної слабкості. На
сьогодні спостерігається процес фемінізації збройних
сил. Егалітарний підхід до військової діяльності зумов
лений появою нових технологій: технічне оснащення
збройних сил вимагає від бійця нових якостей (спосте
режливість, стресостійкість, організованість тощо) та
акцентує увагу на інтелектуальній діяльності людини.
Трансформаційні перетворення дали жінці доступ до
силового соціального інституту.
Серед основних аргументів на користь залучення
жінок до військової діяльності можна назвати: транс
формацію армії, коли агресія та фізична витривалість,
традиційно притаманні чоловікові, втрачають своє
значення; жінка, як і чоловік, має однакові права та
обов’язки, тому її діяльність у збройних силах повинна
бути рівнозначною чоловічій.
Проте, даний процес утруднюється існуванням
стереотипів. До найпоширеніших з них можна від
нести ґендерно-детерміновані стереотипи. Зміст даних
стереотипних уявлень полягає у структуруванні
військової діяльності на жіночу та чоловічу. У результаті
чого професійні можливості жінок військовослужбовиць
розглядаються як меншовартісні, в порівнянні з чоло
вічими. Другу групу складають ґендерно-ідентичні
стереотипи, які ґрунтуються на соціально-психологічних
фемінних та маскулінних характеристиках. Особистісні
якості військовослужбовця визначаються його статевими
характеристиками. До третьої групи відносяться
стереотипи, де стверджується домінуюча роль чоловіка
в армії. Що, вкотре, поляризує ґендерні ролі: закріплює
за чоловіком позицію захисника, здатного переносити
труднощі, позиція жінки зводиться до біологічного
відтворення.
В українському суспільстві рольова модель
«Жінка-Військовослужбовець» набула нового сенсу
з початком військового конфлікту. Із об’єкта війни
жінка перетворюється на суб’єкта: до пацифістської
позиції та миротворчої ролі додається нова – «ЖінкаЗбірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Воїн», «Жінка-Революціонерка». За даних обставин
змінюються традиційні межі канону фемінності, та
спостерігається тенденція до маскулінізації моделі
«Жінка-Військовослужбовець». Це можна пояснити
наступними факторами: 1) маскулінна специфіка
військово-професійної діяльності (деіндивідуалізація
особистості; екстремальний характер професійної
діяльності в ситуації військового конфлікту; прозорість
особистого життя; висока фізична підготовка; грубість
комунікативного середовища тощо) позначається на
особистісних якостях жінки; 2) доармійські умови
соціалізації, в яких перебуває жінка, впливають на
особистісні установки та орієнтири, які від початку
мають маскулінний характер та є успішною переду
мовою адаптації жінки у військовому соціумі; 3) часте
виконання жінкою чоловічих обов’язків у боротьбі за
рівні можливості у військово-професійному середовищі.
Разом з тим, традиційні ґендерні ролі відтворюються
і в умовах бойових дій. Це рольова модель «ЖінкаТурботлива помічниця» (психолог, медик, волонтер,
фотограф тощо). Жінка разом з чоловіком проходить
однакову фізичну підготовку, разом знаходиться у
небезпечній зоні, проте, головна ідея даної моделі –
піклування, чуйність, дотримання традиційного ґендер
ного розподілу обов’язків.
Вибір жінкою професії військовослужбовця має
ряд мотивів зокрема, особистісно-смисловий мотив:
розширення можливостей для самореалізації у професії;
прагнення реалізувати особистісний потенціал; пат
ріотичний мотив: можливість захищати Україну;
прагматично-особистісний мотив: постійний дохід;
влаштування особистого життя; пільги та соціальне
забезпечення.
Рольова модель «Жінка-Політик» – нетипова в
рамках традиційної інтерпретації образу жінки, оскільки
є викликом на здобуття, утримання і використання
влади.
Серед причин, що заважають жінці самореалі
зуватися у політиці можна виділити наступні: слабка
мотивація жінки до політичної діяльності обумовлена
ґендерними відмінностями політичної соціалізації;
особливий життєвий сценарій жінки (материнство);
ґендерні стереотипи. Останнім відводиться важливе
місце у процесі самореалізації жінки як політика.
Стійкість стереотипів пов’язана з їхнім амбіва
лентним походженням. З одного боку, стереотипи мають
реальне підґрунтя в соціальному та економічному
житті суспільства, з другого – сприймання самим
суспільством цих стереотипів дещо гіпертрофоване,
та свідомо, чи несвідомо, обмежує самореалізацію
жінки в політичній сфері. Ґендерний дисбаланс, що
існує в політичному середовищі, можна пояснити
наступними стереотипами: – жінка морально не готова
займатися політичною діяльністю; – жінка у політиці
втрачає фемінні характеристики; – жінка не голосує за
жінку; – чоловік-політик знає про проблеми жіноцтва,
та не гірше за них самих може запропонувати шляхи
вирішення існуючих суперечностей; жінка-політик (як
і жінка-домогосподарка) не знає як добути кошти, тому
професійна самореалізація жінки в професійному житті
обмежується соціальними комітетами.
До аргументів по залученню жінки до політичної
діяльності пропонуємо віднести: жінка має інший досвід
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та інтереси, порівняно з чоловіком; виключення жінки з
політичного сектору – це свідчення дефіциту демократії
у країні.
Але все ж таки, сучасне суспільство продовжує
дотримуватися канонів патріархальної політичної куль
тури, де інститут політики інтерпретується як взаємодія
між представниками чоловічої статі. Ґендерна теорія
намагається довести раціональність пропорційного
представництва жінок та чоловіків у системі державного
управління.
Попри те, що сучасний розвиток суспільства
намагається розширити межі особистісної самореалізації
жінки, пропонуючи нові ролі для репрезентації
індивідуальності, проблема взаємозамінності ґендерних
ролей лишається не вирішеною. Причина цього криється
в існуючих патріархальних стереотипах, функціонування
яких у суспільній свідомості ґрунтується на ґендерній
неосвіченості більшості населення. Знання про місце
біологічних та соціальних факторів у процесі розвитку
ґендерних ролей та ґендерної ідентичності сприяє
формуванню неупередженого відношення до процесу
особистісної самореалізації, незалежно від статевих
характеристик людини. Поява нових моделей фемінності
змінює стандартизовані очікування суспільства. Тради
ційний канон фемінності / маскулінності втрачає
свої рамки, в результаті чого можемо говорити про
андрогінний варіант ґендерної ідентичності, що
його пропонує мультиполярна модель ґендерної
ідентичності. Це порушує питання самодостатності
особистості Чоловіка та Жінки, та пропонує шляхи його
вирішення через усунення обмежень для особистісної
самореалізації; – виконання соціально зумовленої ролі
людиною патріархального суспільства змінюється
новою лінією суспільної поведінки. Мова йде про
взаємозамінність ґендерних ролей, що уможливлює
найбільш повну актуалізацію жінкою / чоловіком свого
«Я» у різних сферах життєдіяльності людини.
Список використаних джерел
1. Введение в гендерные исследования: [учебное пособие
для студентов вузов] / [Под общ. ред. И. В. Костиковой]. – М.:
Аспект Пресс, 2005. – 235 с.
2. Гайденко В., Предборська І. Соціальна адаптація як
передумова життєвого успіху / В.Гайденко, І.Предборська //
Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство. – К., 2000. –
С.111-113.
3. Гупаловська В. Ґендерні детермінанти суб’єктивного
благополуччя жінок: теоретичний аналіз / В.Гупаловська //
Соціогуманітарні проблеми людини. – 2010. – № 4. – С. 208-223.
4. Журженко Т. Маргінальна економічна діяльність в Україні
і місце в ній жінок / Т.Журженко // Ґендерний аналіз українського
суспільства. – К.: ПРОООН, 1999. – С. 165-172.
5. Кісь О. Моделі конструювання ґендерної ідентичності
жінки в сучасній Україні / О.Кісь // Незалежний культурологічний
часопис «Ї». – 2003. – № 27. – С. 37-59.
6. Кон І. Чоловіки, які змінюються у мінливому світу
(розділи з книги) / І.Кон // Незалежний культурологічний часопис
«Ї». – № 27. – 2002. – С. 6-48.
7. Леонтьєва Л. Стереотипи, або Дещо про місце жінки
у суспільстві / Л.Леонтьева // Незалежний культурологічний
часопис «Ї». – № 27. – 2002. – С. 82-88.
8. Риккер Ю.О. Гендерная идентичность: философскоантропологические аспекты анализа / Ю.О.Риккер // Гендерные
аспекты гуманитарных наук: Матер. II междунар. заочной науч.практ. конф. (г.Новосибирск, 21 ноября 2012 г.). – Новосибирск,
2012. – С. 42-47.
9. Старовойтова І. Ідентифікація як соціальний процес /
І.Старовойтова // Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник
наукових праць. – К.: Стилос, 1998. – Вип. 1. – С. 182-192.

198

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

10. Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном
обществе / В.А.Ядов // Социологический журнал. – 1994. – № 1. –
С. 35-52.

References
1. Vvedenie v gendernie issledovaniya: [uchebnoe posobie dlya
studentov vuzov] / [Pod obsch. red. I.V.Kostikovoy]. – M.: Aspekt
Press, 2005. – 235 s.
2. Gaydenko V., Predborska I. Sozialna adaptaziya yak
peredumova zhyttevogo uspihu / V.Gaydenko, I.Predborska // Kroky
do kompetenzii ta integrazii v suspilstvo. – K., 2000. – S. 111-113.
3. Gupalovska V. genderni determinanty subyektyvnogo
blagopolutcha zhinok: teoretyzhnyi analys / V.Gupalovska //
soziogumanitarni problemy lydyny. – 2010. – №4. – S. 208-223.
4. Szhurzshenko T. Marginalna ekonomizhna diyalnist v
Ukraini I misze v niy szhinok / T.Szhurzshenko // Genderniy analiz
ukrainskogo suspilstva. – K.: PROOON, 1999. – S. 165-172.
5. Kis O. Modeli konstruyuvannya gendernoi identizhnosti
szhinky v suzhasniy Ukraini / O.Kis // Nezaleszhnyi kultorologizhnyi
zhasopyіs “I”. – 2003. – № 27. – S. 37-59.
6. Kon I. Zholoviky, yaki zminyutsya v minlyvomu sviti (rozdily
knygy) / I.Kon // Nezaleszhnyi kultorologizhnyi zhasopyіs “I”. –
2002. – № 27. – S. 6-48.
7. Leontyeva L. Stereotypy, abo Dezsho pro misze szhinky v
suspilstvi / L.Leontyeva // Nezaleszhnyi kultorologizhnyi zhasopyіs
“I”. – 2002. – № 27. – S. 82-88.
8. Rikker Yu. O. Gendernaya identizhnost: filosofsko-antropolo
gizheskiye aspekty analiza / Yu.O. Rikker // Genderniye aspekty
gumanitarnih nauk: Mater. II meszhdunar. zaozhnoy nauzh.-prakt.
konf. (g.Novosibirsk, 21 noyabra 2012 g.). – Novosibirsk, 2012. –
S. 42-47.
9. Starovoitova I. Identifikaziya yak sozialniy prozes /
I.Starovoitova // Multiversum. Filosofskiy almanah: Zbirnyk naukovyh
praz. – K.: Stylos, 1998. – Vyp. 1. – S. 182-192.
10. Yadov V. A. Sozialnaya identifikaziya v krizisnom obschestve /
V. A. Yadov / Soziologizheskiy szhurnal. – 1994. – № 1. – S. 35-52.
Logvynenko V. I., Postgraduate student of the Faculty
of Philosophy in Poltava National Pedagogical University named
after V.G. Korolenko (Ukraine, Poltava), valentina_4u@mail.ru.
Role models of female identification as a means of personal
fulfillment
Nowadays, in a modern Ukraine, the dynamic social reality has led to the
changes of not only the human self-identity system, but directly to the identification
process itself. Personal identity raises the issue of self-fulfillment in a changing world
environment through the determination of the social self-identity trends.
The bipolar model of gender identity is on a review. Within abovementioned
model particular woman self-fulfillment role models are distinguished: «Beregynya»
and «Barbie». Multipolar model proposes new roles through which the personal «I» of
a woman is reflected, among them: “Military woman”, “Businesswoman”, “Womanpolitics”.
Keywords: identity, gender identity, stereotypes, role model, self-fulfillment.

***
УДК 130.122:37.013

Мегега Г. Б.,
кандидат філософських наук, доцент кафедри
дошкільної та початкової освіти,
КВНЗ Дніпропетровський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
(Україна, Дніпро), gmegega@mail.ru

Ціннісна орієнтація на охорону та відновлення
фізичного і духовного здоров’я особистості
та суспільства як важлива передумова
збереження національної безпеки України
Обґрунтовується проблемне коло питань соціальної детермінації здоров’я
людини і суспільства. Досліджуються основні ризики національної безпеки
в сучасних умовах у контексті моральних чинників та духовного здоров’я.
Розглядаються проблеми депопуляції. Аналізуються гострі питання безпекової
функції держави при зміщенні акцентів на громадянську безпеку та наслідки
відсутності в духовній сфері державної ідеології.
Ключові слова: феномен здоров’я, національна безпека, моральне здоров’я,
духовні цінності, здорове громадянське суспільство.
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Соціально–філософський підхід до проблеми
здоров’я дозволяє розглядати здоров’я людини та
суспільства в широкому діапазоні соціального й
особистісного буття: виробничо–трудовому, соціально–
економічному, політичному, культурологічному, сімейно–
побутовому, і, отже здійснити аналіз різноманітних
соціальних та політичних факторів, що впливають на
збереження й розвиток фізичного і духовного здоров’я
людини і суспільства, визначити в цьому ракурсі
необхідної умови забезпечення національної безпеки –
мета нашого дослідження.
Окремі аспекти проблемного поля запропонованої
теми для міркувань та визначення механізмів подолання
суспільно–політичних протиріч досліджуються в робо
тах І. Валітова, С. Дацюка, А. Попова, Г. Ріккерта,
П. Сауха, С. Сьоміна, Є. Фрома, С. Ярославцева
та інших вітчизняних та зарубіжних дослідників і
практиків. З наукового виміру достатньо чітко визначено
загальну тенденцію практичної переорієнтації теорії
національної безпеки на висунуті виклики сьогодення.
Можна погодитись з концепціями національної
безпеки наших партнерів на Європейському просторі та
адаптувати їх досягнення для впровадження в Україні,
проте послідовний аналіз вже накопичених проблем
вимагає від нашого суспільства пошуку свого власного
шляху уникнення ризиків та відбудувати орієнтовану на
людину державу.
Усі види впливу, які позначаються на стані здоров’я
людини і суспільства можна розділити на сприятливі і
несприятливі, а також фактори, що виявляють впливи як
позитивні, так і негативні. Їх також можна розділити на
глобальні зовнішні (міжнародні, політичні та соціальні
відносини, система прав і гарантій, рівень розвитку
виробництва, побутові умови життя); особистісні (стать,
вік, освіта, статус, стиль життя).
Чинники
соціальної
детермінації
морального
здоров’я можна також розглядати за масштабом впливу:
одні торкаються усього населення країни, інші – жителів
того чи іншого регіону, або членів соціальних груп,
деякі – окремої людини. Слід розрізняти об’єктивні
й суб’єктивні фактори впливу. Об’єктивні пов’язані
з дією фундаментальних законів природи, фізіології
людини, розвитку суспільства, глобалізаційними та
цивілізаційними особливостями. Суб’єктивні фактори
пов’язані з життєдіяльністю окремої людини. У їхній
основі широкий спектр причин: від елементарної
неграмотності й неуцтва до інерційності механізмів
вироблення суспільством, державою і людиною відпо
відних організаційних, законодавчих та духовно–
моральних норм і критеріїв.
Такий методологічний підхід частково покладено
в основу Закону України «Про основи національної
безпеки України» та Указу Президента України
«Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України» від 6 травня 2015 року «Про Стратегію
національної безпеки України». Окрім загальних
положень, стратегічних цілей та завдань перед держав
ними органами, установами та суспільством, в Законі
у статті 7 і в Указі у розділі 3, визначені загрози націо
нальній безпеці та національним інтересам України.
Національна безпека, як термін вживає в своєму
значенні, у тому числі і захист «…охорони здоров’я,
освіти та науки, науково–технічної та інноваційної
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політики, культурного розвитку населення, забезпечення
свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної
політики та пенсійного забезпечення…» (ст.1) [1, с. 1].
Національні інтереси як «…життєво важливі мате
ріальні, інтелектуальні і духовні цінності Українського
народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади
в Україні, визначальні потреби суспільства і держави,
реалізація яких гарантує державний суверенітет України
та її прогресивний розвиток» [1, с. 3].
Серед пріоритетів національних інтересів «…роз
виток духовності, моральних засад, інтелектуального
потенціалу Українського народу, зміцнення фізичного
здоров’я нації, створення умов для розширеного
відтворення населення…» (ст.6) [1, с. 3].
Серед загроз у соціальній та гуманітарній сферах:
«…неефективність державної політики щодо підви
щення трудових доходів громадян, подолання бідності
та збалансування продуктивної зайнятості працездатного
населення;
– поширення корупції в органах державної влади,
зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної
діяльності;
– криза системи охорони здоров’я і соціального
захисту населення і, як наслідок, небезпечне погіршення
стану здоров’я населення; поширення наркоманії, алко
голізму, соціальних хвороб;
– зниження можливостей здобуття якісної освіти
представниками бідних прошарків суспільства;
– прояви моральної та духовної деградації суспіль
ства;
– зростання дитячої та підліткової бездоглядності,
безпритульності, бродяжництва».
У науково–технологічній сфері: «…наростаюче
науково–технологічне відставання України від розви
нутих країн;
– неефективність державної інноваційної політики,
механізмів стимулювання інноваційної діяльності;
– низька конкурентоспроможність продукції;
– зниження внутрішнього попиту на підготовку
науково–технічних кадрів для наукових, конструктор
ських, технологічних установ та високотехнологічних
підприємств, незадовільний рівень оплати науково–
технічної праці, падіння її престижу, недосконалість
механізму захисту прав інтелектуальної власності;
– відплив учених, фахівців, кваліфікованої робочої
сили за межі України» (ст.7) [1, с. 3].
За останні десятиліття в філософській літературі
є достатня кількість публікацій, що відображають
актуальність проблеми соціальної детермінації здоров’я
людини і суспільства. Повною мірою це викликано
актуальністю проблем підвищення рівня здоров’я з
метою посилення соціально–економічного потенціалу
суспільства. Практично всі концептуальні підходи
пов’язані з життєдіяльністю людей в області праці,
побуту, споживання, проведення вільного часу і т.п. під
впливом певних соціальних умов життя.
Потрібно також вказати на те, що з погляду
соціально–філософської методології, абсолютизація
індивідуальної відповідальності виходить за межі
«самості» індивіда, і підхід до детермінації здоров’я
на винятково індивідуальному рівні може привести
до дегуманізації індивіда як особистості, коли цілі
і завдання суспільства й відповідальність держави
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за суспільне здоров’я підміняються зобов’язаннями
індивідуального характеру. Інтроспективний (індиві
дуальний) підхід неминуче ігнорує провідну роль
соціальних, економічних, і екологічних умов життя
й, у підсумку веде не до добробуту суспільства, а до
благополуччя окремих індивідів.
Важливою проблемою соціальної детермінації
здоров’я людини є дослідження діалектики соціального
та духовно–особистісного. У сучасних умовах перебо
рений фрагментарний підхід до розгляду здоров’я
й укорінюється інтегративний підхід до нього як до
єдності фізичного й духовного.
У той же час, аналіз сучасної ситуації в суспільстві
свідчить про те, що бінарне трактування здоров’я
вичерпує себе, а справжня інтегративність формується
із включенням у характеристики здоров’я третьої
складової – соціального здоров’я людини й суспільства.
Більше того, соціальна й духовна складова здоров’я
сьогодні суттєво переважають у своїй значущості
фізичну складову.
Це пов’язано з тим, що в умовах глобалізації різко
загострилися проблеми соціального й психологічного
аспекту життєдіяльності людини. У цьому розумінні
соціальність здоров’я людини проявляється на двох
рівнях: на особистісному – як соціальні екзогенні
причини, що впливають на можливості людини
реалізувати свій потенціал без нанесення собі шкоди;
на соціумному рівні – як соціальні ендогенні характе
ристики життєдіяльності суспільства, що виражаються
в економічній, політичній, правовій, моральній та
інших сферах. Індивідуальні цінності мають соціальну
складову.
Про здоров’я соціуму можна говорити в самих
різних аспектах: в економічному, політичному, духов
ному. Обґрунтовано буде судити про здоров’я соціуму
по якості життя, відношенню до слабких до старих і
дітей. Доцільно оцінювати суспільне здоров’я за мірою
свобод, що надаються членам суспільства. Нездоровий
соціум небезпечний для його громадян. Наприклад
корумпованість влади – це не тільки характеристика
соціальної хвороби. Корупція небезпечна й для індивіда
і його здоров’я, оскільки витрати громадських коштів
визначаються не потребами платників податків, а
інтересами тих, хто має доступ до фінансових потоків.
Такий антиморальний чинник в системі нормативно–
правових актів характеризується як загроза національній
безпеці України.
Важливим показником здоров’я соціуму виступає
його «стресовість», яка особливо пов’язана з транс
формацією базових цінностей і моральних орієнтирів.
Відповідно здоров’я суспільства вона є комплексною
характеристикою його стану як домінуючого способу
буття. Методологічно важливо визначитись з критеріями
здорового суспільства.
Всесвітня організація охорони здоров’я визначила
три показники, що формують індекс розвитку людського
потенціалу: тривалість життя, освіта і якість життя
населення. Взаємозв’язок здоров’я індивіда й здоров’я
суспільства виражається в тому, що тільки здорові
індивіди можуть формувати здорове суспільство, а
здорове суспільство, якщо воно моральне і нормально
функціонує, зобов’язане забезпечувати життєдіяльність
індивідів.
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Критичний погляд на стратегію національної
безпеки України піднімає багато концептуальних
питань. Формулювання позиції, яку пропонує Стратегія
(важливість громадянської революції) ставить запитання:
стратегія має бути національною (державною) чи
громадянською? Звичайно держава має більше ресурсів.
Але ми поки ще чесно не визнали загрозу руйнування
фундаментальних чинників стратегування – єдності
держави, нації та територій.
На думку Сергія Дацюка, негативні відповіді на
запитання: чи буде держава надалі суб’єктом, який
гарантує безпеку суспільству; чи є нація рамкою всере
дині якої можна розглядати безпеку для суспільства;
чи є територіальна цілісність (в умовах процесів
децентралізації) цінністю з усвідомленим змістовним
наповненням, щоб захищати її безпеку – наводять на
думку що в умовах української кризи, безпекова функція
зміщується до іншого суб’єкту – громади [5, с. 2].
Ми згодні з тією думкою, що окрім національної
безпеки в Україні повинна бути Стратегія громадянської
безпеки, де акценти для самовизначення зміщуються з
національної ідентичності на громадянську ідентичність.
Нажаль, Національна стратегія сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016–
2020 роки, в повній мірі не розширила уявлення про
громадянську безпеку яка б могла посилити існуючу
Стратегію національної безпеки. В руки громадськості
не наданий дієвий механізм запобігання ризикам
неправомірних дій влади. Отже, правова держава може
існувати тільки за умови коли влада сама не порушує
закони. Це характеристика стану морального здоров’я
сучасної політичної еліти і зрілості громадянського
суспільства, спроможного досягати уникнення ризиків
національної безпеки.
Здорове громадянське суспільство неможливо без
визнання свободи та загальнолюдських цінностей, норм
моралі в якості абсолютної цінності в житті людини.
Тільки вільна держава здатна забезпечити добробут,
безпеку своїм громадянам та перспективу динамічного
розвитку. Фізичне, духовне та моральне здоров’я не
можна зберегти в суспільстві яке не прагне свободи.
Таке суспільство приречено до розколу між тими чия
свобода підкріплена матеріальним благополуччям і
тими для кого вона синонім бідності. Наслідком такого
стану можуть стати постійні соціальні потрясіння, або
диктатура привілейованої меншості. Здорове суспільство
вимагає прагнення не тільки до рівності прав, але й
до рівності можливостей громадян в реалізації своїх
здібностей, а також гарантувати достойне існування всім
індивідуумам.
Сьогодні в умовах глобалізації взаємовідносини
людини, суспільства, держави та світового капіталу
набувають складних рис когнітивного дисонансу. З
одного боку, науково–технічний прогрес сприяє росту благополуччя людини. Але з іншого формує великі
загрози. Ріст безробіття, забруднення навколишнього
середовища, демографічна деградація. На думку А. Попова, замість примноження самого цінного людського
капіталу – здоров’я, матеріального та духовного благополуччя, спостерігається зростання захворюваності.
Крок за кроком нівелюється сприяння страшної картини
занедбання цілих галузей, територій та міст, вимирання
професій, наукових шкіл, трудових династій [6, с. 17].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Інститутом демографії та соціальних досліджень
імені М. В. Птухи НАН України з 2006 року прово
диться прогнозування основних демографічних компо
нентів, що визначають чисельність і статєво–вікову
структуру населення України в перспективі. За даними
останнього перерахунку 2011 р., населення України
становитиме у 2020 році 44,3 млн. осіб (разом з
АР Крим) і зменшиться до 39,1 млн. у 2050 р., та до
37,2 млн. у 2060. Низький рівень прогнозу передбачає
до 2060 р. зменшення чисельності населення України на
35% порівняно з 2011 роком.
Станом на 1 січня 2014 р. населення України за
даними держкомстату становило 45,4 млн. осіб. За оцін
кою Державної служби статистики України, станом
на 1 серпня 2016 року чисельність наявного населення
становила 42,6 млн. осіб (без території АР Крим та
м. Севастополя, яке за даними перепису населення у
2001 році складало 2,03 млн.). Не поглиблюючись в
аналіз показників захворюваності, смертності, міграції
та рівня народжуваності, нажаль, можна констатувати
що в країні з 1993 року (коли населення складало
52,2 млн.), намітилась стійка негативна демографічна
динаміка.
Феномен депопуляції пов’язаний з великою кіль
кістю факторів: низький рівень життя, зростання
бідності, різке майнове розшарування, асоціальна
поведінка. Але визначний вплив на демографічну
ситуацію відіграє не економіка, не рівень життя, а
соціально–психологічне
неблагополуччя
більшості
людей. Головною причиною небезпечної епідемії є
морально–емоційне нездоров’я. Суспільство знаходиться
під тиском постійних стресів, викликаних різкою
деформацією історично складених традицій життя. Все
руйнується, змінюються уявлення про вікові цінності,
історичні події, моральні устої життя та уявлення про
соціальний мир та справедливість.
Шляхетне, безкорисливе служіння задля спільного
блага пересувається на останні позиції. На перший план
виходять особисте збагачення, власний матеріальний
достаток, без врахування інтересів більшості. Коротко
тривалі орієнтири сьогоденної вигоди переборюють
довготривалі цілі відродження та розвитку країни.
Шокова пересадка в души людей інших цінностей
викликала бурну реакцію та військовий конфлікт. Як
наслідок–демографічна криза та зовнішня міграція
населення.
За всю історію України ніколи ця тема не звучала
так трагічно. Здавалось що ресурс людського потенціалу
невичерпаний і використовувати його можна без
обмежень. Тому народ завжди був для влади засобом, а
не метою. Навіть коли декларувалось протилежне.
Про потреби населення забувала минула влада,
визначив інтереси бізнесу вище інтересів людей. А
ліберальна пере загрузка новою політичною елітою,
довела зневагу до «людського матеріалу». Економічні
передумови при вирішенні таких складних питань
надзвичайно важливі але тільки в тих рамках
коли влада своїми діями не загрожує цілісності
внутрішнього світу людини, коли економічні реформи
не суперечать історично сформованими в свідомості
людей уявленнями про соціальну справедливість. Наше
суспільство на хвилі ейфорії реформ переступило
критичну межу: духовне і живе підмінили матеріальним
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і мертвим. А наслідки тривожні. В суспільстві
накопичуються ознаки соціальної апатії та розчарування,
коли людина ставить запитання – не для чого жити, а як
вижити.
Однією з головних причин депопуляції (одного з
вагомих явищ що впливає на систему національної
безпеки) є відступ від загальнолюдських, моральних,
духовних, принципів життєдіяльності, накопичених
людством за всю цивілізаційну історію.
Щоб подолати цю біду, потрібно починати не з
матеріального, а з духовного. Необхідно звернути увагу
на те. Що основна маса населення вважає запропоновані
реформи аморальними. Аморальні тому, що збагачення
сучасної фінансово–промислової еліти, яка отримала
всі владні повноваження, виникло не за рахунок
власного розміщення капіталу в розвиток виробництва,
а за рахунок безконтрольного привласнення суспільного
доходу від природно–ресурсного потенціалу держави,
що не можна виправдати ні з економічної точки зору ні з
морально–етичної.
Нажаль, сучасна наука та практика державотворення
не готові запропонувати ефективні заходи подолання
кризи. Вихід не може будуватись на традиційних
підходах. Потрібен новий концептуальний підхід.
Відомий російський дослідник І. Валітов визначає
наступні акценти які треба робити:по–перше, на
першочерговій необхідності реформування влади
та формування вимог до політичної еліти з позицій
морально та ціннісно орієнтованих засад; по–друге,
на забезпеченні конституційного права кожному
громадянину рівного доступу до суспільного багатства –
природним ресурсам; по–третє, на виборі гуманістичних
пріоритетів соціально–економічного розвитку; по–чет
верте, на дієвому, а не декларативному механізмі під
тримки і розвитку справедливої підприємницької конку
ренції задля зростання ефективності виробництва [4].
В суспільстві разом з економічними законами діють
ще закони моральні, психологічні, етичні. Тільки в
системній єдності опанував їх, можна здійснювати
ефективне реформування сучасного суспільства. Які
професії повинні очолити цей рух? Ті, що краще інших
усвідомлюють природу людини і механізми її поведінки.
Ще Платон в міркуваннях про управління державою
пріоритет віддавав філософам. Сучасні науки вже
сформували кадровий науковий потенціал соціологів,
психологів, педагогів, політтехнологів, демографів,
культурологів, спеціалістів по популярній медицині.
Що ж торкається юристів, економістів, фінансистів
та господарників, вони повинні перейти до перших у
функціональне підпорядкування. Тільки тоді здійсниться
декларований всіма лозунг: «Не людина задля еконо
міки, а економіка для людини» [8].
Відповідно на черзі денній в діалозі між людиною
та суспільством на перше місце повинні вийти не слова:
інфляція, приватизація, корупція, ВВП і профіцит, а
слова: тривалість та рівень життя, народжуваність,
моральні цінності, фізичне та моральне здоров’я
особистості та суспільства. Ці поняття повинні
увійти в категорію цілей, відсторонивши духовно та
морально недосконалу політичну еліту до розряду
засобів. Враховуючи, що інтереси національної
безпеки потребують проведення в державі комплексу
лікувальних та оздоровчих заходів, політики будуть
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вимушені засвоїти деякі поняття як: діагноз, фактори
ризику, групова психотерапія, соціальна профілактика і
т.п. [4, с. 5].
Одним з факторів екологічної і демографічної кризи
виступає криза суб’єктів розвитку країни, їх «життєвих
світів». Це виявляється у відсутності в духовній сфері
державної ідеології, нівелювання загальнолюдських,
морально–етичних, міжнаціональних та культурно–
історичних світових цінностей на фоні масованого
тлумачення та втілення в суспільну свідомість
шаблона європейських цінностей та націоналістичної
ідеї. Це провокує націоналізм, націлений на розкол
суспільства, на дезорганізацію, на посилення агресії
між різномовними групами населення. Порушуються
основні цивілізаційні цінності які на всьому протязі
історичного розвитку України забезпечували її
незалежність, самобутність, унікальність. Зраджуючи
цим принципам ми втрачаємо основу для стабілізуючого
балансу розвитку людства – ось ті істотні перепони, які
заважають країні стати дійсним суб’єктом соціального
розвитку. Про загрози з цього боку йдеться мова у
відповідних розділах Закону України «Про основи
національної безпеки України», в аналітичній записці
Національного інституту стратегічних досліджень
«Патріотичне виховання молоді як невід’ємна скла
дова системи забезпечення національної безпеки
України».
Свого часу український історик, дипломат і теоретик
українського консерватизму В. Липинський писав:
«Бути патріотом – це значить бажати всіма силами своєї
душі створення людського, державного і політичного
співжиття людей, що житимуть на Українській землі,
а не мріяти про втоплення у Дніпрі більшості своїх же
власних земляків. Бути патріотом – це значить шукати
задоволення не в тім, «щоб бути українцем», а в тім,
щоб було честю носити ім’я українця. Бути патріотом –
це значить вимагати гарних і добрих учинків від себе, як
від українця, а не ненавидіти інших тому, що вони «не
українці». Врешті, бути патріотом, це значить, будучи
українцем, виховувати в собі громадські, політичні,
державотворчі прикмети…» [11, с. 4].
Висновки. Таким чином, можна погодитись з
концепцією застосування досягнень наших міжнародних
партнерів в забезпеченні національної безпеки,
адаптувати їх для впровадження на теренах України,
але послідовний аналіз вже накопичених проблем
вимагає від нашого суспільства пошуку свого власного
шляху. Залишається та зберігається актуальність
проблеми здоров’я людини, суспільства та політичної
еліти в моральному та фізичному аспектах в світовому
масштабі, оскільки здоров’я серед важливих життєвих
цінностей виступає одним з базових параметрів,
визначаючих якість життя та безпеку держави. Більшість
людей вважає здоров’я одним з пріоритетних життєвих
цінностей. Ця тема універсальна, її актуальність ніколи
не може бути вичерпаною. Перелічене ставить Україну
перед дилемою: визнати неминучість опинитись в
Червоній книзі історії або знайти проривні неекономічні
технології для виходу з сучасної ситуації.
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Державна політика Російської імперії щодо
релігійних організацій на українських землях
наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст.
Висвітлено державну політику щодо релігійних організацій на українських
землях під владою Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині
ХІХ ст. Шляхом відтворення послідовності подій через призму досліджуваної
проблематики виявлено особливості відносин держави та релігійних
організацій. Порівняно політику Російської держави щодо різних релігійних
організацій на українських землях. Проаналізовано нормативні документи, які
регламентували функціонування релігійних організацій у підросійській Україні
наприкінці ХVIII – у середині ХІХ ст. Доведено, що імперська влада надала
привілейований статус Російській православній церкві. Держава намагалася
контролювати релігійні організації шляхом регламентації їхньої діяльності
та створення адміністративних органів для управління ними. Ті релігійні
організації, які ухилялися від державного контролю, зазнавали утисків та
переслідувань, а також називалися сектами. Політика російського уряду по
відношенню до однієї і тієї самої релігійної організації у різних регіонах могла
відрізнятися.
Ключові слова: державна політика, релігійні організації, поліконфесійна
держава, уніфікація православ’я, секуляризація.

Сучасна Україна є поліконфесійною державою. Як
свідчить зарубіжний досвід, у поліконфесійних державах
нерідко спалахують міжконфесійні конфлікти або мають
місце порушення прав людини через її конфесійну
приналежність. З огляду на це наша держава повинна
проводити виважену політику щодо забезпечення прав
віруючих і громадян та недопущення конфліктів на
релігійному підґрунті. Оскільки релігійність українців
має багатовікову традицію, то для вироблення та
вдосконалення політики щодо релігійних організацій
варто вивчати досвід такої політики у минулому.
Релігійна політика Російської імперії наприкінці
ХVIII – у середині ХІХ ст. була об’єктом дослідження
ряду вчених. Так, зокрема, О. Авдєєва охарактеризувала
основні тенденції цієї політики [1], О. Баковецька
досліджувала політику щодо Римо–католицької церкви
[3], Тихонов вивчав політику щодо ісламу у Криму
[21], польський вчений М. Радван висвітлив політику
уряду щодо уніатської церкви [23]. Сучасні дослідники
продовжують вивчення проблеми, однак досі немає
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комплексного дослідження, присвяченого державній
політиці Російської імперії щодо релігійних організацій
на українських землях наприкінці ХVIII – у першій
половині ХІХ ст.
Метою статті є аналіз державної політики щодо
релігійних організацій на українських землях під владою
Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині
ХІХ ст. та виокремлення її особливостей щодо різних
конфесій.
Наприкінці XVIII ст. Російська імперія об’єднала
більшу частину українських земель у своєму складі.
На відміну від земель колишньої Гетьманщини,
Слобожанщини та Південної України, де переважали
православні, на Правобережжі домінував католицизм.
Однією з численних етнорелігійних груп у регіоні були
юдеї. У Криму більшість становили мусульмани.
Загальною тенденцією релігійної політики кінця
ХVIII – середини ХІХ ст. у Російській імперії було
встановлення контролю над релігійними організаціями з
боку держави. Усі релігійні організації умовно ділилися
на три групи [1, с. 39]: привілейована Російська
православна церква, «терпимі» конфесії та релігії:
католики, протестанти–іноземці, мусульмани, та юдеї,
«нетерпимі» конфесії: скопці, духобори, молокани,
старообрядці та ін. Інколи держава виявляла до конфесій
із третьої групи толерантність.
Держава всіляко підтримувала православну церкву,
уніфікуючи православну традицію на великоросій
ський взірець. Ця підтримка простежується на
прикладі створення на новоприєднаних територіях
православних єпархій: Слов’янської і Херсонської
(1775), Катеринославської (1837) (згодом Таврійської).
Переяславська єпархія, якій підлягали православні на
території Правобережжя, була поділена на Київську,
Волинську та Подільську. 1799 р. видано указ про
приведення у відповідність меж єпархій з межами
губерній [7, с. 207]. У 1797 р. у законі про наслідування
престолу імператор був оголошений главою Російської
православної церкви [7, с. 206].
Православний універсалізм ілюструється тим
фактом, що всі київські митрополити першої половини
ХІХ ст. були не українцями – один молдаванин
та троє – росіянами [7, с. 213]. Одним з проявів
урядової підтримки РПЦ було навернення іновірців
у православ’я. З цією метою організовувалися акції
з примусового оправославлення уніатів – у 1793–
1795 рр. та у 1839 р. На місця висилалися інструкції для
посилення місіонерської роботи серед неправославних.
Наприклад, таку інструкцію у 1836 р. отримав
волинський православний єпископ Інокентій. Іншими
методами навернення були заборони переходу з
православ’я в інші конфесії та обов’язок хрестити і
виховувати дітей від змішаних шлюбів у православ’ї [7,
с. 110]. Із метою подальшої уніфікації православ’я на
всій території імперії та на українських землях зокрема
1841 р. ухвалено «Статут духовних консисторій». Крім
того, нагородження православних ієрархів урядовими
орденами слугувало додатковим стимулом їхньої вірної
служби імперії [7, с. 176].
На Правобережжі політика держави була спрямована
на те, щоб, зберігаючи контроль над православ’ям,
посилити його економічно, у тому числі й за рахунок
уніатства. З цією метою низка земель і церковних
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будівель уніатів та римо–католиків перейшла до
православної церкви, а для здешевлення утримання
православного духовенства на селян у 1798 р. накладено
обов’язки обробляти землю та виконувати господарські
роботи для священників [7, с. 207], що викликало
незадоволення селян [7, с. 217]. Загалом ставлення
українських селян до православного духовенства
впродовж першої половини ХІХ ст. змінилося з
поваги та порозуміння до ворожості та сприйняття як
визискувача [7, с. 217]. У свою чергу, секуляризацію
церковних та монастирських населених маєтків на
Правобережжі, аналогічну секуляризації у Центральній
та Лівобережній Україні 1786 р., уряд проводить у 1841–
1843 рр. [7, с. 207].
Російська держава із самого початку заходилася
регулювати церковну політику на новоприєднаних
землях шляхом виданням окремих юридичних актів
та розпоряджень, спрямованих на включення РКЦ
у систему суспільних відносин імперії. Мешканцям
нових земель імперії була гарантована свобода
сповідування їхньої віри. Так, 27 березня 1793 р.
генерал–губернатор М. Кречетников оголосив маніфест
«Про приєднання Польських Областей до Росії». У
цьому документі підтверджувалося право на вільне
публічне відправлення своєї віри її новими підданими,
а маніфестом від 30 жовтня 1794 р. Катерина ІІ
надала католикам право необмеженого публічного
віросповідання та законного володіння їхнім майном.
Для отримання нового статусу польські магнати і
шляхта, католицькі священики та церковнослужителі
повинні були присягти на вірність самодержавству
і відмовитися від духовної зверхності Ватикану
та виконання його розпоряджень. Таким чином
імператриця прагнула забезпечити лояльність її нових
підданих і продовжила процес підпорядкування
католицизму, розпочатий після першого поділу Речі
Посполитої.
18 березня 1797 р. був виданий Маніфест про
свободу віросповідання в Польщі для римо–католиків,
уніатів і православних. Подібно до православної
церкви, діяльність якої регулювалася статутами, у
1798 р. з’являється «Регламент для церков і монастирів»
католицької церкви [3, с. 77] який порушував її канони,
а 1816 р. видано статут для католицької церкви у
імперії [21, с. 90]. Для подальшого відриву католи
цизму від римської курії [2, с. 2] 1801 р. у Петербурзі
імператорським указом за аналогією Синоду ство
рюється римо–католицька колегія, яка відає справами
католиків імперії, що спричинило конфлікт з Римом.
До 1830–1831 рр. на українських землях Російської
імперії, на відміну від православної церкви, уряд не
проводив секуляризації церковного землеволодіння та не
забирав у католицької церкви кріпаків, які їй належали.
При цьому Римо–католицька церква збільшувалася
кількісно за рахунок уніатів [5, с. 110], будувалися
нові костьоли. Крім Правобережжя, римо–католицькі
громади з’явилися на Півдні та Сході України [3,
с. 92]. Поява римо–католиків там, де їх раніше не було,
стала наслідком віросповідних пільг, які надавалися
урядом для різновірних колоністів для пришвидшення
господарського освоєння південної України.
З 1820 р. було заборонено діяльність єзуїтів.
Скориставшись повстанням 1830–1831 рр., російська
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влада здійснила секуляризацію земель Римо–католицької
церкви. У цілому російська адміністрація Правобережжя
сприймала РКЦ як загрозу для імперії. Про це київський
генерал–губернатор Бібіков у 1848 р. зазначав у своїй
доповіді імператору Миколі І [9, с. 47]. Однак завдяки
економічній ролі католиків в освоєнні регіону держава
була змушена сприяти збільшенню кількості костелів на
Півдні [3, с. 92], хоча на Правобережжі для послаблення
впливу РКЦ чисельність костелів скорочувалася [3,
с. 91].
Конфлікт із Римом, який став наслідком політики
російського уряду щодо РКЦ, імператор спробував
вирішити шляхом укладення конкордату у 1847 р. Ця
угода стала компромісом між Римом та Петербургом. За
договором до вже існуючих шести римо–католицьких
єпархій, у тому числі двох українських – Луцько–
Житомирської і Кам’янець–Подільської – долучалася
нова – Херсонська [3, с.89], до якої мали відноситися
римо–католики
півдня
України,
що
створили
розгалужену мережу парафій. Однак опір православного
духовенства не дозволив Херсону стати центром єпархії.
Після «кавалерійського наскоку» кінця катери
нинського правління, коли значна кількість уніатів була
позбавлена ієрархів, настала лібералізація за правління
Павла І та Олександра І. У 1798 р. на новоприєднаних
до Російської імперії землях було відновлено шість
римо–католицьких та дві уніатські єпархії – у Луцьку
та Бересті. Місцем перебування луцького уніатського
єпископа став Почаїв. Крім того, уніатській церкві
повернули низку монастирів [16, с.152].
Оскільки у відносинах римо–католиків з уніатами
панував патерналізм перших до других, що виражалося
у мовно–культурній полонізації уніатського духовенства
та перетягуванні уніатів–мирян у латинський обряд,
цар Олександр І повелів увести до католицької колегії
чотирьох членів від уніатів [17, с. 56–57].
Із приходом до влади консервативного Миколи І,
владний тиск на уніатську церкву посилився. За
царським указом від 22 квітня 1828 р. відбулася
реструктуризація уніатських єпархій: замість Полоцької,
Віленської, Берестейської і Луцької створено 2 – Біло
руську та Литовську [3]. Землі Правобережжя були
включені до складу першої. Указом 1829 року уніатам
заборонили переходити в римо–католицизм.
У 1837 р. Католицьку колегію підпорядковано
синодові Російської православної церкви. 12 лютого
1839 р. Полоцький собор ліквідував уніатську церкву на
Правобережжі та в Білорусі. З огляду на це київський
генерал–губернатор доповідав царю про повернення до
православ’я 130 тис. підданих Київської, Подільської
і Волинської губерній [12, c. 43–45]. Однак цей процес
проходив не просто. Під час проведення приєднавчого
собору прибув російський 29–й козацький полк для
запобігання спротиву у справі приєднання з боку
уніатських священиків. Слід зауважити що рішення
собору проштовхувалися шляхом репресій проти
незгодних [4, с. 99–102]. 25 березня (6 квітня н.ст.)
1839 р. Цар Микола І видав указ, про підтвердження
акта Полоцького собору, на основі чого Священний
синод Російської православної церкви прийняв
постанову про приєднання уніатів.
До поділів Польщі 1793 та 1795 рр. старообрядці
тікали з Російської імперії до Речі Посполитої та
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селилися на Правобережжі, оскільки влада останньої не
переслідувала їх, натомість гарантувала й забезпечувала
вільне сповідування їхньої віри [20, с. 65]. Після анексії
регіону Російською імперією російські монархи аж до
воцаріння Миколи І зберігають ліберальне законодавство
стосовно старообрядців. 12 березня 1798 р. Павло І
видав указ, що дозволяв будівництво старообрядницьких
храмів у всіх єпархіях Російської держави. Старообрядці
Правобережжя визнаються особисто вільними людьми
1806 р. [20, с. 67], отримавши підтвердження свого
статусу, здобутого у Речі Посполитій. Водночас уряд
хотів знати чисельність старообрядців. Для цього
у 1811 р. всім губернаторам було наказано двічі на
рік надавати списки старообрядців у Міністерство
поліції. Імператорським указом від 1820 р. старовірам
дозволено обиратися на деякі керівні посади купецьких
та міщанських товариств, а в 1822 р. – мати власне
священство [19, с. 269].
За правління Миколи І старообрядці уже сприй
малися як таємні бунтівники, що порушують
державний спокій. 1826 р. вийшла низка указів, які
зводили нанівець попереднє законодавство стосовно
старообрядців. Інформацію про їх кількість цар наказав
доставляти у ІІІ Відділення канцелярії імператора
(жандармерію). Також було знову заборонено будувати
культові будівлі, над монастирями старообрядців
встановлюється нагляд, заборонено вести власні
метричні книги, а перед свідченням у суді на старо
обрядців було накладено пройти очищувальну присягу
[19, с. 272–273]. Для більш ефективної боротьби зі
старообрядством у 1838 р. уряд засновує «Таємні
дорадчі комітети по справах про розкольників» у
губерніях [19, с. 271].
При цьому на Правобережжі за правління
Миколи І проводилась ліберальніша політика щодо
старообрядців, ніж в інших регіонах імперії. Уряд,
турбуючись про зміцнення у регіоні позицій російського
населення після польського повстання 1830–1831 рр.,
ухвалив низку рішень, які сприяли переселенню сюди
російського купецтва. У зв’язку з цим старообрядцям –
промисловцям та торгівцям надавалися пільги. Завдяки
цьому кількість старовірів – купців 1–ї гільдії у Києві на
середину ХІХ ст. зросла до 52,5% [19, с. 273].
На півдні Україні старообрядці, як і представники
інших конфесій та релігій, користувалися віроспо
відними пільгами. Завдяки цьому з кінця ХVІІІ ст. вони
започаткували там купецький стан. За переписом 1795 р.
серед 907 купців сучасного м. Кропивницький 902 були
старовірами, а 5 – євреями [19, с. 182]. На старообрядців
Слобожанщини, Полтавщини та Чернігівщини пільги
не розповсюджувалися, тому, зокрема, у Харківський
губернії старообрядство протягом І половини ХІХ ст.
занепадає [19, с. 191].
Низка законодавчих документів кінця XVIII –
середини ХІХ ст. не визначала суттєвих відмінностей
між старовірами й «сектантами» – духоборами та
молоканами – і застосовувала як до перших, так і до
других термін «розкольники» [10, с.55].
У другій половині ХVIII ст. на Слобожанщині
виникає і розповсюджується серед місцевого населення
південної та східної України релігійний рух духоборців.
Поширення духоборства, яке поповнювалося за рахунок
православних, призвело до рішучих дій з боку світської
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влади. За наказом Катерини ІІ від 27 серпня 1792 р.
37 сімей духоборів було відправлено до Петербурга
через неприйняття ними православ’я [10, с.55]. За
Павла І духоборів зі Слобожанщини висилали для
«виправлення» на каторжні роботи до фортеці м. Рига.
Після того, як частина з них відреклася від своїх
переконань і погодилася повернутися у православ’я,
їм було дозволено повернутися на Слобожанщину,
причому місцевому православному священству наказано
здійснювати нагляд за вчорашніми відступниками у
виконанні православних обрядів [22, арк. 7].
За Олександра І переселення розпочинається
переселення духоборів у Північне Приазов’я, були
послаблені гоніння проти більшості «сектантів».
У розпорядженні від 25 січня 1802 р. йшлося про
переселення сектантів Новоросійської губернії з розмі
щенням їх компактними ізольованими поселеннями
[11, с. 308]. Тут вони заснували села на правому березі
р. Молочної та Молочного лиману [15, с. 14]. Це й
були так звані Молочні Води, куди переселилися всі
духобори з Катеринославської, Харківської, та інших
губерній. Також сюди відпустили засланих духоборів.
Завдяки цьому кількість духоборів у регіоні постійно
збільшувалася. На 1827 р. тут уже було 9 слобід і
близько 4 000 жителів [10, с. 372].
На переконання керівництва УПЦ, «сектантство»
було істотною загрозою неподільному пануванню
Церкви в досліджуваний період. У щорічних звітах
обер–прокурора Синоду сектантство зображувалось як
явище антиправославного й антиімперського характеру
[8, с. 316]. Влада вдавалася до адміністративного тиску,
уникаючи відкритого діалогу на віросповідну тематику.
Ця боротьба не увінчалася успіхом, оскільки висилка
релігійних лідерів сприяла поширенню їх поглядів на
нові території.
Однак прагнення економічного піднесення півден
ного краю переважало над місіонерською діяльністю
офіційної Церкви. В указі від 9 грудня 1816 р. зазна
чалося, що офіційна Церква могла втручатися в життя
духоборів лише тоді, коли вони активно розповсюд
жували своє вчення [10, с. 56].
Репресивна державна політика проводилася й по
відношенню до молокан, які також проживали на
території Північного Приазов’я [10, c. 60]. У 1822–
1828 рр. вони заснували такі селища, як Новоспаське
(молокани з Тамбовської губернії), Астраханка (з
Астраханської губернії) та Нововасилівка [6, с. 14].
Окремою групою стояла секта скопців, до якої влада
ставилася жорстоко навіть за часів віротерпимого
Олександра І. З ними було наказано поводитися як з
«ворогами людства» [11, c. 309]. Прикладом негативного
ставлення влади до скопців можна вважати рішення
Херсонської палати кримінального суду 1810 р. стосовно
формування групою міщан та селян секти. Документ
передбачав відправити підсудних, які виявилися
скопцями, на військову службу. Решту, враховуючи
їхнє каяття й обіцянку повернутися до православної
Церкви і на майбутнє в протизаконні секти не вступати,
наказувалося звільнити, доручивши через духовну владу
нагляду парафіяльних священників [10, с. 56].
У 1830 р. духобори, молокани та деякі інші релігійні
течії було віднесено до «найбільш небезпечних єресей»
або сект, що спричинило появу нових відповідних указів
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[11, с. 309]. Так, 7 лютого 1839 р. імператор підписав
указ, за яким всі духобори мали бути переселені
за Кавказ. Мова йшла про населення 9 поселень
Мелітопольського повіту Таврійської губернії. Загальна
кількість духоборів становила 4 490 осіб [10, с. 56].
Із метою швидкої колонізації південної України
уряд Росії не тільки здійснював більш ліберальну
релігійну політику у цьому регіоні щодо неправославних
віросповідань, які переселялися з інших регіонів
імперії, а і запрошував із–за кордону неправославних
іноземців, надаючи їм свободу сповідання своєї
віри. Так, 228 сімей менонітів, які виїхали у 1789 р.
з околиць м. Данцига, через своїх депутатів уклали
договір з урядом імперії, за яким передбачалася свобода
віросповідання для них [2, с. 88].
Після завоювання Кримського ханства з утворенням
Таврійського муфтіяту в 1794 р. було здійснене
інституційне перепідпорядкування ісламу Кримського
ханства Російської імперії. Вперше вибори муфтія в
Тавриді татарами були дозволені в 1806 р, а помічника
муфтія – в 1820 р. При Миколі I кримські татари двічі,
в 1825 і в 1827 рр., клопоталися про закріплення його
указом привілеїв, які дарували їм князь Г. А. Потьомкін
Таврійський в 1783 р. і князь П. А. Зубов у 1796 р.
Визнанням певних релігійних прав мусульман стало і те,
що Таврійський муфтій Абдураїм–ефенді за старанність
у виконанні своїх обов’язків указом від 8 березня
1829 р. отримав пенсію 2 тисячі руб. на рік. Крім
того, 23 грудня 1831 р. видано Статут про Таврійське
магометанське духовенство – систематичний звід всіх
виданих постанов про магометан у Криму [21, с. 106].
За законом Російської імперії від 1796 р.
мусульманське духовенство Криму звільнялося від
податків [21, с. 104]. Завдяки цьому намітилася
тенденція, що кримські татари прагнули перевести в
духовне звання всіх своїх дітей чоловічої статі заради
ухилення від податків і відпрацювань. Належність до
таврійського духовенства звільняла також і від тілесних
покарань [21, с. 104]. Також Ісламське духовенство
Криму у першій половині ХІХ ст. не зазнало секуля
ризації земель.
Іудейським суспільством у Російській імперії до
середини XIX ст. керував кагал. Він діяв під голову
ванням рабина [21, с. 124]. Кагали збереглися до 1844 р.,
коли було видано «Положення про підпорядкування
євреїв в містах і повітах загальному управлінню зі
скасуванням іудейських кагалів» [21, с. 124].
Наступом на права євреїв стало й запровадження
у 1796 р. із метою обмеження їх розселення на
російських землях смуги осілості. При цьому з кінця
XVIII ст. уряд заохочував селитися юдеїв у Південній
Україні, дозволяючи їм вільно сповідувати свою віру та
зберігати кагальний устрій [21, с. 95]. Юдеї створили
тут кагали, зокрема у Херсоні, Одесі, Миколаєві [13,
c. 863–863] та побудували низку синагог. На межі 1820–
1830 рр. відбулося виселення юдеїв з Києва, Миколаєва
та Севастополя. Це було викликано конфліктами з
місцевим населенням на господарському ґрунті [21,
с. 172]. Єдиною українською губернією, де юдеям не
дозволяли селитися, була Харківська.
Отже, політика Російської імперії на землях України
наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. харак
теризувалася прагненням контролювати усі релігійні
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організації. З цією метою влада імперії створила
спеціальні адміністративні органи та ухвалила низку
статутних документів, які регламентували діяльність
релігійних організацій. У регіональному вимірі
політика щодо кожної релігійної організації мала
певні відмінності. При цьому упродовж усього дослід
жуваного періоду привілейоване становище займала
Російська православна церква, а представників інших
конфесій влада різними способами, як політичними, так
і економічними, спонукала до переходу в православ’я.
Предметом подальших наукових розвідок у
контексті даного дослідження є регіональний вимір
конфесійної приналежності населення України, а також
міжконфесійні відносини на українських землях.
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Russian empire state policy on religious organizations
in Ukrainian lands in late XVIII – first half of XIX centuries
It is highlighted the state policy on religious organizations in the Ukrainian lands
by the Russian Empire in the late eighteenth – the first half of the nineteenth centuries. It
is found out the peculiarities of relations between the state and religious organizations
by reproduction the sequence of events in the light of the problems. It is compared
the policy of the state on different religious organizations in the Ukrainian lands. It
was analyzed documents that regulated the functioning of religious organizations in
the Russian Ukraine in the late eighteenth – in the middle of the nineteenth centuries.
It is proved that the imperial government granted privileged status of the Russian
Orthodox Church. The state tried to control religious organizations through the
regulation of their activities and by establishing administrative bodies to manage
them. Those religious organizations that avoided the government control were under
pressure and were persecuted, and it also was called sects. Russian government policy
in relation to the same religious organization in different regions was varying.
Keywords: goverment policy, religious organizations, multi–religious country,
the unification of the Orthodox Church, secularization.
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Трансформація аксіосфери української освіти
в контексті євроінтеграційних процесів
Метою дослідження є визначення шляху подальшого розвитку сучасної
української системи освіти, що знаходиться в процесі трансформаційних
змін, детермінованих євроінтегрційними процесами, та виявлення найбільш
актуальних для неї цінностей. До методів, що застосовувалися слід віднести
перш за все гіпотетико–дедуктивний, компаративістський, структурно–
функціональний, герменевтичний. У результаті даного дослідження було
зроблено висновок, що євроінтеграційні процеси, якими характеризується
розвиток сучасного українського соціуму, обумовлюють необхідність
демократизації суспільного, політичного та культурного життя нашої
держави. Побудова освіти на демократичних засадах не тільки надає Україні
можливість гармонійної інтеграції у європейський освітній простір, а й
стає нагальною потребою на шляху загальної демократизації суспільства.
Покликанням сучасної системи освіти стає формування в особистості відчуття
власної відповідальності перед собою і суспільством, а конститутивним
принципом, згідно якого має відбуватися взаємодія всіх складових цієї системи,
зокрема учасників освітнього процесу, повинна бути довіра.
Ключові слова: відповідальність, демократизація, довіра, євроінтеграція,
свобода, система освіти.

Інтеграція України в європейський соціокультурний
простір характеризується початком процесу демократи
зації політичної системи нашої країни. Необхідність
становлення та розвитку демократичного суспільства
в нашій державі, що можна вважати недосяжним
без справжнього відродження ціннісної матриці, яка
виступає духовним орієнтиром на шляху виходу нашого
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суспільства із стану аномії в якому воно перебуває вже
більш ніж двадцять п’ять років, детермінує переоцінку
аксіосфери моралі всього українського соціуму на
сучасному етапі його розвитку. Це, у свою чергу,
передбачає реалізацію демократичних цінностей, в усіх
сферах суспільного життя, зокрема в системі освіти.
Вагомий внесок у дослідження системи освіти та
її аксіосфери здійснили В. П. Андрущенко, Л. В. Гу
берський, І. В. Бичко, М. І. Бойченко, І. А. Зязюн,
С. Ф. Клепко, А. Є. Конверський, В. Г. Кремень,
В. С. Лутай, І. Ф. Надольний, В. О. Огнев’юк, В. С. Па
зенок та інші. Однак, не зважаючи на значний доробок
наукових публікацій, все ж таки, на наш погляд, зали
шається недостатньо висвітленим питання трансфор
мації аксіосфери освіти під впливом інтеграції України в
сучасний європейський соціокультурний простір.
Метою дослідження є визначення шляху подальшого
розвитку сучасної української системи освіти, що
знаходиться в процесі трансформаційних змін, детер
мінованих євроінтегрційними процесами, та виявлення
найбільш актуальних для неї цінностей.
Зміна ціннісних домінант, обумовлена розвитком
суспільства, детермінує відповідну ціннісну переорієн
тацію і в освітньому просторі. Так, демократизація
освіти являє собою процес реформування освіти, що
ґрунтується на демократичних засадах та «передбачає
децентралізацію, регіоналізацію в управлінні освітою,
автономізацію навчально–виховних закладів у вирішенні
основних питань діяльності, поширення альтернативних
навчально–виховних закладів, перехід до державно–
громадської системи управління освітою, співробітницт
во викладач–студент у навчально–виховному процесі»
[1, с. 85].
Проблема демократизації освіти є достатньо
широкою та неоднозначною у своєму вирішенні.
Так, помилковим буде розгляд цього процесу лише
у ракурсі управління освітньою галуззю у цілому.
Більш проблематичним, на наш погляд, є питання
демократизації
управління
окремим
навчальним
закладом, що передбачає декілька напрямів розвитку.
Демократизація освітнього простору вищого навчаль
ного закладу, в першу чергу, вимагає реалізації
прав і свобод студентства, що знаходить свій вираз
у можливості самостійного вибору дисциплін для
вивчення та формування індивідуального графіку
відвідування занять; здійснення особистісноорієнтованої
форми навчання, що покликана сприяти реалізації
творчого потенціалу кожного учасника навчального
процесу, завдяки збільшенню індивідуально–консуль
тативної форми роботи викладача зі студентами як
альтернативного варіанту традиційним колективним
формам навчання – лекціям та семінарам і застосуванню
інноваційних методик проведення занять.
Іншою стороною цього процесу є обов’язкова
демократизація управлінської діяльності керівників
навчальних закладів; формування демократичного
стилю керівництва, що передбачає аналіз керівниками
закладу стану викладання, рівня знань, умінь і навичок,
з дотриманням принципу гуманності під час спілкування
з викладачами; удосконалення форм, методів i стилю
роботи керівника закладу та його заступників на засадах
відповідальності з усуненням бюрократизму. Метою
демократизації управління закладом освіти є підвищення
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відповідальності кожного члена колективу за доручену
справу [4, с. 400].
Таким чином, основною цінністю та ціллю
демократичної форми організації освітнього процесу
виступає свобода. Децентралізація, що є складовою
загального процесу демократизації освіти «дає підстави
для підвищення рівня індивідуальної свободи кожного
викладача і науково–освітнього закладу від нав’язаних
форм зовнішньої оцінки. Вона передбачає значну
професійну автономію, тобто кожен науковець або
викладач не повинен підлягати регулярній перевірці
іншими. Але з іншого боку, вона вимагає впровадження
професійним співтовариством своїх власних стандартів
професійної поведінки і певних моніторингових про
цедур, які повинні актуалізувати рівень конструктивної
педагогічної взаємодії» [3, с. 235].
Слід зазначити, що межею свободи кожного окре
мого індивіду, так би мовити «платою» за неї, виступає
особиста відповідальність. При цьому детермінованість
сучасної моральності вище окресленими чинниками
розвитку зумовила трансформацію змісту цієї морально–
етичної цінності. Виходячи з дискурсивно трансфор
мованої універсалістської етики, можна констатувати
необхідність переходу на макро– та мікрорівнях
взаємовідносин від монологічної до дискурс–етичної
відповідальності, що знайшло своє відображення в
двох контрарних моделях відповідальності. Різниця
між ними полягає в тому, що монологічний зміст
цієї цінності, який яскраво проявився у патерналізмі
тоталітарних режимів, розділивши людей на так
би мовити відповідальних та таких, що позбавлені
цієї якості, передбачає відповідальність особистості
«за» свої вчинки. Цей тип, основу якого складають
традиційне гіпертрофоване піклування про оточуючих та
відповідні доброчинності, базується на конвенційному
етосі. Діалогічна ж форма, що реалізується через
відповідальність «перед» іншими людьми, групами та
всім соціумом у цілому забезпечується демократичним
механізмом дискурсивної етики. Це колективна відпо
відальність зрілих особистостей, які, спираючись на
принцип справедливості, прагнуть узгодити інтереси та
досягти консенсусу на основі діалогу [2, с. 21–24].
Отже, в якості морально–етичних цінностей, що
мають конститутивне значення в становленні демократії
в нашій державі, слід виділити свободу та відпо
відальність. При цьому, для досягнення високо
морального стану українського соціуму при визначенні
пріоритетності цих двох категорій слід виходити з
принципу передування саме відповідальності. Високо
моральне демократичне суспільство, де панує свобода
та відповідальність, можливе лише за умови ефективної
моральної соціалізації його представників, що включає
як отримання етичного знання про актуальні у даному
соціумі цінності, так і їх інтеріоризацію та реалізацію
у відповідній діяльності, наявність якої визначає
людину як морально–етичну особистість. Реалізація
морально–етичних цінностей на рівні індивідуального
суб’єкту передбачає гармонійне поєднання природ
жених схильностей, здібностей людини та впливу
соціального середовища, в якому вона перебуває і
з яким себе ідентифікує. Кризовий стан сучасного
соціуму визначає неможливість очікування стихійного
виникнення
моральності
людини
та
зумовлює
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необхідність цілеспрямованого впливу на свідомість
особистості з метою формування її аксіосфери моралі.
В якості основних соціальних інститутів у цьому сенсі
виступають родина, система освіти та засоби масової
комунікації. Найбільш ефективним з них, здатним
компенсувати недоліки сімейної освіти та скорегувати
деформовану в результаті маніпулятивних впливів
засобів масової комунікації систему морально–етичних
цінностей, виступає інститут освіти [7, с. 227].
На жаль, слід констатувати, що у сучасній системі
освіти переважає скоріше «тоталітарно–демократична»
форма організації, що являє собою лише імітацію
демократичної лінії розвитку яка в реальності має
достатньо недемократичний зміст. Отже, перед сучасною
Україною постає надскладне завдання – запровадити
демократичні форми в усіх галузях життєдіяльності
нашого суспільства, в першу чергу, у системі освіти,
яка виступає одним із найважливіших інструментів
демократизації.
Як вже було зазначено, сьогоднішня Україна
знаходиться на етапі реалізації демократичної моделі
функціонування суспільства, що робить її учасником
загальноцивілізаційного процесу демократизації та
лібералізації соціального простору. У сучасній науковій
літературі термін «демократія» вживається в декількох
значеннях. В першому варіанті, що пов’язаний з
етимологією цього слова, під демократією мається на
увазі форма управління державою, в основі якої лежить
метод колективного прийняття рішень, застосування
якого надає учасникам цього процесу можливість
однакового впливу на кінцевий результат або на
суттєві стадії його розвитку – «влада народу». Іншою
площиною в якій реалізується ця форма організації
є міжособистісні відносини. В цьому сенсі під
демократією мається на увазі певна сукупність норм
та принципів, що регулюють відносини між окремими
представниками суспільства на –мікро та –макрорівні.
Одним з принципів, що має конститутивне значення
в демократичному суспільстві є довіра. Так, у своїй
праці «Довіра: соціальні чесноти і шлях до процвітання»
[6] Френсіс Фукуяма, здійснюючи порівняльний аналіз
окремих економічних, політичних та соціальних моде
лей країн з різним рівнем довіри, доводить принципову
необхідність збільшення цього показника задля реалі
зації ідеалів ліберальної демократії та прогресивного
розвитку економіки постіндустріального суспільства.
Слід зазначити, що дослідження реалізації принципу
довіри та виявлення його рівня в освітній сфері
передбачає декілька напрямків. Першим з них є аналіз
проблеми наявності довіри до системи освіти взагалі.
Однією з суттєвих складових реалізації принципу довіри
як такого є здійснення об’єктом, в даному випадку,
системою освіти, функцій, що спрямовані на збільшення
або збереження ресурсів суб’єкту навчального
процесу – соціального капіталу, яким в цьому контексті
виступають знання, уміння, навички та компетенції, що
дозволяють в майбутньому одержати певний прибуток.
Це можна розглядати як деяку інвестицію, яку вкладає
в себе індивід, розвиваючи свою суб’єктивність. Але,
на жаль, згідно дослідженням українських науковців,
під час перебування безпосередньо у системі сучасної
освіти у студентства не тільки не збільшується рівень
довіри до керівників навчальних закладів і системи
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освіти у цілому, а й до вертикалі влади та політичної
системи взагалі, що в свою чергу може призвести
до ще більшого погіршення ситуації в економічній
сфері. Єдиним шляхом виходу з цієї ситуації, на
думку дослідників цієї проблеми, є «розвинуте демо
кратичне суспільство із високим вихідним рівнем
інституціональної довіри. З огляду на цю обставину
зміни освітнього рівня в українському суспільстві
можуть виявитися економічно ефективними за умови
синхронних позитивних змін соціальної сфери та
нагромадження соціального капіталу» [5, с. 6].
Іншим аспектом проблеми, що розглядається
є довіра керівництва навчального закладу до всіх
учасників навчального процесу – викладачів та
студентів. В цьому контексті, змістовною стороною
поняття довіри є не намагання отримати якийсь
«прибуток», а навпаки готовність віддати, тобто
делегувати реалізацію певних функцій, що сприятиме
збільшенню капіталу всієї організації. Так, як зазна
чають історики економіки Дуглас Норт і Роберт
Томас: «Ефективна організація економіки – ключ до
економічного зростання; своїм економічним підйомом
Захід зобов’язаний ефективній економічній організації
Західної Європи». Практичним підтвердженням цієї
позиції можна вважати модернізаційні зміни в органі
зації виробництва, що відбулись в автоіндустрії у
ХХ столітті. «Тойота» наділила своїх робочих більшою
відповідальністю за управління конвеєром, що значно
збільшило продуктивність праці. Саме завдяки новій
заводській системі, що була відмінною від системи Генрі
Форда, «Тойота» вийшла на міжнародний ринок.
Перенесення такої моделі організації в освітню
сферу, зокрема в Україні, безумовно, може принести
не менш значимий результат. Адже міжлюдська
довіра уможливлює міжлюдську солідарність, що стає
живильною енергією солідарної суспільної дії. Таким
чином реалізуються всі змістовні складові принципу
довіри – збільшення відповідальності та прагнення
здійснення власного обов’язку всіма учасниками
освітнього процесу, формування відчуття солідарності
та чітке усвідомлення мети, що в свою чергу активує
мотиваційний механізм. Підтвердженням цьому може
слугувати реалізація принципу довіри в освітній сфері
інших країн, зокрема у Фінляндії, система освіти
якої вважається однією з провідних у світі: викладачі
довіряють системі, держава довіряє викладачам – не
влаштовує ніяких інспекцій та перевірок, максимально
скорочує звітність; учні та викладачі також довіряють
один одному – домашні завдання і контрольні зведені
до мінімуму. Тобто, навчальний процес є максимально
творчим та вільним, що саме і призводить до високого
рівня продуктивності у формуванні самостійної та
відповідальної особистості.
Таким чином, можливо дійти висновку, що
євроінтеграційні процеси якими характеризується
розвиток сучасного українського соціуму обумовлюють
необхідність демократизації суспільного, політичного
та культурного життя нашої держави. Стає зрозумілим,
що саме побудова освіти на демократичних засадах
не тільки надає Україні можливість гармонійної
інтеграції у європейський освітній простір, а й стає
нагальною потребою на шляху загальної демократизації
суспільства. Адже система освіти є цариною, що,
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з одного боку, віддзеркалює всі ті процеси, що
відбуваються у сучасному українському суспільстві,
а з іншого, здійснює зворотній вплив та детермінує
подальший розвиток соціальної системи. Покликанням
сучасної системи освіти стає формування в особистості
відчуття власної відповідальності перед собою і
суспільством, а конститутивним принципом, згідно
якого має відбуватися взаємодія всіх складових цієї
системи, зокрема учасників освітнього процесу, повинна
бути довіра.
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Transformation of the axiosphere of Ukrainian education
in the context of European integration processes
The purpose of this study is to determine the way of further development of the
modern Ukrainian system of education, that is in the process of transformational
changes determined by European integration processes, and to identify the most
relevant values for it. Among the methods that were used, first of all, there were
hypothetico–deductive method, structural–functional analysis, comparative analysis,
hermeneutical methods. It was concluded, that the European integration processes,
that characterized the development of the modern Ukrainian society, necessitate the
democratization of the social, political and cultural life of our state. The building
of education on democratic principles that not only provides Ukraine with the
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opportunity of harmonious integration into the European educational space, but also
becomes an urgent necessity for the general democratization of society. The vocation
of the modern education system is the formation of a sense of self–responsibility
to oneself and society, and the constituent principle that all components of this
system, in particular the participants in the educational process, should interact
is trust.
Keywords: democratization, education system, European integration, freedom,
responsibility, trust.
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Освіта в контексті кризи соціальності
інформаційного суспільства
Серед викликів, з якими зустрівся сучасний світ, є два, які не часто
пов’язують між собою. Вони належать до різних системних рівнів і соціальних
інститутів – криза соціальності і криза системи вищої освіти. У статті
розглядаються питання їх взаємовпливу і викликаних трансформацій, зокрема в
контексті входження університетів у Всесвітню Мережу. Зменшення значення
сталих безпосередніх соціальних зв’язків між студентами і викладачами,
зростання актуальності «чистих відносин» підтримали плинність взаємодії
в освітньому полі, результатом чого стало посилення горизонтальних далеких
і послаблення вертикальних близьких зв’язків. Це в свою чергу створило
більш сприятливі умови для навчання інтровертованих студентів, змінюючи
соціально–психологічний тренд сучасності.
Ключові слова: соціальність, криза соціальності, суспільство, освіта,
університет.

Одним із симптомів сучасних змін суспільства є
криза соціальності, осмисленню якої присвячені роботи
провідних філософів, соціологів, психологів (З. Бауман,
Ж. Бодріяр, Е. Гідденс, Л. Донскіс, М. Кастельс, В. Лях,
Г. Стендінг, О. Тофлер, Ч. Тейлор, С. Кейн, К. Хейлз
та ін.). Інформаційне суспільство має свою специфіку
соціальної організації, в основі якої лежить мережева
структура (М. Кастельс), а люди набувають «мережевих»
чи «зв’язкових» ідентичностей (К. Келхаун). В
індивідуалізованому суспільстві панують так звані
«чисті відносини», без прив’язаностей, безумовних
зобов’язань. Їх основою є взаємне задоволення та
користь, а результатом – моральна нечутливість, адже
вони можуть розриватися в односторонньому порядку
і без пояснень [3, с. 180]. Такі стосунки панують на
індивідуальному, груповому, державному рівнях і
не можуть не проявитися у системі освіти. Аналіз
взаємозв’язку трансформацій соціальності та змін у
сучасній освіті є метою даної роботи.
Постійність змін підкреслює І. Валлерстайн,
описуючи «Кінець знайомого світу», він пов’язує
можливість творчості зі змінами, яким дає позитивні
конотації: «ми живемо у всесвіті невизначеності,
єдиним найбільшим достоїнством якого є постійність
цієї невизначеності» [4, с. 5]. З іншого боку, З. Бауман
закликав до обережності із прогнозами змін та виробляв
у своїх студентів імунітет до наукових футурологічних
досліджень, пропонуючи читати подібні роботи 20–
30–річної давнини [1, с. 26]. По своїй складності,
нестійкості, плинності, соціум першої половини ХХІ ст.
помітно відрізняється від ХХ ст. З. Бауман пояснює це
зникненням періодів стабільності, повторення життя.
«Новизна нашого часу полягає в тому, що періоди
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стислих змін, які називають «революціями», більше не
є «перериванням рутини»» [1, с. 24]. Зникли періоди
стабільності, передбачуваності та впевненості, що
наші діти будуть жити краще. Революції для сучасного
суспільства стали формою життя, а в революціях завжди
активними були студенти. Які ж зміни суспільства
впливають на навчання, освіту і як студенти змінюють
суспільство?
Про те, що більшої значимості щодо того, як люди
вчаться мислити, сприймати та застосовувати набуті
знання, має соціальна структура суспільства та процес
освіти, говорила ще М. Мід. Тобто важливішим є не
стільки зміст навчання, скільки спосіб викладання
та соціальне середовище. З системної точки зору,
Г. Бейтсон, торкаючись даної теми, описав еволюційно
сформовані типи навчання: первинне («протонавчання»,
або зміст) і вторинне (пошук контекста, звичка
розмежовувати потік подій, або навчання процесу
навчання). Пізніше він вводить поняття третинного
навчання – як навики змін, які пов’язував із ненормою.
З. Бауман, екстраполює результати робіт М. Мід,
Г. Бейтсона на стан освіти і сучасне суспільство
пізнього модерніті, або постмодерніті, констатуючи,
що те, що вчора вважалося патогенним, сьогодні
набуває найвищої адаптивної цінності, коли людина має
швидко позбавлятися від старих звичок, мати звичку
обходитися без звичок [3, с. 155–158]. Суспільство
стає індивідуалізованим, мережним, прямого доступу
та інформаційним. В свою чергу, втрачається набута
з часів Просвітництва ієрархічність, структурованість
освіти, вже не зрозуміло кому належать знання, кому
передаються, хто вирішує які знання та ідеї гідні
розповсюдження, виникають мережеві канали на
кшталт TED, які роблять це головним своїм меседжем.
З. Бауман підкреслює, що сучасна криза освіти є кризою
модерних інститутів та філософій [2, с. 160–161].
Проте криза соціальних інститутів, соціальності,
атомізація суспільства не є першими у своєму роді.
Історія знає як біфукарційні зміни соціальності при
перетворенні суспільства, так і випадки цілеспрямованої
деструкції соціальних спільнот, коли безпорадні
індивіди, як соціальні атоми поміщалися у відповідну
соціальну матрицю, як це відбувалося у колишньому
Радянському Союзі [9, с. 206]. У першому випадку
школи, університети інтегрували суспільство через
нові цінності, у другому – через нову ідеологію. В
радянській педагогіці відкрито позиціонувалося, що
освіта виконує соціальне замовлення. Заклади освіти
активно створювали кордони одних соціальних груп
(наприклад, піонерські загони, тимурівські команди) і
розмивали кордони інших (зокрема, сімей). На той час
було нормою, коли вчителі приходили до учнів додому,
перевіряли домашні робочі місця і т.п.
Що ж відбувається із освітою, зокрема універ
ситетами, в умовах сучасної кризи? Якщо у модерному
становленні суспільства університети грали провідну
роль у формуванні його цінностей та інтеграції, то
сьогодні Болонська «Велика хартія європейських
університетів», згідно якої університети є «незалежними
інститутами, що займають центральне положення
в суспільстві», на думку З. Баумана, стала проявом
відчуття кризи, втрати, зникнення колишнього світу та
свого місця у ньому [2, с. 162].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 120

Раніше університети виконували провідну анти
кризову роль не лише при кризах соціальності, а
й при суспільно–економічних. Так, у результаті
промислової кризі в Лідсі, який був індустріальним
містом (текстильне виробництво, шахтарська справа),
університети, де викладав і сам З. Бауман, перетворили
місто на студентське. Сьогодні ж університети
зустрілися зі світовою економічною кризою. Велике
перетворення університетів почалося за часів М. Тетчер,
коли на думку С. Хола, науковці своїми руками виконали
роботу з їх демонтажу. З’являються «корпоративні
професори», перетворені новою культурою університетів
[3, с. 170–171].
Економічна криза відбилась і на випускниках,
які продовжують бути потенційними споживачами
освітніх послуг. Сучасна молодь має більш високий
рівень освіти ніж раніше, проте рідше знаходить роботу
по завершенню навчання, частіше перший досвід
роботи отримується за кордоном або як безоплатне
стажування, переважає часткова зайнятість. Чверть
молоді до 30 років залишається безробітною, а кожний
восьмий повертається в батьківський дім [5]. Більшість
із них переслідує невизначеність. На думку З. Баумана,
університети дають молоді тимчасове місце перебування
у суспільстві, яке захлинулося від безробіття і
можливість відкласти момент прийняття кризи.
Сучасна молодь за своє життя змінить достатньо
професій, для засвоєння яких не завжди потрібне
тривале навчання, яке сьогодні коштує забагато для
пересічного громадянина. Так, за останні десять років у
десять разів збільшилась кількість студентів, які мають
заборгованість за освіту, що перевищує 40 тис. доларів
[5]. Збільшується актуальність короткострокових курсів.
З 2009 р. відповідальність за роботу університетів
Британії лежить на відділі по справам бізнесу, а не
освіти, що на думку Г. Стендінга, символізує втрату
цінностей Просвітництва [8].
Нові знання, цінності, визнання вже залежать не
лише від університетів. Контекстом змін у даному
випадку став розвиток мас–медіа, Інтернету. В Мережі
можна миттєво отримати відповідь майже на будь–
яке питання, передати та розповсюдити інформацію,
перебувати в обраному інформаційному полі. Універ
ситети створюють своє наукове поле. Користувачі,
маючи цифрову ідентичність, стають одночасно спожи
вачами і авторами інформації, подій.
Інтернет змінив інформаційний та соціальний
ландшафт людського життя. Мережа є простором
виникнення та розвитку віртуальної соціальності,
соціальності віртуальної реальності та соціальності
реальної віртуальності. Тут відбувається пошук та
створення нових спільнот при одночасному руйнуванні
та розчепленні існуючих, реалізується прагнення
до усамітнення та вгамовується страх самотності.
Відбувся зсув соціальності зі спільнотно–суспільної
сфери спочатку у сферу «між» (міжособистісну), потім
у внутрішню сферу, вивертаючи інтимне життя у
публічний простір, а тепер і у віртуальний мережний
світ. Виникає те, що Р. Сеннет назвав тиранією
інтимності та крахом суспільної людини.
Глобальні інформаційні мережі вперше в історії
людства сконцентрували в одній площині «увесь
комплекс телекомунікаційних, мережевих, віртуальних
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каналів виробництва, накопичення, переробки і
передачі інформації» [10, с. 6]. Ті модерні засоби,
які створювали можливості для діалогу (наприклад,
телефон), не створювали груп, а ті, що створювали
групи (наприклад, газети), не підтримували діалогу.
Вперше з’явився засіб комунікації, що базується на
підтриманні груп та діалогу одночасно, на спілкуванні
багатьох з багатьма. Виник новий діалог, нові джерела
інформації та можливості її обговорення. ЗМІ стають
глобальними, соціальними, розповсюдженими, деше
вими, про що говорить Clay Shirky на каналі TED
(2009), описуючи як змінився інформаційний світ. В
освіті ж частково відбувається зворотній процес –
навчання у вищих навчальних закладах дорожчає,
частина з них закривається, зростає внутрішня конку
ренція та криза соціальності.
Під
впливом
Мережі
відбувається
новий
всесвітній освітній процес. Сьогодні мінімізуються
контакти між вчителями та учнями, діяльність яких
контролює електронна система. Багато подібних
прикладів приводить Г. Стендінг у своїй роботі, яка
присвячена аналізу появи нового класу – прекаріату
[8]. Так, комерційна компанія зі Швеції експортує
електронну стандартизовану систему навчання. У
вищих навчальних закладах зростає популярність
«аудиторій без викладача». Провідні університети
світу в Інтернеті створюють освітній простір (Open
Courseware Consortium, портал iTunes), де безкоштовно
відкривають доступ до on–line курсів, лекцій, відео–
уроків. Khan Academy працює подібним чином.
Вона спрямована на індивідуальне навчання. Даним
інформаційним ресурсом користується більше 1 млн.
студентів щомісяця, переглядається біля 200 тис.
відео–уроків щодня. На основі його ресурсів оновлена
система навчання у школах Лос–Альтеса (США). Там
відбулась інверсія – завдання, які завжди виконувалися
в класі (пояснення нового матеріалу), стали домашнім
завданням (перегляд відео–лекцій з Академії Хана), а
те, що виконувалося вдома (тренування, закріплення
матеріалу) – стали виконувати під індивідуальним
керівництвом вчителя в класі. На думку Салмана Хана,
таке використання новітніх технологій, дає можливість
створити більш людяні стосунки в шкільній практиці,
відкрити можливості для міжособистісного спілкування
між учнями, вчителями (виступ С. Хана на ТЕD), що
можна піддати певному сумніву.
Ще більші зміни освіти ініціює Ізраїльський
University of the People, в якому можна отримати
бакалаврську освіту без викладачів, коли студенти
on–line обмінюються питаннями та відповідями.
Даний феномен підкреслює особливості мережевого
суспільства, силу горизонтальних далеких зв’язків,
коли статус викладача вже не забезпечує безумов
ного авторитету та цінності наданої інформації, яка
сьогодні сприймається критично і перевіряється студентами.
Цікавим є зв’язок між згаданими освітніми
трансформаціями і зміною психологічної полярності
світу. Якщо раніше світ був однополярним і належав
екстравертам, які проявляють велику соціальну актив
ність, вражають своїми емоціями та харизмою,
мають багато друзів, то сьогодні відбувається реванш
інтровертів. Культурно–історичний архетип західного
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суспільства проявляється в особливій інтенціональності
людини на дії, більше ніж на роздуми. Модерна зміна
системи освіти підкреслила, що новий світ для екстра
вертів. Необхідність будувати неформальні зв’язки
із однокласниками, приймати участь у колективних
творчих справах, працювати над спільними проектами,
для інтровертів були невротизуючими факторами
впливу, сприяли становленню акцентуйованих осо
бистостей. З іншого боку, постійний контроль та
значне зовнішнє стимулювання у вигляді оцінок,
заохочень, покарань, якого не потребують інтроверти,
ще більше робить екстравертів орієнтованими ззовні,
формуючи відповідний соціальний характер за Д. Ріс
меном. «Ідеальна соціальність» ХХ ст. вимагала від
людини подолати відчуження індустріального сус
пільства, перестати бути «одновимірним» (Г. Маркузе),
«придатком до машини» (Ж. Еллюль), «глядачем»
(Г. Дебор), не стільки «мати», скільки «бути»
(Е. Фром), справдитись, статися тим, ким ти маєш
бути. Як казав Ж.–П. Сартр, мені не цікаво що
тобі дало життя, мені цікаво що ти з тим зробив.
Виник культ самоактуалізації, як ознаки здоров’я
по А. Маслоу, яка дуже швидко перетворилась на
обов’язок. Поступово індивідуалізованість стала коре
лювати із кризою соціальності, яка у свою чергу
пов’язана із плинністю, одночасною гіпо– і гіпер–
комунікабельністю умовно «реально–віртуального»
світу. Адже криза соціальності це не лише
руйнування соціальних зв’язків, але й їх плинність та
поверхневість. Покоління Y перше має сотні друзів
у Мережі і одночасно потерпає від самотності або
усвідомлення тимчасовості задоволення від чистих
відносин і їх втрати.
Одночасно із актуалізацією теми самотності та
усамітнення, кризи соціальності, з’являються роботи
про сильні сторони інтровертів (Ненсі Енковіц, Сьюзан
Кейн, Джим Коллінз та ін.). Про зміну світу і місце
інтровертів у сучасному суспільстві пише С. Кейн.
У 2012 році вийшла у світ її книга «Quiet: The Power
of Introverts in a World That Can’t Stop Talking», яка
наступного року вийшла російською і швидко здобула
популярність. Інтроверсія не є причиною чи наслідком
кризи соціальності, але завдяки Інтернету, цінності
індивідуалізації, вона перестала бути бар’єром для
успішності людини, створюючи особливе поле для як
для «соціофобів», так і для комунікабельних людей
(наприклад, інтроверти К. Ньюмарк, П. Кешмор,
Г. Кавасакі створили сервіси, спрямовані на об’єднання
людей). Г. Почепцов прогнозує у зв’язку із цими подіями
зміну тренду – орієнтацію суспільства з екстравертів на
інтровертів [7, с. 226]. І цей процес вже відбувається.
Якщо раніше, при обговоренні зі студентами
теми інтро–екстраверсії, їх симпатії були на боці
екстравертів, переважала думка, що світ потребує саме
комунікабельних особистостей, створених для командної
роботи, є відкритим для них, то сьогодні все частіше
з’являються думки про «модність», «елітарність»,
загадковість та креативність інтровертів. Хоча, на
думку С. Кейн, в суспільстві ще переважає орієнтація
на систему цінностей «Ідеального екстраверта», який
має бути комунікабельним, домінуючим, впевненим
в умовах загальної уваги, швидко приймати рішення
[6, с. 15].
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Швидкість прийняття рішення, його реалізація є
важливим фактором успіху, але щодо соціальності це
має кризовий вплив, сприяючи плинності і несталості
зв’язків. Самоорганізуюча система взаємодії в умовах
Інтернету швидко виникає і розпадається, але з
іншого боку, підсилює силу «слабких зв’язків», як
їх назвав М. Грановеттер, які сприяють соціальній
мобільності. Як описав кіберпростір З. Бауман, це
«місце, де здійснюються інтелектуальні процеси епохи
постмодерніті, яке живе фрагментацією і породжує
фрагментацію, є одночасно і її продуктом, і її головною
причиною» [2, с. 251].
Контекстом подібних психологічних поворотів
є розвиток Інтернету. У Мережі люди можуть
навчатися і працювати індивідуально, не бути
прив’язаними до офісу, команди. Таку роботу, серед
інших видів праці, виконує прекаріат. Г. Стендінг
описує оптимістичний та песимістичний прекаріат,
залежно від мотивації, яка штовхає людину до такого
вибору. Або незалежний креативний інтроверт є більш
продуктивним саме при такій формі роботи, або у
людини просто немає інших варіантів. Або людина за
власним бажанням крайнє соціально дистанціюється
(наприклад, японський феномен хіхікоморі), ізолює
себе від світу у власній квартирі, не працюючи. Або
працюючи і купуючи все необхідне через Інтернет. Або
«вимушений» фрілансер, який не прагне усамітнення,
але не може собі дозволити винаймати місце для
роботи в офісі «третього місця» («co–working»), як
їх назвав Р. Ольденбург, – просторі, створеному для
спільного перебування. Екстравертований прекаріат
стає замкненим у власних, хоча частіше найманих
квартирах.
Народження капіталізму та індустріального суспіль
ства було пов’язано, на думку М. Вебера, із відокрем
ленням бізнесу від домашнього господарства. Сьогодні
ж люди повертаються на домашні робочі місця, як
це було у докапіталістичну епоху. Проте існує велика
різниця – раніше дома була сімейна спільна справа,
у якій приймала участь родина, а сьогодні часто одне
домогосподарство включає одну людину – «сім’ю–
монаду» – яка працює самостійно.
З описаного вище, можна зробити висновок
про пов’язаність між собою кризи соціальності та
трансформацій системи освіти, які сприяли розвитку
цієї кризи і самі є її продуктом. Всі ці процеси стали
можливими та пов’язаними в умовах Всесвітньої
Мережі, що змінює як інформаційний, так і культур
ний, політичний, економічний, соціальний ландшафт
суспільства.
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Education in the context of the crisis of sociality
in information society
The modern world meets a lot of challenges and among them there are two
that are not often connected with each other. They belong to different system levels
and social institutions – social crisis and crisis of higher education. In this article
we consider their interaction and transformation in the context of universities
online. New changes in the educational space caused the decrease of significance
of constant direct links between students and lecturers. The growth of actuality of
«pure relations» supported the instability of interaction in this field. In the result,
strengthening of horizontal far connections and weakening of vertical close ones
has occurred. Because of that fact there are more conditions for training and
teaching introverted students in the new world. It becomes a new mainstream
in the modernity.
Keywords: sociality, crisis of a sociality, society, education, university.
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Філософія освіти
як інноваційний напрям новітніх
філософських та педагогічних досліджень
Розглянуто роль філософії освіти, яка вже стала незамінною сферою
знань для вирішення та пошуку практичних і негайних відповідей. Філософія
є інтелектуальною і споглядальною вправою; це справжня активність для
дозвілля, один, який повинен бути поданий для свого власного блага. Ця
інтелектуальна і споглядальна діяльність служить вирішенню практичних
проблем освіти, тому що вибір, дії і судження – пісок практичної області яка
залежна від інтелектуальних знань. Філософія освіти є однією з найважливіших
дисциплін не тільки в освіті студента–педагога але й як самостійна наукова
дисципліна метою, якої пошук відповідей.
Ключові слова: філософія, освіта, педагогічна освіта, практична,
спекулятивна, споглядальна, інтелектуальна, метафізика, епістемологія.

Постановка проблематики даної статті лежить
в площині педагогічної діяльності, яку І. Зязюн
описував, як складну організовану систему цілого ряду
діяльностей:
– діяльність учителя, який безпосередньо навчає;
– узагальнення досвіду учіння, що складається
із співставлення процедур учіння й виокремлення
найбільш ефективних прийомів і способів учіння;
– діяльність методиста, який конструює прийоми
й методи учіння, також методична, але вона ціле
спрямована на добір і побудову навчальних засобів
навчальних предметів;
– діяльність полягає у зв’язуванні навчальних
предметів в одне ціле – діяльність програмування,
складання програм.
Саме головне, що в будь якому випадку в центрі
діяльності опиняється людина – головна дійова особа і
вища мета революційного оновленого суспільства. Саме
людина, жива людина, писав К. Маркс і Ф. Енгельс,
ось хто все робить і всім володіє, за все бореться.
Глибинний сенс полягає у розвитку людини, формуванні
гармонійної особистості, яка в процесі своєї діяльності
створює саме той світ суспільного багатства, яким вона
сама володіє. В силу того загальнокультурний розвиток
особистості, її ідейно моральне піднесення володіє
самостійною гуммманістічною цінністю.
В даний проміжок часу, ми знаходимося так
би мовити на переламному етапі історії в ході якої
виникають все нові й нові утворення, осмислення яких
потребує поєднання та синтезу не тільки методологій,
але й цілих наукових напрямів, синергія яких дозволить
нам віднайти істину, дозволить віднайти відповіді на
одвічні питання, які цікавили людство з давніх давен
(ВІЙНА, МИР, ДОБРО, ЛЮБОВ, МУДРІСТЬ).
Стаючи свідками входження, в наш термінологічний
апарат, все нових і нових понять, не стільки нових
процесів, а ребрендінгу старого, використавши нове
поняття, або запозичивши його з іншої галузі або мови,
утворюючи так звані «псевдо–напрями».
Але занурюючись в історію будь–якої науки, ми
помічаємо, що на початку свого творення, будь–який
напрям або нова ідея зустрічали опір, не тільки в
суспільстві, але й безпосередньо в наукових колах.
Відповідь на питання «Чому?», лежить в сфері розгляду
такого наукового напряму, як зоопсихологія, науки про
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психічну діяльність тварин, порівняльної психології,
науки про еволюцію психіки й психічні відмінності
тварини і людини, етології науки про поведінку тварин,
когнітивної етології, науки про інтелект тварин,
конфліктології та ін.
Дана концепція соціального організму, який фор
мується за синергетичними законами і являє собою
протиріччя між людською особистістю та соціумом.
У науково–філософській літературі це протиріччя, як
зазначає В. П. Бех відбивається як органічна сукупність
усіх видів діяльності людини, суспільних відносин,
зв’язків. Завдяки наявності оригінальних механізмів, з
боку людини – це хронотоп, а з боку суспільства – це
соціальний хронотоп або традиція, протилежності
«входять» одна в одну і постійно взаємодіють, оскільки
вони є протилежними лише за формою, а не за змістом.
При цьому філософська ідея «соціальний організм»
є усвідомленням єдності форми і змісту соціального
світу.
Всім відоме твердження Вільгельмом фон Гум
больдтом, що мова є нічим іншим, як «проміжним
світом» між людиною і дійсністю, виступає засобом
вираження мислення». Так би мовити дзеркалом нації
або «духом нації», містить так званий «код нації»,
з усіма притаманними, як універсальними так і
специфічними ознаками, які притаманні лише певній
спільноті, іншими словами мислення проектується або
відображається в мові. З плином часу утворюється ще
один зв’язок в ході якого мова починає впливати на
мислення. В ході розвитку даного твердження, думки
науковців направленні на вирішення питання, а що було
першим мова чи мислення?
З розвитком мислення, арістотелівська логіка «так/
ні», доповнюється ще одним варіантом «або», тобто
перед нами постає множинність вибору, що в свою
чергу утворює славнозвісну множинність світів, при
кожному зробленому виборі. Тобто світ сучасного
фізичного знання є простір–час. З математичної
точки зору це чотиривимірне гладке різноманіття,
яке задовольняє деяким топологічним обмеженням
і забезпечене метрикою, яка дозволяє вимірювати
просторово–часові інтервали. Світові точки прий
нято називати подіями, але це не зовсім події в
загальновживаному сенсі (подія адже не тільки «коли?» і
«де?», а й «що?», просторово–часова точка лише вказує
на місце і час події).
Дана множинність виборів, породжує перед нами
множинність світів, які можуть або не можуть існувати,
тобто ми опиняємось перед неминучим вибором,
структурування і виокремлення, з безлічі невідомих
нам одиниць знання, не тільки нові напрями, а й нові
піднапрями, у вже існуючих структурах.
Для цього потрібно активніше й інтенсивніше
осмислювати новий підхід і нову реальність, рішуче
відмовляючись від звичних нам типових рішень
у всіх сферах – зовнішньополітичній, військовій,
економічній, інформаційній, соціальної політики тощо.
Як правильно зазначили недавно щодо зміни стратегії
нашої зовнішньої політики: «Є теорія, що уподібнює
взаємодію держав до більярдних куль, у тому сенсі, що
характер зовнішньої політики не залежить від режиму,
як сила і траєкторія ударів не залежать від кольорів
куль. Однак у нашій ситуації йдеться не тільки про колір
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куль: змінилося майже все, включно з геометрією столу
та характером силової взаємодії».
Тому інколи науковцям потрібно звертатись за
допомогою до іншої галузі знань, яка на даний момент
сформувалась в інноваційний науковий напрям – наука
про дані.
Науково–технічний прогрес так само, як і
невблаганні процеси глобалізації, в поєднанні з
політичними інтересами, як іноземних держав, так
і рідної батьківщини, впливають не тільки на науку
в цілому, а й на окремих індивідів, так на стиці цих
всіх інтересів, а в першу чергу на стиці філософії і
педагогіки, народжується новий напрям – ім’я якому
філософія освіти.
Розгляд даного поняття, мимоволі наштовхує нас
на думку, що з плином часу, вона ввібрала в себе всю
національну специфіку певної нації, культивувала,
формувала і розвивала особистість, відповідно до
закладеної в неї філософії певного етосу. На нашу
думку в кожній країні світу освіта буде специфічної з
притаманними тільки їй культурними характеристиками,
а кожний освітній заклад відрізнятиметься від іншого
не тільки професійним спрямуванням, але значний
вплив матиме менеджмент певної освітньої організації,
що й буде утворювати філософію певного навчального
закладу в системі освіти.
Так поява все нових і нових досліджень в сфері
філософії, звернення дослідників до все нових і нових
аспектів вивчення філософії освіти – все це вимагає
всебічного осмислення історії названого наукового
напрямку, його сучасного стану, закономірностей
еволюції і взаємодії з іншими науковими напрямками,
що й зумовлює актуальність нашого дослідження.
Метою статті є ідентифікація загальних закономір
ностей і тенденцій процесу розвитку такого наукового
напряму, як філософія освіти.
Завдання статті:
1) визначити теоретико–методологічні засади вив
чення філософії освіти у контексті сучасної філософії;
2) проаналізувати останні дослідження та публікації,
що їх присвячено проблематиці вивчення філософії
освіти;
3) ідентифікувати останні дослідження в даному
науковому напрямі й окреслити на цій основі
перспективи подальших наукових розвідок.
Незважаючи
на
те,
що
останнім
часом
простежується значний всплеск робіт присвячений
даному напряму, можемо простежити первісні елементи
філософії освіти в стародавньому світі, сюди можна
віднести праці таких науковців, як Платон, Арістотель,
Августин і Сент–Томас, Луїс Вівес, Руссо, Гербарта,
Дьюї, Піаже, Маритен і ін.
Термін «філософія освіти» вперше з’явився в
енциклопедії, надрукованій в 1911–1913 рр. в США.
Там само в 1941 р. було створено товариство філософії
освіти. Сам напрям почав формуватись у другій
половині ХХ ст. з метою осмислення кризового стану
буття і становлення людини в сучасному світі, а також
застосування фундаментальних філософських принципів
до освітньої діяльності.
Витоки даного напряму представлені в роботах
таких класиків як: Ф. Бекон, Г. Ващенко, М. Вебер,
Г. Волинка, Г. Гегель, В. Гончаров, Ф. Дістервег,
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В. Захаренко, І. Кант, Дж. Ланкастера, Дж. Локка,
М. Лютер, А. Макаренко, Ф. Меланхтон, М. Монтессорі,
Ф. Ніцше, Ф. Фребель, Ф. Шлейєрмахер, Г. Спенсер,
П. Юркевич, Сковорода–Юркевич, В. Сухомлинський,
А. Швейцер, В. Шинкарук, К. Ушинський, М. Драго
манов, С. Русова, М. Стельмахович, В. Сухомлинський.
В нашій статті ми спробуємо зосередитись не лише
на дослідженні сучасних трактувань нового, як для
України, але вже інституційно сформованого напряму –
філософію освіти, але й зробимо невеликий екскурс в
історію.
До сучасників української філософської школи, ми
можемо віднести таких видатних педагогів та філософів,
як: Б. Андрусишин, В. Андрущенко, Т. Андрущенко,
В. Бех, Ю. Бех, І. Богачевська, А. Богачов, М. Бойченко,
Н. Бойченко, А. Василюк, Н. Вашкевич, В. Волинка,
В. Волович, В. Гайденко, В. Гвоздік, Л. Губернський,
А. Гуз, В. Гусєв, І. Добронравова, О. Кивлюк, В. Кре
мень, В. Крижко, М. Култаєва, С. Клепко, Г. Малкіна,
Мозгова, І. Немчинов, В. Огневюк, І. Остащук,
Л. Панченко, Я. Пасько, Р. Пахоцінський, О. Предко,
В. Рижкко, Л. Сидоренко, І. Степаненко, А. Толстоухов,
Є. Харьковщенко, І. Хоменко, Ю. Чорноморець, І. Чор
номорденко, В. Чуйко, Л. Шашкова, С. Шевцов,
Н. Яковець, В. Ярошовець.
Проблемами
філософії
освіти
в
сучасному
українському соціумі займався В. Андрущенко, в своїй
роботі, вища освіта у пост–Болонському просторі:
спроба прогностичного аналізу, автор зазначає, що
єдність природничого й гуманітарного циклу навчальних
дисциплін (з урахуванням специфіки майбутньої
професії) має стати головним принципом організації
вищої освіти першої половини XXI століття.
Сучасний етап розвитку гуманітарного знання пов’я
заний з пошуком шляхів більш чіткого обґрунтування
його науково–теоретичного контексту, так Л. Губерн
ський, вказує на формування дослідницьких підходів,
що ґрунтуються на інтеграції міждисциплінарного,
міжпарадигмального, кроскультурного рівня, на діалозі
ідей, концепцій, парадигм. В результаті особливо
важливими постають питання філософії та методології
гуманітарного пізнання. Також сфера сучасної іннова
ційно–інтелектуальної діяльності для свого подальшого
розвитку потребує методологічних зрушень.
Б. Андрусишин та А. Гуз вбачають таке зрушень
в розвитку теоретичних засад методики і конкретних
способах викладання, які формуються на практиці, за
допомогою неї вони перевіряються й апробуються, тобто
схвалюються. Методика спирається на перевірений
досвід, бере на озброєння позитивне, враховує
негативне, адже воно теж повчальне. Зрозуміло, що
методика залучає до свого арсеналу лише найдоцільніші
методи і прийоми навчання, за потреби вносячи
корективи в свою теорію.
У зв’язку з чим зростає застосування новітніх
науково–технічних відкриттів, ускладненість їх впро
вадження в практику показали, що поряд з високим
рівнем професійної кваліфікації, все найтісніше
постають вимоги високої емоційно–чуттєвої культури,
розвиток моральних якостей кожного працюючого,
зазначає видатний педагог В. Кудін, в своїй праці
«Емоційно–естетична культура в професійному розвитку
вчителя».
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Р. Вернидуб розглядає реалізацію основних етапів
інформатизації педагогічної освіти розглядає як умову
якісної підготовки майбутніх педагогів.
Дана соціальна ситуація, що склалась, якісно по–
новому ставить проблему підготовки педагогічних
кадрів, вимагає наукового переосмислення цінностей
системи, формування професійно значущих якостей
учителя, актуалізує пошук оптимальних форм цього
процесу в період навчання у вищому закладі освіти.
Освіта – це процес тривалий і творчий. Успіхи або
невдачі освітнього процесу багато в чому залежать саме
від особистості викладача, від ставлення до предмета
навчання і до тих, хто навчається. Можна стверджувати,
що людина байдужа, самозакохана, корислива, морально
деградована не може бути зразковим педагогом.
Виховати успішного учня здатен тільки «новий»
вчитель, який поєднує в собі риси фахівця і високо
моральної особистості. Тож вирішення основних
завдань утвердження повноцінної освіти в кожній країні
передусім визначається особистістю педагога, так писав
В. Гончаров. Він як провидець майбутнього вказував,
на те з чим нам доведеться стикнутись, його думки і по
сьогоднішній день пронизують простір.
Так М. Корець досліджуючи генезис підготовки
вчителів, підтверджує необхідність проведення рефор
мування системи професійної підготовки вчителів
трудового навчання; до цього часу залишається не
розробленою модель такого вчителя на різних освітньо–
кваліфікаційних рівнях, а також не відрегульований
принцип наступності між окремими ступенями
підготовки вчителя трудового навчання.
Саме у цьому вимірі (і не більше!) філософія
й постає у якості теорії освіти. Оскільки ж філо
софське засвоєння світу розгортається як осягнення
всезагального, вона (філософія) виконує в освіті мето
дологічну функцію, визначення способу здійснення
якої складає предметне поле такого напряму філософ
ствування, як філософії освіти. Філософія, таким чином,
є теорією й методологією освіти.
Серед представників російської філософської
школи: А. Авдулов, Ш. Амонашвілі, Е. Бондаревська,
В. Борзенков, Б. Гершунський, І. Зязюн, А. Казанський,
Ф. Лазарев, С. Лебедев, Л. Лесков, М. Лукацький,
Э. Мирський, М. Романенко, С. Подмазін, Г. Се
левко, Чудінов, Б. Юдін, М. Алексєєва, О. Анісімова,
Б. Гершунського, В. Розіна, І. Семенова, П. Щедро
вицького.
Затвердження філософії освіти як самостійної
наукової галузі в Росії почалося з 1990–х років. Про
те, що статус філософії освіти почав визначатися,
свідчила поява ряду збірників, навчальних курсів,
навчальних посібників, монографій, найбільш яскраві
приклади яких – це «Філософія освіти для XXI сто
ліття» Б. С. Гершунский (1998), «Вступ до філософії
освіти» Е. Н. Гусинського і Ю. І. Турчанінова (2000),
«Образи освіти. Західна філософія освіти ХХ століття»
А. П. Огурцова, В. В. Платонова (2004). В останні роки
в Росії публікується спеціалізоване регулярне видання з
філософії освіти.
Історія виникнення і становлення будь–якої наукової
дисципліни нерозривно пов’язана з історією суспільства,
і філософія освіти не є винятком. Витоки сучасної
філософії освіти можна виявити вже в античності.
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Одним з головних завдань освіти за Арістотелем,
а може й однією з найважливіших, було отримання
хороших і доброчесних громадян для міста. В цей
період всі хто спеціалізувався на мистецтві управління
державою були переконані, що доля імперії буде
залежати від рівня освіти молоді.
Філософії освіти Платона була заснована на баченні
ідеальної Республіки, в якому людина повинна була
слугувати найкращим підкоряючись справедливому
суспільству. Він виступав за раннє видаленням дітей від
материнської опіки і підвищення опіки з боку держави.
Освіта буде цілісною, включаючи факти, навички,
фізичну дисципліну, музику, мистецтво, які він вважав
вищими формами освітньої діяльності.
У середньовічному ісламському світі, початкова
школа була відома як maktab (араб.:  ;بتكمперс.:
)هناخبتکم, яке бере свій початок в 10–му столітті. Як
медрессе (назва вищої освіти), мактаб часто функціонує
при мечеті. У 11–му столітті, Ібн Сіна (відомий як
Авіценна на Заході), написав главу, присвячену мактаб
під назвою «Роль вчителя в підготовці і вихованні
дітей», в якості керівництва для вчителів, які працювали
в школах. Ібн Сіна описав навчальну програму в школі в
деталях, описуючи навчальні програми для двох етапів
освіти в даній школі.
У 12–му століття, андалузько–арабський філософ і
письменник Ібн Туфу (відомий як «Abubacer» або «Ebn
Tophail» на Заході) продемонстрували теорію емпіризму
про «tabula rasa/чиста дошка», як експериментальне
мислення в філософській повісті, Hayy ibn Yaqzan, в
якій він зобразив розвиток розуму дикої дитини «від
tabula rasa до дорослої людини, в повній ізоляції від
суспільства». Латинський переклад його філософського
роману,
Philosophus
Autodidactus,
опублікованої
Едвардом Пококом Молодшим в 1671 році, вплинула на
інтерпретацію tabula rasa у Джона Локка, що вилилось в
«Досвід про людське розуміння».
У своїй праці Some Thoughts Concerning Education/
Думки про освіту і Of the Conduct of the Understanding/
Розвідка про людське розуміння і Локк структурує,
як навчити цей чистий розум, як утворити в ньому
структуру для того, щоб збільшити його силу і
активність.
Луїс Вівес виступав проти схоластичного вчення,
бачив основу пізнання безпосередньо в спостереженні
і експерименті. Він багато в чому випередив метод
Френсіса Бекона. Вівес дослідив нові напрями в
психології («Про душу і життя») і педагогіці. В
його роботі закладено основи наукового розуміння
емоцій, пам’яті, мови. Серед безлічі педагогічних ідей
Вівеса особливу увагу привертають його трактати
про дитяче та жіноче виховання, роздуми про школу
взаємного навчання людей різного віку і статі. Блиском
і витонченістю відрізняються його діалоги навчання
юнаків латині.
В основу його філософської системи були закладені
думки Арістотеля. Головним питанням він вважав не
що є душа, його цікавили її прояви. Детально розглянув
питання про асоціацію ідей і природу пам’яті. Праці
Вівеса вплинули на Яна Амоса Коменського, а також
Ігнатія Лойолу і його теорію єзуїтського виховання.
Подальший розвиток ідеї Вівеса отримали в роботах
іспанського філософа–матеріаліста Х. Уарте.
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Руссо, незважаючи на свою повагу до філософії
Платона, відхиляв його трактування через непрак
тичність застосування до недосконалого суспільства.
Платон вважав, що люди народжуються з навичками,
відповідно до різних каст (хоча ці навички можуть і не
успадковуватись), Руссо вважав, що існує один процес
розвитку, загальний для всіх людей. Це основний,
природній процес, в якому основним прояв поведінки
є цікавість. Це відрізнялося від розуміння Локка про
«tabula rasa» в активному процесі отримання дитиною
знань з навколишнього середовища.
Філософські погляди Броуді були засновані на
традиції класичного реалізму, маючи справу з істиною,
добром і красою. Однак він знаходився під впливом
сучасної філософії екзистенціалізму та інструменталізму.
У своєму підручнику Філософія освіти в приводить
дві основні ідеї: перша істина, а друга універсальна
структура, які будуть знайдений в боротьбі людства
за освіту і хороше життя. Броуді також вивчав питання
по запитам суспільства по школі. Він думав, що освіта
буде саме тим зв’язком, щоб об’єднає різноманітні
суспільства і тому закликав суспільство приділяти
більше довіри і прихильності школі і здобуттю гарної
освіту.
Іммануїл Кант вважав, що освіта відрізняється від
навчання тим, що перше включає в себе мислення,
тоді як останнє ні. На додаток до навчання причини,
центральне значення для нього був розвиток характеру
і викладання морального максимуму. Кант був
прихильником народної освіти і практичного навчання
або так званого «навчайся працюючи», яке і наразі
набуло широкого застосування в деяких вітчизняних
вузах.
Наукові результати. Як відомо, освіта (грецьк. –
«раіdеіа», рос. – «образование»; англ., – «education»;
нім. – «bildung»; ісп. – «educatión«; дан. –
«uddannelse») – є суспільний процес (діяльність, інсти
туція) розвитку і саморозвитку особистості, пов’язаний
з оволодінням соціально значущим досвідом, втіленим у
знаннях, вміннях, навичках творчої діяльності, чуттєво–
ціннісних формах духовно–практичного освоєння світу.
Філософія освіти (англ. Philosophy of education) –
область філософського знання, що має своїм предметом
освіту. Веде відлік своєї історії як окремої дисципліни
з початку XX століття. Засновником філософії освіти в
світі вважається англо–американський філософ Джон
Дьюї.
Аж до теперішнього часу обговорюється специфіка
предмета і межі області філософії освіти, – так, один
з провідних філософів освіти Великобританії У. Карр
описав історію виникнення даної суб–області в рамках
академічної філософії як наслідок розпочатого в
XX ст. виділення додаткових предметних сфер, поряд з
філософією свідомості, філософією мови, філософією
діяльності, і як приклад поєднання чистої і прикладної
філософії .
Дж. Дьюї обґрунтував існування і предмет філософії
освіти як детермінований природою самої філософії .
Цю ж позицію поділяв і другий з основоположників
англо–американської
традиціqzj
філософії
освіти
А. Уайтхед. Ф. Сміт в 60–х роках XX ст. проаналізував
ставлення філософії та освіти в історії становлення
області філософії освіти, розрізняючи позиції «філософії
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і освіти», «філософії в освіті», «філософії для освіти» та
«філософії освіти» і запропонував розуміти філософію
освіти як область системних досліджень. Г. Брауде
підкреслив необхідність для сфери філософії освіти
логічної організації.
У XX ст. в сфері філософії освіти виникли різні
напрямки, пов’язані з основними філософськими
течіями:
– аналітична філософія освіти розвивалася з
поч. 60–х рр. в США, Англії, Австралії І. Шеффлер,
Р. Пітерсом, Е. Макмилланом, Д. Солтис та ін.
– критико–раціоналістична філософія освіти, що
відображає ідеї К. Поппера, розроблялася з поч. 60–х рр.
В. Брецінкой, Г. Здарцілом, Ф. Кубе, Р. Лохнера і ін.
– культурологічний підхід в філософії освіти був
представлений К. Кершенштейнером, а також Е. Шпран
гером.
– екзистенційно–діалогічна філософія освіти спира
лася на ідеї і роботи М. Бубера.
– гуманістичне спрямування філософії освіти
втілювало ідеї педагогіки К. Роджерса.
– педагогічна антропологія в особі І. Дерболава,
О. Ф. Больнова, Г. Рота, М. І. Лангевельда, П. Керна,
Г.–Х. Віттіга, Е. Майнберга спиралася на філософську
антропологію (М. Шелер, Г. Плесснера, А. Портман,
Е. Кассирер, Б. Андрусишин, А. Гуз і ін.).
– критико–емансіпаторская філософія освіти мала в
якості своїх засновників К. Молленхауера, В. Бланкерца,
В. Лемперта, В. Клафкі, що відокремилися в кінці
60–х років від напрямку педагогічної антропології. Ці
філософи орієнтувалися на франкфуртську філософію
неомарксизма М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе,
Ю. Хабермас і стверджували про неправомірність
відриву освіти від політики, вважаючи за необхідне
залучати освіту в політичні руху за емансипацію
особистості і міжособистісних відносин від панування
відчужених структур та ідеологій. До їхніх ідей
близька лібертарна педагогіка Ф. Феррера, П. Фрейре,
П. Макларена і ін.
– постмодерна філософія освіти була представлена
Д. Ленценом, В. Фішером, К. Вюнш, Г. Гізеке в Німеч
чині, С. Ароновітцем, У. дол. в США. Постмодерністи
боролися за «демократичність», за плюралізм само
коштовних практик, за «депрофесіонализацію» філо
софії, проти «диктату» теорій і систем в освітній сфері
(зближуючись в цьому плані з «Антипедагогікою»
І. Ілліча і П. Фрейре).
В англомовних країнах філософія освіти в даний
час – це область з усталеним дисциплінарним статусом,
представлена в університетах окремими кафедрами,
перш за все, на факультетах філософії та в сolleges
of education/факультетах освіти. Філософія освіти
направлена на застосування філософії для вирішення
проблем освіти, перевірки визначення, цілей і значення,
певного бачення або підходу до освіти.
В академічному розумінні, філософія освіти
є нічим іншим, як «філософським дослідженням
освіти і її проблем ... предметом вивчення є освіта,
а послуговується вона філософськими методами».
«Філософією освіти може бути як філософія процесу
освіти так і філософія освітніх дисципліни. Тобто,
це може бути частиною дисципліни тільки в тому
випадку, коли це буде стосуватись цілей, форм, методів
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і результатів процесу виховання або бути освіченим, або
це може бути використане, як метадисциплінарна наука
в тому плані, коли це стосуватиметься концепцій, цілей
і методів дисципліни». Таким чином, вона по перше
є частиною галузі освіти, а з іншого боку це область
знань прикладної філософії, яка охоплює метафізику,
гносеологію, аксіологію та філософських підходів
(спекулятивних, розпорядчих чи аналітичних) для
вирішення питань педагогіки, політики в галузі освіти,
а також навчальних програм, а також процесу навчання,
щоб мати змогу ідентифікувати деякі з них. Наприклад,
вона може вивчати, що таке виховання і освіта, цінність
і норми, які розкриватимуться шляхом виховних і
освітніх практик, обмеження і легітимізацію освіти як
наукової дисципліни, а також зв’язки між педагогічною
теорією і практикою.
Філософія освіти може ставитися або до
застосування філософії до проблеми освіти, розглядаючи
визначення, цілі і сенс освіти, або конкретне бачення
або підхід до освіти. На відміну від того предмету
яким займається філософія, ми не повинні плутати
філософії освіти з теорією освіти, яка не визначається
конкретними доповненнями філософії до питань в
освітній галузі. Філософію освіти також не слід плутати
з освітньою філософією, методикою викладання і
вивчення предмета філософії.
Філософія освіти також може бути зрозуміла
не як академічна дисципліна, а в якості нормативної
освітньої теорії, яка об’єднує педагогіку, навчальні
програми, теорії навчання, мету освіти і ґрунтується
на певному метафізичному, гносеологічному і аксіо
логічному припущенні. Ці теорії також називають
освітньою філософією. Наприклад, учитель може
сказати слідувати інтегральному традиціоналізму освіт
ньої філософії або інтегральному традиціоналізму
філософії освіти.
Німецькомовні кола вважають, що філософія освіти
філософія, як будь–яка академічно кваліфікована форма,
теоретичного знання, область знань якої лежить в
тематиці, проблематиці, гендерних питаннях, конфліктах
в галузі освіти, професійній підготовці і навчанні. В
цьому відношенні освіта філософського дослідження
є дослідження курсу освіти. Це потрібно враховувати
при дослідження поглядів, суджень і дій окремих осіб і
організацій в цих областях.
В рамках філософії освіти, сприймається реальність
описана і критично проаналізована. Звертаючись до
сучасних уявлень можливостей загального і конкрет
ного людського розвитку, обговорюється і соціальна
легітимність освітніх цілей, навчальних методик та
освітніх шляхів. Центральне місце в філософію освіти
є філософські і етичні принципи педагогічного дії,
критичні дослідження і оцінка навчальних закладів
відносяться до контексту вивчення освітньої філософії
та соціології освіти. Філософії освіти аналізує і
критично оцінює педагогічні знання і переконання
освітніх закладів. Тобто, вони аналізують, що є
педагогічно актуальним і яка освітня валідність
використаного знання в організації.
Філософія освіти передбачає вирішення нормативних
вимог, які при дослідженні розкриваються як задній
план тих вимог які потрібно виконати і слугують
для вирішення нормативних завдань. Інші метою
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філософії освіти є філософія сумніву до таких вимог по
відношенню до її умов, наслідків і контексту.
Філософія
освіти
ставить
питанням
свого
дослідження, що є об’єкт освіти, що мається на увазі
під педагогічним. Освітня філософія розширює,
освітлює і орієнтує наші знання, мислення і говоріння
про педагогічне. Філософія освіти полягає в сприянні
громадським дискусіям в питаннях освіти. Внесок
громадськості буде надавати широту, доступність і
зрозумілість аргументів, що сприятиме судженням.
У Росії паралельно з подібними процесами на Заході
область філософії освіти (НЕ ототожнюється) починала
складатися з кінця XIX ст., Перш за все, завдяки
педагогічним робіт К. Д. Ушинського і П. Ф. Каптерева,
пізніше В. В. Розанова. Ще Л. Н. Толстой обґрунтовував
те, що повинно було розумітися як філософія освіти, в
дусі своєї моральної філософії – та в де чому схожою з
позицією з Дж. Дьюї.
К. Д. Ушинський також пов’язував специфіку
розроблюваної ним галузі педагогічної антропології з
філософією в параметрі визначення мети, необхідного
для утворення як діяльності. В. Розанов запропо
нував формулювання і визначення області філософії
освіти.
Разом з тим, філософія освіти в Росії знаходиться
в процесі формування, насилу визначаючи свої межі і
специфіку в контексті потужно інституціалізованої в
радянський період і вбудованої в російський соціум і
культуру педагогіки. У руслі такого важкого процесу
формування виникають спроби організації філософсько–
освітніх дискусій для знаходження відповідей з боку
філософського дискурсу щодо проблем освіти, в цілому,
і, особливо, проблем сучасної освіти, в його зв’язку з
цивілізаційними перетвореннями.
Сучасні філософи освіти підкреслюють значущість
філософії освіти для педагогів, визначаючи її специфіку
в цьому плані як таку, що має вирішувати сумніви
педагогів у цінності освітніх зусиль; що визначає для
педагогів місце подій і процесів «в фундаментальному
порядку речей», причому в гармонійному співвідно
шенні з цим порядком; то, що, в підсумку, призводить
педагогів до розуміння вищої мети своєї освітньої
роботи.
Одночасно з цим, зі свого боку, філософія освіти –
це філософські дисципліновані методи мислення...
корпус доведених технік аналізу, аргументації і
теоретичної побудови – для вирішення проблем
освіти».
В Україні філософія освіти – міждисциплінарна
царина знання. Вона використовує підходи і знання
всіх рефлексивних дисциплін – методології, аксіології,
історії, культурології, власне філософії; її інтерес –
педагогіка і освіта, тому все запозичене з інших
дисциплін філософія освіти використовує для вибудови
моделі подолання кризи освіти, для обговорення
найзагальніших проблем педагогічної діяльності,
проектування шляхів побудови нової педагогічної
науки. Так філософія освіта розробляється науковою
школою НПУ імені М. П. Драгоманова і структується за
наступними напрямами: предмет філософії освіти крізь
«дух епохи»; сучасний філософсько–освітній дискурс;
онтологічні проблеми в предметному полі філософії
освіти; антропологічний вимір освіти та виховання;
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педагогічна епістемологія; аксіологічні виміри освіти і
виховання; естетичний вимір філософії освіти; гендерна
освіта.
Вітчизняна філософія освіти як особливий напрям
філософських досліджень свої витоки бере з другої
половини ХІХ ст. (П. Куліш, П. Юркевич, К. Ушин
ський, Ю. Бачинський та ін.). Історію філософії у її
зв’язку з освітою В. Волинка, В. Гусєв, Н. Мозгова),
освіту в контексті сучасних цивілізаційних тенденцій та
історичних викликів (В. Кремень).
Драгоманівська наукова школа в узагальненому
вигляді аналізує взаємодію філософів і педагогів у
контексті обґрунтування загальної парадигми розвитку
освіти і виховання в історії розвитку цивілізації і
виокремлює наступні освітньо–виховні парадигми:
– міфологічна;
– природовідповіднісна:
Конфуцій,
Арістотель,
Платон, Демокріт;
– теологічна:Аквінського, Августина, Філона;
– гуманістична: Макіавеллі, Леонардо да Вінчі,
Кальвін;
– просвітницька: Вольтер, Локк, Руссо, Коменський;
– раціоналістична Кант, Дідро, Гельвецій, Гегель,
Дістервег, Гербарт, Песталоцці, Дідро, Ушинський;
– псевдо–гуманістична (ідеолого–конфронтаційна):
Камю, Ніцше, Маркс, Крупська, Монро, Поппер, Мака
ренко, Ващенко;
– технократична, (модерністська): Ясперс, Арон,
Сухомлинський;
– глобалізаційно–інформаційна: Арендт, Деррида.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
В історії відомі випадки, коли соціокультурні та
економічні зміни у суспільстві зумовили кардинальні
зрушення в існуючих системах освіти. Наприклад,
так було в Спарті, в СРСР. До речі, система освіти в
Радянському Союзі при всіх її недоліках упродовж
багатьох десятиліть залишалася конкурентоспроможною
і забезпечила успіхи у галузі космічних досліджень в
60–ті роки ХХ ст. і до наших днів.
Так порівняння науково–технічної політики, так
само як і підходів до філософії освіти вказує, на те що,
незважаючи на наявні національні особливості, існує
цілий ряд загальних, універсальних закономірностей,
до їх ефективного існування відносяться: 1) ставлення в
суспільстві до науки та освіти як до одного з головних
пріоритетів національного розвитку; 2) забезпечення
частки науки в загальному обсязі валового внутріш
нього продукту не менше 2–3%; 3) створення в
суспільстві необхідного компромісу інтересів і зацікав
леного консенсусу між представниками наукового
співтовариства, приватного бізнесу і держави; 4) суттєві
податкові преференції для капіталу при його вкладенні
в розвиток науково–технічної сфери; 5) диференціація
джерел фінансування науки з державного бюджету і
приватного бізнесу і дотримання між ними пропорції
приблизно 30/70; 6) активна роль держави в про
веденні національної науково–технічної освітньої
політики, зокрема забезпечення координації та взаємо
дії всіх секторів науки і постійного збільшення
наукоємності національної економіки; 7) створення
високопрестижного іміджу науки і освіти в національній
самосвідомості шляхом розвитку системи пропаганди її
досягнень в засобах масової інформації.
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Інституціоналізація нового філософського напрям
ку – філософія освіти – у вітчизняному освітньому
просторі відбувається в умовах модернізації системи
освіти. Безумовно, що наукові розвідки у цій царині
сприяють осмисленню її тактик, стратегій, ризиків і
загроз, так само як і професійний розвиток вчителів
та викладачів і чи дійсно воно нам потрібне, чи
вже існуюча модель повністю задовольняє нас
у вже існуючих потребах, це й стане предметом
наших наступних наукових розвідок так само як і
розвиток філософії науки, як в Україні так і за її
межами.
Veryovkin V. V., candidate of philology,
National Pedagogical Drahomanov University
(Ukraine, Kyiv), v.veryovkin@gmail.com
Philosophy of education as an innovative direction
of the latest philosophical and pedagogical research
The role of philosophy of education has become seriously blurred with
constant cries for practical and immediate answers. Philosophy is an intellectual
and contemplative exercise; it is a true activity of leisure, one which needs to be
enjoyed for its own sake. This intellectual and contemplative activity is of service
to the practical concerns of education because choice, action, and judgement – the
concerns of the practical realm – depend upon intellectual knowledge. Philosophy
of education is, therefore, an essential discipline in the education of the student–
teacher.
Keywords: philosophy, education, teacher education, practical, speculative,
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Философское осмысление взаимоотношений
в сфере здравоохранения
Формирование и развитие социально–философского подхода к изучению
вопросов взаимоотношения в сфере здравоохранения связано с процессом
трансформации нравственно–духовных ценностей вообще, в медицине в
частности. Оно обусловлено, прежде всего, резко усиливающимся вниманием
к правам человека «в медицине – это права пациента, испытуемого и т.д.»
и созданием новых лечебных и диагностических технологий, порождающих
множество проблем, требующих осмысления, как с точки зрения права, так
и философии.
Ключевые
слова:
философское
осмысление,
здравоохранение,
нравственно–духовные ценности.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Вопросы взаимоотношения в сфере здравоохранения
стала актуальной частью современного социально
философского знания. Формирование и развитие
социально–философского подхода к изучению вопросов
взаимоотношения в сфере здравоохранения связано
с процессом трансформации нравственно–духовных
ценностей вообще, в медицине в частности. Оно
обусловлено, прежде всего, резко усиливающимся
вниманием к правам человека «в медицине – это права
пациента, испытуемого и т.д.» и созданием новых
лечебных и диагностических технологий, порождающих
множество проблем, требующих осмысления, как с
точки зрения права, так и философии.
Кроме того, формирование социально–философского
подхода к изучению вопросов взаимоотношения в сфере
здравоохранения обусловлено серьезными сдвигами
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в технологическом обеспечении современной меди
цины, в медико–клинической практике, которые стали
возможными благодаря успехам генной инженерии,
трансплантологии, появления оборудования для под
держания жизни пациента и накопления соответст
вующих практических и теоретических знаний. Все
эти процессы все больше актуализирует вопросы
взаимоотношения врача и пациента, иногда встающие
серьезным испытанием, как для врача, так и для
родственников больных и для медперсоналов среднего
звена.
Вот лишь некоторые из этих вопросов, которые
встают перед врачом, а также перед широкой обще
ственностью при современном уровне развития меди
цинской науки:
– Существуют ли пределы оказания медицинской
помощи, и каковы они в поддержании жизни смертельно
больного человека?
– Допустима ли эвтаназия?
– С какого момента следует отсчитывать наступ
ление смерти?
– С какого момента зародыш можно считать живым
существом?
– Допустимы ли аборты?
Социально–философский
подход
к
изучению
вопросов взаимоотношения в сфере здравоохранения как
исследовательское направление междисциплинарного
характера сформировалось в кон. 60–х – нач. 70–х гг.
XX века. В связи с этим впервые был использован
термин «Биоэтика», предложенный В. Р. Поттером в
1969 г. Трактовка ее разнородна. Прежде всего, биоэтику
пытаются отождествить с биомедицинской этикой,
ограничив её содержание этическими проблемами
отношений «врач–пациент». Более широкое понимание
биоэтики – социально–философского подхода к
изучению вопросов взаимоотношения в сфере здраво
охранения включает в себя ряд аксиологических,
социальных проблем и проблем, связанных с системами
здравоохранения и с отношением человека к животным
и растениям. Кроме того термин «биоэтика» указывает
на то, что она ориентируется на исследования живых
существ независимо оттого, находят ли они своё
применение в терапии или нет. Иными словами,
социально–философский подход к изучению вопросов
взаимоотношения в сфере здравоохранения ориен
тируется на достижения современной науки в области
медицины при обосновании или решении моральных
коллизий, возникающих в ходе научных исследований,
при лечении больных.
1. Классификация проблем взаимоотношений в
сфере здравоохранения.
Классификацию проблем взаимоотношения в сфере
здравоохранения можно характеризовать как проб
лемы биоэтики. Ее можно проводить по различным
основаниям. Так, пока вышедшей впервые в России
книге по биоэтике [1] авторы не ставят вопроса
о классификации, но лишь выборочно намечают
разработку той или иной проблематики. Может быть,
поэтому следует подробно рассмотреть две выделенные
ими проблемы: проблема информированного согласия
и проблемы взаимоотношений врача и пациента
(деонтология) и приоритетность той или иной пробле
матики внутри биоэтики.
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Представленные проблемы можно дополнить еще с
тремя группами проблем.
На первом месте по значимости среди её проблем
все–таки стоят проблемы, ближе всего связанные
со смертью и умиранием. Назовём их проблемами
отношения пациента и врача к жизни и смерти.
Вторая по значимости группа проблем связана
с отношением к неизлечимо больным, инвалидам,
дефективным новорожденным. Назовем их проблемами
психологического
дискомфорта,
сострадания
и
терпимости (tolerance).
В третью группу проблем можно включит все
связанные с воспроизводством жизни, искусственное
зачатие, суррогатное материнство, клонирование,
а также проблемы генетики и генной инженерии.
Эти проблемы назовем проблемами нравственности
сторон.
Здесь наверно, необходимо оставлять специфические
проблемы взаимоотношений врача и пациента, врача
и родственников больных, вопрос о врачебной тайне,
о святой лжи и многие другие, поскольку они всегда
входили в круг проблем профессиональной медицинской
этики и продолжают в ней обсуждаться, хотя, и
приобретают нетрадиционное решение. В круг проблем
можно включить в первую очередь те проблемы,
которые возникли в последнюю треть XX века,
которые в силу своей новизны и нерешенности,
спровоцировали возникновение науки–биоэтики как
новой, самостоятельной области знания. Надо исходить
при этом, так же из того, что биоэтика получила
своё название от биологии, а не от медицины, что
не сводится к традиционной медицинской сфере, и
отличается от нее, прежде всего тем, что обсуждаемые
ею проблемы стоят на грани биологии и антропологии,
затрагивают самые основы биологического сущест
вования человека, и уже в его биологии, нащупывают
кардинальные сущностные характеристики человека.
Это не просто проблемы здоровья и болезни, лечения
и выздоровления, жизни и смерти. Это проблемы
поиска подлинной сущности человека в его природе,
в его биологической организации, а не только в его
исторической и социальной проявленности. Поэтому
биоэтику мы понимаем как не часть медицинской
этики, а совершенно новый, может быть, самый
глубинный пласт философской антропологии, настолько
специфичный, что мог бы претендовать на статус
методологии решения метафизических проблем чело
века.
Различные мнения высказываются и поэтому
вопросу.
Некоторые
специалисты
склонны
не
переоценивать ее новизну и объединять её классической
деонтологией (медицинской этики), просуществовавшей
уже не одно тысячелетие. С этим невозможно
согласиться, так как она не позволила бы учесть
качественно новый характер именно этого этапа, его
специфических особенностей. Кроме того, при таком
подходе едва ли удалось бы понять и столь широкий
интерес к биоэтике. Не менее важно и то, что принятие
такой точки зрения целиком и полностью относило
бы биоэтику в область медицину (или, почти одно
и то же, – биологии). Тогда как биоэтика, наоборот,
апеллирует к специалистам более широкого профиля,
и ставит биологические и медицинские тайны под
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контроль не только медиков и юристов, но всей широкой
общественности.
Другие авторы склонны определять статус этой
отрасли более широко. В ней видят некоторое новое
общественное (и даже политическое) движение. Здесь
имеется в виду, видимо, тот факт, что некоторые
важные положения биоэтики становятся лозунгами
политической борьбы, вокруг которых собираются на
митинги и демонстрации сотни тысяч людей. Именно
такие масштабы приобрели, например, в Америке, да и
во многих других странах манифестации сторонников и
противников абортов является предостаточным.
Своеобразной
точкой
зрения
на
проблему
взаимоотношения в сфере здравоохранения, в первую
очередь биоэтики, придерживается один из известных
специалистов в этой области Б. Г. Юдин. В своей
статье, помещенной в выше упомянутой книге, он
пишет: «биоэтику следует понять не только как область
знаний, претерпевающую процесс когнитивной и
социальной институализации, но и как социальный
институт современного общества в целом». В этой
связи надо помнить, что каждый социальный институт
регулирует определенную сферу взаимоотношений
и взаимодействий между людьми, их группами,
объединениями, сообществами, организациями [2, с. 24].
Как видно, в этом высказывании биоэтике
придан очень высокий общественный статус, причём
далее отмечается, что она вышла за узкие рамки
профессиональной медицинской этики, поскольку
нормы традиционной медицинской этики уже не
срабатывают в новых условиях и потому нуждаются в
решительном законодательно–нормативном пересмотре
и уточнении. С этим последним соображением нельзя не
согласиться.
Другие авторы упомянутого сборника придер
живаются несколько иных точек зрения. Так,
отмечается, что биоэтика, будучи тесно связана с
природой американского судопроизводства, осно
ванного на прецеденте, а не на выработке единых
общеобязательных норм, и сама мыслится как
описание и обобщение отдельных случаев, в которых
возникают трудности решения конфликтных в этическом
отношении ситуаций. Правда такая характеристика
относится в основном к американской школе биоэтики
[3].
Как видно, все эти точки зрения достаточно
отличаются друг от друга. А поскольку вокруг статуса
биоэтики такие дискуссии, то можно здесь предложить
своё понимание этой проблемы. Причём мы будем
подходить к определению проблем взаимоотношения
в сфере здравоохранения не как специалиста в области
медицины (или биологии), или истории науки, или
юриспруденции, а с точки зрения философии.
Для этого нам нужно будет определить антро
пологический сущность этих взаимоотношений с
проблемами мышления, с философией, биологией и
медициной.
Прежде всего, мы будем исходить из того, что
эти взаимоотношения – в первую очередь, всё – таки
имеет этические аспекты. Как предмет философии,
этика составляет корень этого слова. Стало быть,
имеет смысл рассматривать биоэтику, прежде всего,
и по преимуществу как этику, как разновидности
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этики. Такое понимание биоэтики – через этику –
только и может, как нам кажется, обеспечить
правильного понимание его научного статуса, её
природы, её содержания, да и её возникновения. Ещё
раз напомним, что биоэтика возникла, как этическая
реакция на неблагополучие и возможность всяческих
злоупотреблений в той важной сфере жизни каждого
отдельного человека, которая связана с биологической
природой человека, с его выражением на грани жизни и
смерти, в условиях болезни и страдания.
Если понимать биоэтику как часть этики, а этику
как часть философии, и если исходить из этого, что
главным предметом философии всегда был и остается
человек, и что вся она представляет собой попытку
определить и понять сущность человека, то и понять
феномен биоэтики можно лишь с анализом тех поисков
сущностных характеристик человека, которые велись в
философии на протяжении XX века. В существующей
историко–материалистической
традиции,
привычно
сущность человека связывали с его социальной,
исторической природой, с совокупностью общественных
отношений. Но, в течение всего XX века в философии
шли параллельные поиски сущности человека
через качественно иные феномены. Не говоря уже о
религиозных исследованиях по данной проблематике,
наиболее известны культурологические поиски, с
одной стороны, поиски в русле психоанализа, и
анализа сферы бессознательного, поиски методологии
космизма, к началу XXI века, стало все наиболее
отчетливо обнаруживаться, что возможен ренессанс
антропологических трактовок человека, возврат к новым
натуралистическим и антропологическим концепциям.
Поиски идут вокруг идеи закодированности уже в самой
биологической природе человека, некоторых ключевых
характеристик человеческой личности, которая, в
свою очередь, выступает в качестве ключевого кода
вселенной. С этой точке зрения интерес к биоэтике
может быть объяснен именно тем, что она выходит
на некоторые субстанциональные биологические
закономерности метафизической природы человека,
обещает стать прорывом к новому пониманию сущности
человека.
Нам кажется, представляется, что главная сложность
биоэтики и все её основные проблемы проистекают
именно из этого внутреннего для неё столкновения
естествознания и этики. В ней хваленые принципы
научности столкнулись с живыми человеческими
ценностями и вынуждены были уступить, признать
их превосходство. Например, принцип автономии
субъекта или святости жизни вступил в противоречие с
интересами науки и принципом безличной объективной
истинности. В этом смысле проблема взаимоотношения
в сфере здравоохранения, как феномен биоэтики,
обозначила собой поворот в современном представлении
о науке и человеке: она, вероятно, знаменует собой
окончание этапа преклонения перед научным знанием,
длящегося вот уже несколько веков, и поворот к
новому пониманию науки, приоритетной ценностью
должны будут стать интересы человека и выживания
человечества.
В коллективном бессознательном истоке этих
взаимоотношений в форме этических конструкций, один
и тот же – страх: страх смерти, понимание опасности
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для ныне живущих поколений, желание обезопасить
себя и своих потомков от уничтожения.
Здесь еще раз встаёт проблема связи не только с
биологией и через неё – с естествознанием, а с более
близкой её по статусу, особой естественной наукой,
вплотную приближенной к человеку – с медициной. Тем
более, что нередко, как мы уже отмечали, что эти две
науки объединяют в одну – биомедицинскую.
Почему философский подход к данной проблеме
обратилась в первую очередь к медицинским,
биологическим проблемам, а не к каким–то другим?
Потому, что среди всех проблем, волнующих
людей, на одном из первых мест стоят здоровье,
болезни, рождения и смерти. А потому и проблемы,
которыми занимается биомедицинская этика – самые
человеческие, гуманистические, самые практические,
самые насущные. Далее, эти проблемы – самые
массовые. Они касаются не каких–то отдельных групп
людей, профессий, национальностей, классов, партий,
стран и т.п., а всех людей, всех возрастов, профессий,
рас, классов, народов во все времена. Таковы те
причины, по которым философские размышления
по данной проблеме обратилась сегодня именно к
медицинским проблемам: здоровья, страдания, болезни,
жизни, смерти.
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Philosophical interpretation of relationships
in the field of health
Formation and development of the socio-philosophical approach to the study
of issues of mutual relations in the health sector is associated with the process of
transformation of moral and spiritual values in general, in medicine in particular.
First of all, it is due to the sharply increasing attention to human rights «in medicine –
these are the rights of the patient, the subject, etc.» and the creation of new therapeutic
and diagnostic technologies that generate many problems that require reflection, both
from the point of view of law and Philosophy.
Keywords: philosophical comprehension, health care, moral and spiritual
values.
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Філософське осмислення взаємин
у сфері охорони здоров’я
Формування і розвиток соціально-філософського підходу до вивчення
питань взаємовідносин у сфері охорони здоров’я пов’язано з процесом
трансформації морально-духовних цінностей взагалі, в медицині зокрема. Воно
обумовлено, перш за все, різко посилюється увагою до прав людини «в медицині –
це права пацієнта, випробуваного і т.д.» і створенням нових лікувальних і
діагностичних технологій, що породжують безліч проблем, які потребують
осмислення, як з точки зору права, так і філософії.
Ключові слова: філософське осмислення, охорону здоров’я, моральнодуховні цінності.
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Историческая память и типы культуры:
в поисках взаимодействия
Анализируется взаимосвязь между этапами научного познания
памяти и изменением типов культуры. Прослеживается история изучения
индивидуальной и социальной памяти в научно–философской мысли Европы
от Дж. Вико до П. Норы и З. Хаттона. В этом контексте анализируется
некоторые особенности подходов Дж. Вико, У. Вордсворда и Ж. Ж. Руссо к
проблеме памяти. Также проводится сравнительный анализ взаимосвязей
между эволюцией представлений о памяти и динамикой изменения типов
культуры. В частности, изучается динамика изменения научных представлений
о роли памяти в устном, письменном и современном типах культуры.
Показывается, что с переходом от устной культуры к письменной структура
коллективной памяти усложняется и меняется ее социокультурные функции.
На современном этапе этот процесс становится более актуальным для
философского осмысления исторической памяти в контексте сохранения
целостности общества.
Ключевые слова: историческая память, социальная память, коллективная
память, индивидуальная память, социокультурная трансформация, воспо
минания, устная культура, письменная культура, электронная культура.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Возросший интерес к проблеме памяти в
современном обществе неслучаен. Темпоральность
социокультурных трансформаций вызывает глубокие
изменения во всех сферах социальной среды.
Философские и социологические исследования многих
авторов показывает, что изменения структурно–
функциональных параметров общественных процессов
имеют системный характер. Требуется новые подходы
для адекватной научной рефлексии этого явления. В
том числе, особо актуальным становится проблема
сохранения целостности общества, определения меха
низмов целенаправленной трансформации социо
культурной системы. Именно в этом контексте проблема
индивидуальной и коллективной памяти становится
еще более актуальной. Дело в том, что исторически
память тесно связано с общими социокультурными
трансформациями в двух аспектах.
Первый аспект, это динамика изменения взаимо
зависимости между индивидуальной и коллективной
памяти. Второй аспект, это роль и место коллективной
памяти в социокультурных трансформациях. В реальном
времени они тесно взаимосвязаны. Более того, именно
в контексте взаимообусловленности и взаимосвязи
этих аспектов возможно философская рефлексия
социокультурных трансформаций в исторической
плоскости. Для теоретического анализа же можно
рассмотреть эти аспекты отдельно. Но в любом случае,
сначала надо давать определение индивидуальной и
коллективной памяти.
В истории европейской научной традиции первым
об этом писал французский ученый Морис Хальбвакс.
Он говорил о «внутренней и внешней», или «личной
и социальной» памяти [1, с. 8]. Их назвал он еще
соответственно как «автобиографической памятью»
и «исторической памятью» [1, с. 8]. Такое разделение
автоматически актуализирует вопрос о взаимосвязи
между этими видами памяти. По М. Хальбваксу, память
существует, только привязываясь к индивидуальному
телу. Но вместе с тем, «она функционально может
иметь отношение или к конкретной личности, или к
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определенному обществу людей. Если выстраивание
воспоминаний характеризуют пространство или место
памяти, то функциональность выражает времен
ную особенность памяти. Именно через этих двух
параметров формируется сеть взаимосвязей индиви
дуальной и коллективной (социальной) памяти» [2,
с. 185]. Таким образом, с философской точки зрения
пространственно–временные характеристики памяти
конкретизируется в системе взаимоотношений инди
видуальной и коллективной памяти, в контексте
взаимодействий места и функциональности памяти.
Такая постановка вопроса актуализирует проблему
функционирования памяти в рамках определенного
типа культуры. Исследователи выделяют обычно три
типа культуры – устная, письменная и электронная (см.:
напр., [3]). С изменением типов культуры меняется
место и роль памяти в социокультурных процессах.
Это соответствует логики эволюции культурной
системы вообще. Отметим, что история научного
познания памяти выражает историю эволюции изучения
проблемы памяти в контексте динамики изменения
формы культурной системы. Поэтому сначала, вкратце
проследим этапы познания памяти в истории науки.
Как пишет М. Хальбвакс, «поскольку история нашей
жизни является частью истории человечества», то
личная память всегда использует историческую память.
Но личная память о жизни индивида представляет
«более непрерывную и густую картину», чем
историческая память об обществе. Для исторической
памяти прошлое существует «лишь в сокращенной и
схематичной форме» [1, с. 8–9]. Тогда можно говорит
о том, что любое научное представление ученого о
памяти коллектива лишь схематично и сокращенно
выражает прошлое. Но именно таким образом мы имеет
возможности создать более или менее полную картину
эволюции научных представлений о памяти в истории
человечество. В этом контексте вызывает интерес идеи
Дж. Вико о памяти устной культуры. Итальянский
ученый отмечал, что истоки коллективного сознания
людей раскрываются в поэтических выражениях. Эти
выражения суть воображаемые формы. Они одушевлены
природой. Отсюда Дж. Вико делает вывод о том, что
поэтическая ментальность столь же стары как мифы
и легенды. В этом смысле поэтическая ментальность
вместе мифами и легендами являются кодами
подсознания. В них и хранится коллективная память [4].
Таким образом, Дж. Вико считает важным для изучения
в устной традиции коллективной памяти коллективного
поэтического воображения. Этого можно воспринимать
как один из особенностей устной культуры. Здесь
ключевым моментом с философской точки зрения,
является связь между поэтическим познанием мира
с ментальной конституцией коллектива. Как коды
подсознания поэтическая ментальность вместе с мифами
и легендами актуализирует социально–психологическую
жизнь общества, фактически организует коллективный
образ жизни этноса. Коллективная же память в этом
процессе играет определяющую роль. Неслучайно,
что первым кто восхвалял памяти и особым способ ее
укреплял был древнегреческим поэтом Симонид. Разные
источники об этом сообщают.
В контексте подхода Дж. Вико к проблеме
памяти в устной традиции Патрик Хаттон пишет:
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«…«Автобиография» Вико свидетельствует о стрем
лении ученого к признанию потомками. В любом
случае это был памятник образу жизни, который
читатели могли найти достойным подражания, не
прибегая к самоанализу» [5, с. 147]. Следовательно,
в устной традиции связь между индивидуальной и
коллективной памяти осуществлялось в основном через
актуализации мифов, легенд, поэзией и ритуалов. В
историческом ракурсе устная традиция тождествовала
индивидуальной памяти с коллективной. Точнее
индивидуальная память «потерялась» в социальной
жизни в коллективной памяти. Полное поглощение в
социальном плане индивидуальной памяти в коллек
тивном, один из основных характеристик устной
традиции. По этой причине Пьер Нора утверждает,
что в традиционных обществах «память=история» [6,
с. 18–22]. Полное философское содержание тождество
памяти и истории раскрывается в следующих мыслях
французского ученого. Вот, что пишет по этому поводу
П. Нора: «Память – это всегда актуальный феномен,
переживаемая связь с вечным настоящим. История
же – это репрезентация прошлого. Память в силу своей
чувственной и магической природы уживается только
с теми деталями, которые ей удобны. Она питается
туманными, многоплановыми, глобальными и текучими,
частичными или символическими воспоминаниями,
она чувствительна ко всем трансферам, отображениям,
запретам или проекциям» [6, с. 19]. Тогда в устной
традиции в контексте проблемы памяти актуальность
настоящего и и репрезентация прошлого совпадают.
Туманные, многоплановые, глобальные и текучие,
частичные или символические воспоминания не
отличаются друг от друга. В устной традиции транс
формации памяти суть и трансформации исторического.
Идеи Дж. Вико сильно влияли на философов Нового
Времени в Европе в вопросе изучения проблемы
памяти. Они, фактически отталкиваясь от основных
тезисов Дж. Вико развивали методологию изучения
коллективной памяти и ментальности. Одним из
ярких представителем этого нового подхода считается
Ж. Ж. Руссо [7]. П. Хаттон об «Исповеди» великого
французского ученого пишет: «Его «Исповедь» – это
сага об эмоциональном исследовании, и он в полной
мере осознавал оригинальность своего предприятия.
Его целью был поиск детских чувств внутри своей
души» [5, с. 147–148]. Эта был методологический
поворот в изучении проблемы памяти. Он имел
принципиальное значение в гносеологическом и
мировоззренческом аспектах. В отличии от прежнего
периода, теперь коллективная память анализировалось
не через поэтической коллективной ментальности
древних. Краеугольным камнем познания проблемы
памяти становился поиск смысла собственной жизни.
Другими словами, поиск того «перекрестка», в
котором сосуществуют личная и социальная память,
индивидуальная и коллективная ментальность. Выражая
философски, Ж. Ж. Руссо пытался через самопознания,
самоуглубления познать мир как таковой. П. Хаттон
сравнивая подходы Дж. Вико и Ж. Ж. Руссо прекрасно
раскрывает основные теоретические отличительные
черты представлений о памяти этих авторов: «Как Вико
связывал эмоциональную экспрессию с поэтическим
восприятием древних народов, так и Руссо обращается
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к памяти, чтобы найти там образы и переживания,
сформировавшие его чувство «Я» [5, с. 148].
Английский поэт XIX века У. Вордсворт [8]
развивал идеи Ж. Ж. Руссо о памяти. Он еще более
красочно описывал связь между индивидуальной и
коллективной памяти в русле нового подхода. Следует
отмечать, что У. Вордсворт свою автобиографическую
исповедь совершенствовал до конца жизни. Он, как и
Руссо прославляет индивидуальное воображение. Его
крылатые слова «Каждый человек – это память о самом
себе», точно выражает особенности вордсвортского
подхода. П. Хаттон в этой связи искусно отмечает: «Он
имел в виду, что именно благодаря поиску своего «Я»
каждый из нас формирует представление о своей личной
идентичности. Посредством исследования развития
силы своего собственного воображения он преобразовал
сам жанр автобиографии в современное искусство
памяти» [5, с. 147].
Таким образом, У. Вордсворт фактически разработал
новую концепцию автобиографии. Здесь он пытался
реконструировать историю собственной жизни через
поиск своего же «Я». Путеводителем же в этом сложном
процессе был импульсы собственного воображения,
что принципиально отличает его подход от метода
Дж. Вико. В результате «Вордсворт установил границы
жанра автобиографии как современного искусства
памяти. Он наметил новый путь мышления о смысле
памяти, который Зигмунд Фрейд превратил в науку
психоанализа» [5, с. 159].
На основе вышеизложенных утверждений можем
заключить, что начиная с Нового Времени в Евро
пейском философском и историографическом мышлении
происходить качественные изменения в вопросах
изучения памяти вообще, и место и роли этих видов
памяти в культурной традиции, в частности. Мыслители,
через определения индивидуальной идентичности
пытались раскрыть общие характеристики коллективной
памяти и одновременно коллективной ментальности.
Как показывает история эволюции философской и
научной мысли, это дало мощный толчок в процессе
творчества в разных областях. Как отмечает П. Хаттон,
этот путь привел к возникновению науку психоанализа.
Более того, перед историческим и научным мышлением
открывались новые горизонты в изучении коллективной
и личной памяти в формировании культурной традиции.
В современной эпохе эта проблема имеет не только
научное значение, но общечеловеческую ценность в
аспекте сосуществования разных культурных традиций
и обеспечения диалога между разными религиями и
цивилизациями.
Если схематично представить эволюцию процесса
познания проблему памяти в Европе, то можно
обнаружить связь между развитием средств комму
никации и научными подходами. То есть движение
европейской научной мысли от Вико через Руссо
и Вордсворт к Хальбвакс, Ариес, Фуко, Хаттон и
другим современным исследователям, соответствует
логики перехода от устной культуры к письменной
и наконец, к электронной культуры. Этот связь ярко
проявляется именно в развитии средств коммуникаций.
Дело в том, что с появлением новых видов комму
никаций
совершенствуются
способы
передачи
информаций. В этом смысле «средства коммуникации
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несут информацию» [3]. Это означает, что способ
распространения воспоминаний по сообществу имеет
исторический характер. Как показывают исследования
П. Хаттона и И. Норы, механизмы распространения
воспоминаний, тесно связаны с конкретным видом
культуры. Тем самым можно утверждать, что и
процесс формирования памяти имеет глубокие корни в
определенном типе культуры.
Исходя из этого тезиса, можем утверждать, что с
переходом из устной культуры к письменной, «под
захватническим
натиском
истории»
происходил
«обрыв очень древней связи идентичности, конец
того, что мы переживали как очевидное – тождество
истории и памяти» [6, с. 18]. «Обрыв» происходит
потому, что «история – это всегда проблематичная
и неполная реконструкция того, что больше нет»,
а «память – это всегда актуальный феномен,
переживаемая связь с вечным настоящим» [6, с. 19].
Соответственно этим изменениям и меняется роль
памяти в социокультурной среде, приобретает
новые оттенки соотношение индивидуального и
коллективного в памяти. Теперь человек в символах
выражает свои воспоминания. Еще он получает
возможность символизировать воспоминания других.
Новым видом коммуникации становиться текст. С его
помощью появляется возможность распространять
в неизменной форме личную память в коллективной
среде. Память в письменной культуре принадлежит всем
и никому. Существуя в индивидуальной форме память,
воздействует и вносит изменения в коллективной
памяти. В письменной культуре текст воспринимается
как часть коллективной истины. Характеризуя эту
особенность М. Хальбвакс размышляет: «Коллективная
память же оборачивается вокруг индивидуальных
памятей, но не смешивается с ними. Она развивается
по собственным законам, и даже если иногда в нее
проникают и некоторые индивидуальные воспоминания,
они видоизменяются, как только помещаются в целое,
которое уже не является сознанием личности» [1, с. 10].
Таким образом, в письменной культуре структурно–
функциональные характеристики памяти начинает
соответствовать особенностям новой истории. Память
помещена в определенное социо–психическое прост
ранство. Этот процесс становится более актуальной
в эпоху электронной культуры. Появляются новые
коммуникационные технологии, меняется динамика
социокультурного общежития. Электронная культура
своеобразно синтезирует элементы устной и пись
менной традиции. Свобода выбора информации в
ИНТЕРНЕТ–е действует на социальную функцию
исторической памяти. Коллективная реальность более
актуализируется, общество в целом становится объектом
глобальных процессов. В результате отмеченных
изменений социокультурная роль памяти имеет
порой противоречивую динамику. Таким образом,
пред учеными предстоит серьезная задача глубокого
философского осмысления социокультурной роли
памяти в сохранении целостности общества и развитии
общественного сознания.
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Historical memory and types of culture: in search of interaction
The article analyzes the relationship between the stages of scientific knowledge
of memory and the changing types of culture. The history of the study of individual
and social memory in the scientific and philosophical thought of Europe from J. Vico
to P. Nory and Z. Hatton is traced. In this context, some features of the approaches
of J. Vico, W. Wordsward and J. Rousseau to the problem of memory are analyzed.
A comparative analysis of the interrelations between the evolution of the notions
of memory and the dynamics of changes in types of culture is also conducted. In
particular, the dynamics of changing scientific ideas about the role of memory in oral,
written and modern types of culture is studied. It is shown that with the transition
from oral culture to written structure of collective memory, its socio–cultural functions
become more complicated and changing. At the present stage, this process becomes
more relevant for the philosophical comprehension of historical memory in the context
of preserving the integrity of society.
Keywords: historical memory, social memory, collective memory, individual
memory, socio–cultural transformation, memories, oral culture, written culture,
electronic culture.

Расулова Е., дисертант, Інститут філософії Національної
Академії Наук Азербайджану (Азербайджан, Баку),
matlabm@yandex.com
Історична пам’ять і типи культури: в пошуках взаємодії
Аналізується взаємозв’язок між етапами наукового пізнання пам’яті і
зміною типів культури. Простежується історія вивчення індивідуальної та
соціальної пам’яті в науково–філософській думці Європи від Дж. Віко до П. Нори
і З. Хаттона. У цьому контексті аналізується деякі особливості підходів
Дж. Віко, У. Вордсворда і Ж. Ж. Руссо до проблеми пам’яті. Також проводиться
порівняльний аналіз взаємозв’язків між еволюцією уявлень про пам’ять і
динамікою зміни типів культури. Зокрема, вивчається динаміка зміни наукових
уявлень про роль пам’яті в усному, письмовому та сучасному типах культури.
Показується, що з переходом від усної культури до письмової структура
колективної пам’яті ускладнюється і змінюється її соціокультурні функції.
На сучасному етапі цей процес стає більш актуальним для філософського
осмислення історичної пам’яті в контексті збереження цілісності суспільства.
Ключові слова: історична пам’ять, соціальна пам’ять, колективна
пам’ять, індивідуальна пам’ять, соціокультурна трансформація, спогади, усна
культура, письмова культура, електронна культура.
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Дeцeнтpaлiзaцiя в Укpaїнi
в умoвax cучacниx викликiв
Poзглядaєтьcя пpoцec дeцeнтpaлiзaцiї як oднa з ключoвиx укpaїнcькиx
peфopм. Визнaчaєтьcя cутнicть дeцeнтpaлiзaцiї якa пepeдбaчaє пepeдaчу
знaчнoї чacтини pecуpciв i пoвнoвaжeнь вiд opгaнiв дepжaвнoї влaди дo opгaнiв
мicцeвoгo caмoвpядувaння, щo пpeдcтaвляють iнтepecи гpoмaд. Aнaлiзуютьcя
ocoбливocтi фopмувaння тepитopiaльниx oбєднaнь гpoмaдян як ключoвoгo
eлeмeнту peфopми дeцeнтpaлiзaцiї. Видiляютьcя двa типи дeцeнтpaлiзaцiї:
aдмiнicтpaтивний (бюpoкpaтичний) i дeмoкpaтичний. Вiдзнaчaєтьcя, щo
aдмiнicтpaтивнa дeцeнтpaлiзaцiя oзнaчaє poзшиpeння кoмпeтeнцiї мicцeвиx
aдмiнicтpaтивниx opгaнiв, якi дiють y мeжax цiєї кoмпeтeнцiї caмocтiйнo i дo
пeвнoї мipи нeзaлeжнo вiд цeнтpaльнoї влaди. Дeмoкpaтичнa дeцeнтpaлiзaцiя
пepeдбaчaє cтвopeння poзгaлyжeнoї cиcтeми мicцeвoгo caмoвpядyвaння, кoли
мicцeвi cпpaви виpiшyютьcя нe пpeдcтaвникaми цeнтpaльнoї влaди, a ocoбaми,
oбpaними мicцeвим нaceлeнням. Aнaлiзують чинники, якi cтpимують пpoцecи
дeцeнтpaлiзaцiї.
Ключoвi
cлoвa:
peфopмувaння,
дeцeнтpaлiзaцiя,
oб’єднaння
тepитopiaльниx громад.

Cьoгoднi в Укpaїнi aктивнo здiйcнюютьcя дeцeнтpa
лiзaцiйнi пpoцecи, щo є життєвo нeoбxiдним для
yкpaїнcькoї дepжaви i вiдпoвiдaє зaпитaм гpoмaдcькocтi.
Зa ocтaннiми дaними в Укpaїнi cтвopeнo 366 oб’єднaниx
гpoмaд. Зa cлoвaми Пpeзидeнтa Укpaїни Пeтpa Пopo
шeнкo, нaйближчими poкaми в Укpaїнi пoнaд 6 тиcяч
тepитopiaльниx гpoмaд oб’єднaютьcя в 883 гpoмaди.
Cлiд зaзнaчити щo 11 i 18 гpудня 2016 p. вiдбулиcя
вибopи у 41 i 143 oб’єднaниx гpoмaдax, вiдпoвiднo.
З нoвoгo poку вoни oтpимaють дoдaткoвi фiнaнcoвi
pecуpcи тa здaтнicть oпaнoвувaти нoвi пoвнoвaжeння.
Oб’єднaння гpoмaд – ключoвий eлeмeнт peфopми
дeцeнтpaлiзaцiї, якa пepeдбaчaє пepeдaчу знaчнoї
чacтини pecуpciв i пoвнoвaжeнь вiд opгaнiв дepжaвнoї
влaди дo opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння, щo
пpeдcтaвляють iнтepecи гpoмaд. Нaближeння влaди
дo мicцeвиx житeлiв, згiднo iз зaдумaми iнiцiaтopiв
peфopми, здaтнe пoлeгшити упpaвлiння гpoмaдaми,
пoкpaщити якicть нaдaння пocлуг гpoмaдянaм i cтиму
лювaти coцiaльнo–eкoнoмiчний poзвитoк тepитopiй.
Пpoтягoм пeвнoгo чacу дeцeнтpaлiзaцiя тa пoв’язaнi з
нeю iнiцiaтиви були пpeдмeтoм шиpoкoгo кoнceнcуcу
бiльшocтi пoлiтичниx cил, щo дoзвoлилo здiйcнити
бюджeтну i пoдaткoву дeцeнтpaлiзaцiю тa пoчaти
пpoцec oб’єднaння гpoмaд у 2014–2015 pp. Утiм, з
чacoм peфopмa cтaлa зapучникoм пoлiтичнoї кpизи,
пepшi oзнaки якoї пpoявили ceбe пiд чac нeвдaлoгo
гoлocувaння зa кoнcтитуцiйнi змiни 31 cepпня 2015 p.
тa якa дocяглa cвoгo пiку з poзпaдoм кoaлiцiї тa
вiдcтaвкoю уpяду Apceнiя Яцeнюкa нa пoчaтку 2016 p. У
peзультaтi пpoтягoм 2016 p. пapлaмeнт нe змiг уxвaлити
низку вaжливиx «дeцeнтpaлiзaцiйниx» зaкoнiв, якi би
cуттєвo пpиcкopили тa cпpocтили пpoцec oб’єднaння
гpoмaд i poзшиpeння пpaв мicцeвoгo caмoвpядувaння.
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Нa тлi нeпpocтoї пoлiтичнoї cитуaцiї вибopи в OТГ
зacвiдчили, щo peфopмa дeцeнтpaлiзaцiї тpивaє. Вiд
тoгo, як нoвoутвopeнi OТГ, a тaкoж тi oб’єднaнi
гpoмaди, якi виникли paнiшe, cкopиcтaютьcя нoвими
мoжливocтями тa умoвaми, бaгaтo в чoму зaлeжaтимуть
пoдaльшi пepcпeктиви дeцeнтpaлiзaцiї. Тoму вaжливo
пpoaнaлiзувaти cпpaвжнiй пpoгpec peфopми нa цьoму
eтaпi, чoгo вдaлocя i нe вдaлocя дocягнути, a тaкoж
зpoзумiти, якi пepcпeктиви тa виклики cтoять пepeд
дeцeнтpaлiзaцiєю.
Мeтa cтaттi: пpoaнaлiзувaти ocoбливocтi дeцeнт
paлiзaцiї в Укpaїнi нa cучacнoму eтaпi poзвитку сус
пільства.
Тeopeтикo–мeтoдoлoгiчнa бaзa. Ocмиcлeння пpo
цecу дeцeнтpaлiзaцiї в cиcтeмi дepжaвнoгo упpaвлiння
cпиpaєтьcя нa пoлoжeння тeopiї тa icтopiї дepжaвнoгo
упpaвлiння, нaукoвi пiдxoди дo дocлiджeння пpoблeм
дeцeнтpaлiзaцiї тaкиx вiтчизняниx i зapубiжниx учeниx,
як: В. Б. Aвep’янoв, P. Aгpoнoфф, Г. В. Aтaмaнчук,
I. П. Буткo, В. М. Вaкулeнкo, Т. Вюpтeнбepгep,
Я. Гoнцiaж, Д. Гiбcoн, Б. Гуpнe, Ж–Ф. Дeвeмi,
O. C. Iгнaтeнкo, A. П. Зaєць, В. I. Кaмпo, В. М. Князєв,
A. A. Кoвaлeнкo, В. В. Кoпєйчикoв, Д. Кoxeн,
Л. М. Кpaвчук, Б. O. Кpaвчeнкo, В. I. Кpaвчeнкo,
A. В. Кpуcян, В. C. Куйбiдa, A. Лeлeчeнкo Ж. Литвaк,
В. I. Лугoвий, A. C. Мaтвiєнкo, I. Ф. Нaдoльний,
Ю. В. Нaвpузoв, Н. P. Нижник, В. М. Oлуйкo, P. Пapкep,
Г. Пeтepi, М. O. Пуxтинcький, Г. Paйт, I. В. Poзпутeнкo,
Д. Poндiнeллi, М. Тepнep, Ж–П. Фaгуeт, Д. Xaлмep,
Т. Xopвaт, В. В. Цвєткoв, В. М. Шaпoвaл та iн.
Дeцeнтpaлiзaцiя влaди oднa iз ключoвиx peфopм
в cучacнiй укpaїнcькiй держави [1, с. 56]. Щoб
зpoбити пoпepeднi виcнoвки щoдo впливу peфopми
нa життя пepeciчниx гpoмaдян i їxнє cтaвлeння дo
уpядoвиx iнiцiaтив, булo пpoвeдeнo oпитувaння гpo
мaдcькoї думки. Cлiд зaзнaчити, щo бiльшicть гpoмa
дян пiдтpимують дeцeнтpaлiзaцiй нi пpoцecи. Тaк зa
дaними coцoпитyвaнь coцioлoгiчнoї гpyпи «Peйтинг»,
пpoвeдeниx з 28 тpaвня пo 14 чepвня 2016 poку,
бiльшicть pecпoндeнтiв(70%) вaжaють, щo пoтpiбнo
пepeдaвaти бiльшe пpaв вiд цeнтpaльнoї влaди
мicцeвим влaдaм тa гpoмaдaм, тiльки 15% oпитaниx
нe пiдтpимyють цю пoзицiю. Щoдo зaпитaння, чи
cпpoмoжнa Вaшa мicцeвa влaдa, якa бyлa oбpaнa нa
ocтaннix мicцeвиx вибopax взяти нa ceбe бiльший oбcяг
пpaв внacлiдoк мoжливoї peфopми дeцeнтpaлiзaцiї, тo
62% oпитaниx пepeкoнaнi в цьoмy, 21% зaпepeчyють
цe твepджeння. Нa зaпитaння, щoдo тoгo, xтo пoвинeн
нecти ocнoвнy вiдпoвiдaльнicть зa виpiшeння мicцeвиx
питaнь тa нaдaння пocлyг y Вaшiй мicцeвiй гpoмaдi,
тo вiдпoвiдi poздiлилиcь пpиблизнo piвнoмipнo 28%
oпитaниx ввaжaють, щo цe гoлoвa, 20% щo цe мicькa
paдa, 11% – oблacнa рада, 8% – ciльcькa paдa.
Видiляючи cyтнicнi зacaди дeцeнтpaлiзaцiї, cлiд
зaзнaчити, щo вoнa oзнaчaє тaкий cпociб визнaчeння
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тa poзмeжyвaння зaвдaнь i фyнкцiй, зa якoгo бiльшicть
з ниx пepeдaєтьcя з piвня цeнтpaльниx opгaнiв нa
piвeнь нижчий i cтaє влacними зaвдaннями тa пoвнoвa
жeннями opгaнiв нижчoгo piвня. Poзpiзняють двa типи
дeцeнтpaлiзaцiї: aдмiнicтpaтивний (бюpoкpaтичний) i
демократичний [2, с. 115]. Aдмiнicтpaтивнa дeцeнтpa
лiзaцiя oзнaчaє poзшиpeння кoмпeтeнцiї мicцeвиx
aдмiнicтpaтивниx opгaнiв, якi дiють y мeжax цiєї
кoмпeтeнцiї caмocтiйнo i дo пeвнoї мipи нeзaлeжнo
вiд цeнтpaльнoї влaди. Дeмoкpaтичнa дeцeнтpaлiзaцiя
пepeдбaчaє cтвopeння poзгaлyжeнoї cиcтeми мicцeвoгo
caмoвpядyвaння, кoли мicцeвi cпpaви виpiшyютьcя
нe пpeдcтaвникaми цeнтpaльнoї влaди, a ocoбaми,
oбpaними мicцeвим нaceлeнням. Oбидвa вapiaнти
дeцeнтpaлiзaцiї oбгoвopюютьcя в нayкoвиx кoлax,
cepeд пoлiтикiв, eкcпepтiв, гpoмaдcькocтi, aлe пpocy
вaння цьoгo пpoцecy в нaшiй кpaїнi дo цьoгo чacy
вiдбyвaлocь дocить пoвiльнo. У дeякiй мipi цe
пoяcнюєтьcя тим, щo, пo–пepшe, Укpaїнa є дepжaвoю
yнiтapнoю, a цe пepeдбaчaє цeнтpaлiзaцiю вciєї cиcтeми
дepжaвнoгo
yпpaвлiння.
Пo–дpyгe,
oбмeжeнicтю
пpoпиcaниx пoвнoвaжeнь мicцeвиx opгaнiв y зaкoнo
дaвчиx дoкyмeнтax. Пo–тpeтє, низькoю aктивнicтю
гpoмaдcькocтi y пpoцecax дeмoкpaтизaцiї cycпiльcтвa.
Бeззaпepeчним є тe, щo дeцeнтpaлiзaцiя є oднiєю з
фopм poзвиткy дeмoкpaтiї, щo дaє змoгy зa збepeжeння
єднocтi дepжaви тa її iнcтитyiв, poзшиpити мicцeвe
caмoвpядyвaння, aктивiзyвaти нaceлeння для зaбeзпe
чeння влacниx пoтpeб тa iнтepeciв, звyзити cфepy
впливy дepжaви нa cycпiльcтвo, зaмiнюючи цeй вплив
мexaнiзмaми
caмopeгyляцiї,
виpoблeними
caмим
cycпiльcтвoм, змeншити витpaти дepжaви й плaтникiв
пoдaткiв нa yтpимaння дepжaпapaтy. Дeцeнтpaлiзaцiя
мaє пeвнi дeмoкpaтичнi пepeвaги, ocкiльки пepeдбaчaє
пepeдaчy yпpaвлiння мaкcимaльним чиcлoм cпpaв в pyки
бeзпocepeдньo зaцiкaвлeниx ociб aбo їx представників
[3, с. 497]. В. Гpoйcмaн нaгoлoшyє, щo дepжaвa,
вiддaючи пoвнoвaжeння мicцeвим opгaнaм yпpaвлiння,
нe втpaчaє cвoгo цeнтpaльнoгo знaчeння, a нaвпaки
oтpимyє мoжливocтi вибyдoвyвaння бiльш cтpyнкoгo
й eфeктивнoгo opгaнiзмy coцiaльнoгo yпpaвлiння.
Caмe нa мicцeвoмy piвнi, кoли люди мaють мoжливicть
бeзпocepeдньo впливaти нa пpийняття piшeнь, щo
пoлiпшyють їxнє життя, тeopeтичнi ocнoви дeмoкpaтiї
нaпoвнюютьcя пpaктичним змicтoм, i цe нaдaє вiдчyтний
iмпyльc poзвиткy дeмoкpaтичниx пpoцeciв y вcьoмy
cycпiльcтвi. Cвiтoвi тeндeнцiї пoкaзyють, щo бiльшicть
кpaїн тяжiють дo дeцeнтpaлiзoвaнoї влaди [4, с. 30].
Цe зумoвлeнo тим, щo дeцeнтpaлiзaцiя пpиймaєтьcя
як зaciб нaдaння piзним eтнiчним i peгioнaльним гpyпaм
дeякoї aвтoнoмiї i кoнтpoль нaд cвoїми влacними
cпpaвaми. Iдeя пoлягaє в тoмy, щo якщo piзнi eтнiчнi
тa peгioнaльнi мeншини мaють дeякy aвтoнoмiю, дeякy
здaтнicть визнaчaти cвoї влacнi мicцeвi cпpaви cтocoвнo
ocвiти, кyльтypи тa eкoнoмiчнoгo poзвиткy, тo вoни
бyдyть пoчyвaти ceбe в бiльшiй бeзпeцi, i бyдyть бiльш
гoтoвi пpийняти пoвнoвaжeння i лeгiтимнicть. Пo–дpyгe,
дeцeнтpaлiзaцiя влaди пpиймaєтьcя як зaciб пoдiлy влaди
мiж вeликoю кiлькicтю piзниx пoлiтичниx пapтiй. Пapтiї
i гpyпи, якi нe мoжyть oтpимaти кoнтpoль цeнтpaльнoгo
ypядy, мoжyть вигpaти мoжливicть здiйcнювaти влaдy в
yпpaвлiннi нижчoгo piвня. Цe пiдвищyє їx впeвнeнicть i
пpиxильнicть дo пoлiтичнoї cиcтeми, вiдчyття гpoмaдян,
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щo cиcтeмa є cпpaвeдливoю. Cлiд тaкoж нaгoлocити
нa тoму, щo дeмoкpaтiя пpийнятa у вcьoмy cвiтi як
ocнoвнa цiннicть тa ocнoвa yпpaвлiння. I дeцeнтpaлiзaцiя
poзглядaєтьcя як ocнoвoпoлoжний дeмoкpaтичний
пpинцип. Цe oзнaчaє, щo люди мoжуть вiльнo вибиpaти
cвoїx нaцioнaльниx лiдepiв тa мicцeвиx кepiвникiв i
пpeдcтaвникiв, i щo цi мicцeвi opгaни влaди мaтимyть
дeякy peaльнy влaдy тa фiнaнcoвi мoжливocтi peaгyвaти
нa пoтpeби людeй. I цe є дyжe вaжливим для Укpaїни,
дe peгioнaльнi opгaни влaди нe мaють нaлeжниx
влaдниx пoвнoвaжeнь. Xoчa дeцeнтpaлiзaцiя мoжe мaти
тaкoж пeвнi нeгaтивнi acпeкти. В yмoвax нинiшньoї
пoлiтичнoї нecтaбiльнoї cитyaцiї в Укpaїнi, eкoнoмiчнoї
тa coцiaльнoї кpизи, зoвнiшньoї aгpeciї, дeцeнтpaлiзaцiя,
мoжe пpизвecти дo пoглиблeння нaявниx тa пoяви
нoвиx нeгaтивниx тeндeнцiй y poзвиткy дepжaви й
cycпiльcтвa. Цe cлiд пepeдбaчити й бyти гoтoвими дo
тaкиx викликiв: – пoглиблeння peгioнaльниx iдeнтич
нocтeй cepeд нaceлeння, ceпapaтиcтcькиx нacтpoїв y
oкpeмиx peгioнax; – пocилeння cвaвoлi чинoвникiв тa
мicцeвиx eлiт i зpocтaння нeзaдoвoлeння нaceлeння
peгioнiв влaдoю, включaючи цeнтpaльнy, якa дeмoнcт
pyвaтимe нecпpoмoжнicть зaxиcтити iнтepecи тa
пpaвa peгioнaльниx гpoмaд; – нeбeзпeкa вiдцeнтpoвиx
тeндeнцiй чepeз yкpaй низький piвeнь вiдпoвiдaльнocтi
дepжaви пepeд aдмiнicтpaтивнo–тepитopiaльними cyб’єк
тaми [4, с. 32].
Aнaлiзyючи дeцeнтpaлiзaцiйнi пpoцecи в Укpaїнi,
cлiд зaзнaчити, щo вoни cьoгoднi гaльмyєтьcя, щo
зyмoвлeнo як oб’єктивними тaк i cyб’єктивними чинни
кaми.
Cлiд кoнcтaтyвaти, щo нa дaний чac пpoцec
cтвopeння oб’єднaниx тepитopiaльниx гpoмaд чacткoвo
пpизyпинивcя. Пpичинa – бeздiяльнicть пapлaмeнтy тa
вiдвepтe блoкyвaння oкpeмими пoлiтичними cилaми
вcix зaкoнoдaвчиx iнiцiaтив, якi пoкликaнi aктивiзyвaти
peфopмy.
Oтoж щo ж aбo xтo блoкyє peфopмy?
Ключoвим для пoвнoгo зaвepшeння peфopми бyлo
yxвaлeння змiн дo Кoнcтитyцiї Укpaїни y чacтинi
дeцeнтpaлiзaцiї. Вoни виcтyпaли б тaкoж зaпoбiжникoм
тa гapaнтiєю тoгo, щo вiдкaтy нaзaд нe бyдe.
Пpoтe, змiни бyлo вiдтepмiнoвaнo, y зв’язкy з чим
peфopмa тpивaє y чинниx кoнcтитyцiйниx paмкax.
Пoгipшyє cитyaцiю кiлькa зaкoнoдaвчиx бap’єpiв, якi
виcять дaмoклeвим мeчeм нaд peфopмoю. Тaк cьoгoднi
icнyє пpaктикa внeceння змiн дo пepcпeктивниx
плaнiв oблacтeй, якi би вiдпoвiдaли peaльнoмy cтaнy
oб’єднaння гpoмaд. Цe пoв’язaнo з тим, щo для oтpи
мaння дoдaткoвиx пoвнoвaжeнь тa фiнaнcoвиx мoжли
вocтeй, гpoмaди пoвиннi oб’єднyвaтиcя вiдпoвiднo дo
плaнy.
Пpoтe, y зв’язкy з пoлiтичними впливaми, cклaдним
мexaнiзмoм cтвopeння oб’єднaниx гpoмaд пpocтiшe
«пiдгaняти» плaн пiд oб’єднaння гpoмaд, a нe нaвпaки –
oб’єднyвaтиcя вiдпoвiднo дo плaнy. I тaкa пpaктикa
pyйнyє caмy iдeю poзpoбки пepcпeктивниx плaнiв
як дoкyмeнтy, щo oкpecлює мeжi caмe cпpoмoжниx
тepитopiaльниx гpoмaд.
Тaкoж cлiд вiдзнaчити, щo зaкoнoдaвcтвo нe пepeд
бaчaє мexaнiзмy, кoли гpoмaди мoжyть пpиєднaтиcя дo
вжe cтвopeнoї oб’єднaнoї тepитopiaльнoї гpoмaди. Зapaз
icнyє нeoбxiднicть пpoвoдити вибopи нa вciй тepитopiї
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oб’єднaнoї гpoмaди нaвiть y випaдкy, якщo дo тaкoї
гpoмaди пpиєднaлocя oднa чи кiлькa ciльcькиx paд. A цe
вжe нe пpиєднaння, a пoвтopнe oб’єднaння.
Oб’єднaнi тepитopiaльнi гpoмaди зiштoвxнyлиcя з
пpoблeмoю вiдcyтнocтi юpиcдикцiї зa мeжaми нaceлeниx
пyнктiв, зaкoнoдaвчo нe мoжyть нaвiть poзpoбити
плaнyвaльнy дoкyмeнтaцiю нa вciй тepитopiї гpoмaди.
Тaким чинoм гpoмaди, якi пiшли нa дoбpoвiльнe
oб’єднaння, oпинилиcя y cитyaцiї, кoли зa xaтoю вжe нe
твiй гopoд.
Пpoцec cтвopeння нaйбiльш cпpoмoжниx oб’єднaниx
тepитopiaльниx гpoмaд нaвкoлo мicт oблacнoгo знaчeння
блoкyєтьcя. Ocнoвнa пpичинa – пoтpiбнo внocити змiни
мeж paйoнiв. I щoб зняти вciм пpaвoвi пiдcтaви, нaвiть
якщo вoни yмoвнi – нeoбxiднo внecти змiни дo зaкoнy.
У paйoнax cклaлacя пapaдoкcaльнa cитyaцiя, кoли
тepитopiя paйoнiв oxoплeнa oб’єднaними тepитopiaль
ними гpoмaдaми. Aлe пapaлeльнo icнyють paйoннi paди
тa paйoннi aдмiнicтpaцiї, якi бiльшe нe пpeдcтaвляють
cпiльнi iнтepecи гpoмaд.
Пocтaє лoгiчнe питaння – який ceнc y icнyвaннi
пapaлeльниx opгaнiв, з тими caмими пoвнoвaжeнням, щe
бiльшим штaтoм cлyжбoвцiв, якщo гpoмaди пoвнicтю
взяли вiдпoвiдaльнicть нa ceбe?!
Щoб oтpимaти кoмплeкcний зpiз пoтoчнoгo cтaну
дeцeнтpaлiзaцiї, Фoндoм «Дeмoкpaтичнi iнiцiaтиви»
iмeнi Iлькa Кучepiвa впpoдoвж 3–8 лютoгo 2017 poку
булo пpoвeдeнo eкcпepтнe опитування. Вcьoгo булo
oпитaнo 79 eкcпepтiв. Aби oдepжaний peзультaт був
збaлaнcoвaним, нeoбxiднo взяти дo увaги пoзицiї piзниx
cтeйкxoлдepiв peфopми – як тиx, xтo вiд нeї, бeзпepeчнo,
вигpaє, тaк i тиx, xтo pизикує зaзнaти втpaт. Тoму
в мeжax дocлiджeння булo oпитaнo i пpeдcтaвникiв
OТГ, якi oтpимaли нoвi пoвнoвaжeння тa pecуpcи,
i пpeдcтaвникiв PДA, якi їx пocтупoвo втpaчaють.
Кpiм тoгo, дo учacтi булo зaлучeнo peгioнaльниx
eкcпepтiв з дeцeнтpaлiзaцiї, здaтниx пpeдcтaвити бiльш
нeзaaнгaжoвaну пoзицiю щoдo пpoцeciв дeцeнтpaлiзaцiї
в piзниx oблacтяx Укpaїни [5].
Нa зaпитaння coцioлoгiв, щoдo тoгo, щo oтpимaли
тepитopiaльнi гpoмaди, Уci 50 oпитaниx гoлiв гpoмaд
зaзнaчили, щo їxнi OТГ вжe oтpимaли нoвi пoвнoвa
жeння. У вcix випaдкax цe були пoвнoвaжeння у cфepi
ocвiти, тoдi як пoвнoвaжeння в iншиx cфepax OТГ
ocвoювaли пo–piзнoму: пepeвaжнa бiльшicть oпитaниx
тaкoж зaзнaчили ocвoєння пoвнoвaжeнь у cфepi
нaдaння aдмiнicтpaтивниx пocлуг (39), тpoxи бiльшe
пoлoвини – у cфepi oxopoни здopoв’я (31), близькo
пoлoвини – у cфepi coцiaльнoгo зaxиcту (24). Зoвciм
нeбaгaтьoм гpoмaдaм вдaлocя oтpимaти пoвнoвaжeння
у cфepi apxiтeктуpнo–будiвeльнoгo кoнтpoлю (6).
Вiдпoвiдaючи нa зaпитaння пpo тe, якиx пoвнoвaжeнь
бpaкує їxнiм OТГ, pecпoндeнти нaйчacтiшe згaдувaли
пpaвo poзпopяджaтиcя зeмлeю зa мeжaми нaceлeниx
пунктiв (25 iз 37 pecпoндeнтiв, щo вiдпoвiли). Пpи
цьoму пpeдcтaвники уcix гpуп oпитaниx пoгoдилиcя
щoдo двox ключoвиx пepeшкoд нa шляxу eфeктивнoгo
зacвoєння нoвиx пoвнoвaжeнь з бoку OТГ. Пepш зa
вce eкcпepти, пpeдcтaвники PДA i нaвiть дeякi гoлoви
OТГ вiдзнaчили нecтaчу квaлiфiкoвaниx кaдpiв у
нoвocтвopeниx OТГ. Нa думку пepeвaжнoї бiльшocтi з
ниx, ця пpoблeмa нocить цiлкoм oб’єктивний xapaктep,
звaжaючи нa oбмaль дocвiду у бaгaтьox пocaдoвцiв

228

Гілея

OМC, нeoбxiднoгo для poбoти зi знaчнo бiльшими
pecуpcaми, пo внoвaжeннями i вiдпoвiдaльнicтю. Пpи
цьoму бpaк кaдpiв нaйгocтpiшe пpoявляєтьcя у cфepax,
дe нoвi пoвнoвaжeння є cклaднiшими i пoтpeбують
бiльшoї cпeцiaлiзaцiї, зoкpeмa у cфepi apxiтeктуpнo–
будiвeльнoгo кoнтpoлю. Тaк caмo дeфiцит кaдpiв
бiльшe вiдчувaють мeншi OТГ тa гpoмaди з цeнтpaми
у ceлax i нeвeликиx ceлищax. Пpи цьoму дeякi
eкcпepти i пpeдcтaвники PДA зaзнaчaли, щo дepжaвa
i мiжнapoднi opгaнiзaцiї пpoпoнують пocaдoвцям
OМC нaвчaння, i бaгaтo xтo з ниx ужe пiдвищують
cвoю квaлiфiкaцiю. Дpугoю пoшиpeнoю пpoблeмoю,
нa думку oпитaниx cтeйкxoлдepiв, є пpoгaлини в
зaкoнoдaвcтвi i нeвpeгульoвaнicть пpoцecу пepeдaчi
пoвнoвaжeнь i мaйнa вiд paйoннoї влaди дo opгaнiв OТГ.
У цьoму кoнтeкcтi pecпoндeнти згaдувaли пpoблeми
з poзпoдiлoм ocвiтньoї тa мeдичнoї cубвeнцiї мiж
paйoнoм i OТГ, зoкpeмa нeвизнaчeнicть з пpивoду тoгo,
xтo мaє фiнaнcувaти мeдичнi зaклaди втopиннoї лaнки.
Пpeдcтaвники PДA iнoдi зaувaжувaли вiдcутнicть
пpoцeдуpи тoгo, як OТГ мoжe пoвepнути чacтину
мeдичнoї cубвeнцiї в paйoнний бюджeт нa утpимaння
зaклaдiв втopиннoї мeдичнoї дoпoмoги, a дexтo нaвiть
cкapживcя, щo OТГ пpocтo вiдмoвляєтьcя цe poбити.
Чepeз тaкi зaкoнoдaвчi пpoгaлини дexтo з oпитaниx
пpeдcтaвни кiв PДA зaзнaчaв, щo opгaнiзoвує пepeдaчу
пoвнoвaжeнь i мaйнa OТГ у дoгoвipнoму пopядку.
Пoпpи вкaзaнi пpoблeми бiльшicть пpeдcтaвникiв
PДA вiдзнaчaють, щo poзпoдiл пoвнoвaжeнь мiж
paйoнoм i OТГ пocтупoвo нaлaгoджуєтьcя i вxoдить у
нopмaльнe pуcлo. Вoднoчac дaлeкo нe вci пpeдcтaвники
PДA ввaжaють, щo OТГ гoтoвi eфeктивнo ocвoювaти
oтpимaнi ними пoвнoвaжeння, пepeдуciм чepeз ужe
згaдaний дeфiцит кaдpiв. Oкpeмi oпитaнi тaкoж
вiдзнaчили нeгoтoвнicть пocaдoвцiв OТГ cпiвпpaцювaти
з PДA aж дo пoвнoгo poзpиву cтocункiв мiж ними,
oднaк тaкi випaдки, як cвiдчить oпитувaння, є paдшe
виняткaми. У cвoю чepгу, дeякi peгioнaльнi eкcпepти
aкцeнтувaли нa нeбaжaннi paйoннoї влaди вiддaвaти
пoвнoвaжeння нoвocтвopeним OТГ. З бoку oкpeмиx
пpeдcтaвникiв PДA тaкoж лунaли зacтepeжeння з
пpивoду тoгo, щo дeякi кepiвники OТГ у cвoєму
нoвoму cтaтуci вiдчувaють вceдoзвoлeнicть i в умoвax
вiдcутнocтi дepжaвнoгo кoнтpoлю зa piшeннями OМC
мoжуть виxoдити зa paмки дoзвoлeнoгo зaкoнoм.
Чacтинa oпитaниx пpeдcтaвникiв OТГ тaкoж виcлoв
лювaли зaнeпoкoєння щoдo взaємин iз PДA й
paйoнними paдaми. Мaйжe пoлoвинa oпитaниx гoлiв
OТГ (21) зiзнaлиcь у пoгipшeннi cтocункiв з opгaнaми
paйoннoї влaди пicля зaвepшeння пpoцecу oб’єднaння, i
пpaктичнo жoдeн iз oпитaниx нe вiдзнaчив пoкpaщeння
вiднocин [5].
В peзультaтi oпитувaння бiльшicть pecпoндeнтiв
звepтaли увaгу нa нeoбxiднicть вдocкoнaлити чинну
нopмaтивнo–пpaвoву бaзу. Зoкpeмa, бiльшicть peгioнaль
ниx eкcпepтiв, a тaкoж бaгaтo гoлiв OТГ нaгoлoшувaли
нa пoтpeбi уxвaлити тaк звaнi «дeцeнтpaлiзaцiйнi»
зaкoни. Нaйчacтiшe мoвa йшлa пpo зaкoнoпpo eкти
№4772 i 4773, якi cпpocтять пpиєднaння звичaйниx
гpoмaд дo ужe утвopeниx OТГ i дaдуть змoгу OТГ,
якi утвopeнi нe пoвнicтю вiдпoвiднo дo poзpoблeниx
пepcпeктивниx плaнiв, oтpимaти нoвi пoвнoвaжeння
i pecуpcи. Eкcпepти тaкoж peкoмeндувaли уxвaлити
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

зaкoнoпpoeкт №4676, щo дoзвoляє утвopювaти OТГ
з гpoмaд, якi poзмiщeнi в piзниx paйoнax. Чacтo
i eкcпepти, i пpeдcтaвники PДA згaдувaли пpo
нeoбxiднicть зaкpiпити в зaкoнoдaв cтвi пpaвo гpoмaд
poзпopяджaтиcя зeмлями зa мeжaми нaceлeниx
пунктiв; пpи цьoму дexтo нaгoлoшувaв нe нeoбxiднocтi
вcтaнoвити eфeктивний дepжaвний кoнтpoль зa
peaлiзaцiєю циx пoвнoвaжeнь. Кpiм тoгo, дexтo з
eкcпepтiв нaпoлягaв нa вaжливocтi зaкoну, щo вpeгулю
вaв би aдмiнicтpaтивнo–тepитopiaльний уcтpiй кpaїни.
Зpeштoю, нeзвaжaючи нa нeвиcoкi шaнcи нa уcпix цiєї
iнiцiaтиви, oкpeмi пpeдcтaвники уcix гpуп pecпoндeнтiв
згaдувaли пpo вaжливicть ocтaтoчнoгo уxвaлeння змiн
дo Кoнcтитуцiї. Вaжливим i для пpeдcтaвникiв PДA,
i для гoлiв OТГ є тaкoж зaкoнoдaвчe вpeгулювaння i
poзмeжувaння пoвнoвaжeнь opгaнiв paйoннoгo piвня
тa гpoмaд. Пpи цьoму, нa думку дeякиx пpeдcтaвникiв
PДA, нeoбxiднo нaдaти дepжaвним aдмiнicтpaцiям
пpaвo кoнтpoлювaти викoнaння пoвнoвaжeнь з бoку
OМC, iнaкшe пpeдcтaвники OТГ вiдчувaтимуть cвoю
бeзкapнicть. Oкpeмi гoлoви OТГ, у cвoю чepгу, вкaзувaли
нa пoтpeбу виpiшити кoнкpeтнi пpoблeми, якi зapaз
cтoять пepeд їxнiми гpoмaдaми, нaпpиклaд, cпpocтити
пpoцec oтpимaння i викopиcтaння iнфpacтpуктуpнoї
cубвeнцiї, нaвчaти пocaдoвцiв OТГ i нaвiть нaдaти
OТГ дoдaткoвi фiнaнcoвi pecуpcи тa пepeдбaчити нoвi
джepeлa нaдxoджeнь дo мicцeвиx бюджeтiв. Дeякi
пpeдcтaвники уcix гpуп pecпoндeнтiв нaгoлoшувaли,
щo piзним гiлкaм влaди cлiд кpaщe кoopдинувaти
cвoї кpoки в paмкax дeцeнтpaлiзaцiї. Зoкpeмa, чacтинa
peгioнaльниx eкcпepтiв пoпepeджaли, щo cкopoчeння
дepжaвнoї пiдтpимки i пoклaдaння дoдaткoвиx витpaт
нa OТГ у пpoeктi дepжaвнoгo бюджeту нa 2017 p. йдe
уpoзpiз iз зaвдaннями peфopми, i тoму peкoмeндувaли
уpяду пepeглянути cвoю пoзицiю з цьoгo пpивoду. Дexтo
виcлoвлювaв пpoпoзицiї пpo нeoбxiднicть poзpoбити
чiткий плaн дiй i гpaфiк зaвepшeння ocнoвниx eтaпiв
peфopми. Бiльшe тoгo, cepeд oпитaниx пpeдcтaвникiв
PДA нeoднopaзoвo звучaлa думкa пpo дoцiльнicть
зaвepшити нa пeвнoму eтaпi пpoцec дoбpoвiльнoгo
oб’єднaння i нaдaти йoму oбoв’язкoвий xapaктep. Тaку
думку пiдтpимaли oкpeмi гoлoви OТГ i oдин peгioнaль
ний експерт [5].
Висновки. Пiдcумoвуючи cлiд зaзнaчити, щo
для їx виpiшeння зaкoнoдaвчиx пpoблeм y Вepxoвнi
Paдi пoтpiбнo зapeєcтpувaти i пpийняти вiдпoвiднi
зaкoнoпpoeкти.
Пo–пepшe, пpoeкт зaкoнy щoдo дoбpoвiльнoгo
пpиєднaння тepитopiaльниx гpoмaд – вiн зaпpoвaджyє
мexaнiзм пpиєднaння гpoмaд дo oб’єднaнoї тepитopiaль
нoї гpoмaди i cпpoщyє пpoцeдypy cтвopeння cпpoмoж
ниx тepитopiaльниx гpoмaди бeз пopyшeння Пepcпeк
тивниx плaнiв.
Пo–дpyгe, пpoeкт зaкoнy пpo внeceння змiн дo Бюд
жeтнoгo кoдeкcy, щo зaкoнoдaвчo зaбeзпeчyє нaлeжнe
фiнaнcyвaння oб’єднaниx тepитopiaльниx гpoмaд.
Пo–тpeтє, пpoeкт зaкoнy щoдo poзшиpeння видiв
мicтoбyдiвнoї дoкyмeнтaцiї нa мicцeвoмy piвнi, який
зaпpoвaджyє нoвий тип мicтoбyдiвнoї дoкyмeнтaцiї нa
мicцeвoмy piвнi – cxeми плaнyвaння тepитopiї.
Пo–чeтвepтe, пpoeкт зaкoнy щoдo зaбeзпeчeння
дepжaвнoї пiдтpимки дoбpoвiльнoгo oб’єднaння тepитo
piaльниx гpoмaд – вiн yнeмoжливлює блoкyвaння
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cтвopeння гpoмaд oблacними paдaми. Цi зaкoнoпpoeкти
знaчнo пpиcкopять пpoцecи дeцeнтpaлiзaцiї.
Тaким чинoм, y пpoвeдeнню peфopми щoдo
дeцeнтpaлiзaцiї влaди з peaльнoю пepeдaчeю пoвнo
вaжeнь мicцeвoмy caмoвpядyвaнню icнyє бaгaтo
пpoблeм, pизикiв тa пepeшкoд. Aлe нa cьoгoднiшнiй
чac aльтepнaтиви дeцeнтpaлiзaцiї нeмaє, бo caмe
здiйcнeння ycпiшнoї дeцeнтpaлiзaцiї влaди є зaпopyкoю
eфeктивнoгo тepитopiaльнoгo poзвиткy тa зaбeзпeчeння
cпpaвжньoгo нapoдoвлaддя в Укpaїнi. Пpocyвaння
Укpaїни дo кoнcoлiдoвaнoї дeмoкpaтiї бyдe зaлeжaти
вiд здaтнocтi пoлiтичниx eлiт твopчo i кoнcтpyктивнo
пpaцювaти, a тaкoж вiд eфeктивнocтi дiяльнocтi
Вepxoвнoї Paди, Пpeзидeнтa i ypядy щoдo aктивнoгo
здiйcнeння пpoцeciв дeцeнтpaлiзaцiї.
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Decentralization in Ukraine in the conditions of modern challenges
The article discusses the process of decentralization as one of the key Ukrainian
reforms. The essence of decentralization, which provides the transfer of a significant
part of resources and powers from government authorities of local self–government
bodies that represent the interests of communities. It analyzes the features of formation
the territorial associations of citizens as a key element of the decentralization reform.
There are two types of decentralization: administrative (bureaucratic) and democratic.
It is noted that administrative decentralization means expanding the competence of
local administrative bodies, which act in the limits of this competence on their own
and independently to the Central government. Democratic decentralization involves
the creation of an extensive system of local government when the local things are
not resolved by the representatives of the Central government, but by individuals
elected by the local population. It analyzes the factors that hinder the process of
decentralization.
Keywords: reforming, decentralization, unification of territorial communities.
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Демаркація понять «правова субсидіарність»
та «політична субсидіарність» у контексті
децентралізації влади в Україні
Метою даної статті є здійснення розмежування понять «політична
субсидіарність» і «правова субсидіарність», що стає особливо актуальним у
контексті децентралізаційного процесу в сучасній Україні. У роботі показано,
що принцип субсидіарності передбачає децентралізацію влади, коли верхні
ланки отримують від нижніх обмежене коло функцій і діють, фактично, на
одному з ними рівні. Правову субсидіарність охарактеризовано як певну формулу
розподілу в законодавчих актах повноважень, відповідно до якої найнижчий
рівень влади отримує такі повноваження, які наступний за ним територіальний
рівень влади не може здійснити більш ефективно. Визначено, що політична
субсидіарність передбачає наділення повноважень органів влади таким чином,
щоб забезпечити їхню реалізацію якомога ближче до громадянина. На основі
побудови вертикальної моделі відносин органів влади автором стверджується,
що правова субсидіарність орієнтована на реалізацію принципу «згори –
донизу», яка передбачає перерозподіл і делегування повноважень, а політична
субсидіарність орієнтована на реалізацію принципу «знизу – вгору», де громада
виступає базовим і первинним у соціально–економічному сенсі рівнем.
Ключові слова: правова та політична субсидіарність, децентралізація
влади, автономія громадян, делегування та розподіл владних повноважень,
вертикальна модель відносин органів влади.

У взаємодії між центральною та місцевою владою
в сучасних демократіях одним із головних принципів
виступає принцип субсидіарності. Особливу роль цей
принцип покликаний відігравати в ході децентралізації
влади в сучасної України. Хоча в ст. 132 Конституції
України і зазначено, що «територіальний устрій України
ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної
території, поєднання централізації і децентралізації
у здійсненні державної влади» [11], але на практиці
і досі переважають тенденції централізації в системі
управління та прийняття рішень.
На сьогодні важливим завданням політичної науки
є проведення демаркації між правовим і політичним
виміром принципу субсидіарності. Складність вирі
шення цього завдання полягає в негативній конотації
терміну «політична субсидіарність». Як зазначає Сергій
Квітка, на політичному рівні термін «субсидіарність»
вживається не часто, оскільки у деяких випадках його
асоціюють із федералізацією [8, с. 28–29]. Олексій Їжак
не безпідставно стверджує, що «на політичному рівні
терміном «субсидіарність» оперують в основному ті
сили, які вимагають федералізації України. В результаті,
цей термін набуває кон’юнктурного політичного
забарвлення і може стати жертвою боротьби за консо
лідацію українського суспільства» [7].
На Заході принцип субсидіарності досліджувався
у працях М. Брюннера, Х. Гезера, Д. Дітріха, К. Ендо,
Т. Мітгаарда, О. Нелль–Бройнінга, Х. Тейлора,
Т. Хегліна, А. Фоллесдаля. Актуальність теми субсідіар
ності пов’язана з проблемою демократизації системи
управління в ЄС (Л. Блічнер, Л. Сангольт, Е. Тот,
Т. Хьоглін, К. Шмідт, Дж. Штайнер). Так, Марк Вілке
та Хелен Уоллес у своїй праці «Субсидіарність: підходи
до поділу влади в Європейському Союзі» стверджують,
що примирити громадян з Євросоюзом може послідовна
розробка і застосування принципів субсидіарності та
транспарентності, як найважливіших інструментів
децентралізації процесу прийняття рішень в ЄС і
залучення до управління всіх суб’єктів інтеграційної
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діяльності – національних адміністрацій, інтеграційних
інститутів, органів регіональної та комунальної влади
(див.: [13]).
Проблему субсидіарності в українському науковому
дискурсі досліджували О. Батанов, В. Грубась, О. Їжак,
С. Квітка, В. Колюх, К. Линьов, Т. Панченко. У їхніх
доробках увага фокусувалася на вивченні європейського
досвіду застосування принципу субсидіарності у
взаємодії між центральною та місцевою владою,
розкритті можливостей цього принципу в європейській
інтеграції України.
Метою даної роботи є здійснення розмежування
понять «політична субсидіарність» і «правова субси
діарність», що стає особливо актуальним у контексті
децентралізаційного процесу в сучасній Україні.
Субсидіарність (від лат. subsidiaries – допоміжний) –
організаційний і правовий принцип, згідно з яким
завдання повинні вирішуватися на найнижчому, малому
або віддаленому від центру рівні, на якому їх вирішення
можливе й ефективне. Ідея субсидіарності споріднена
децентралізації. Цей принцип став частиною права
Європейського Союзу, як один з основних механізмів
стримування надмірної централізації.
Принцип субсидіарності бере свій початок з ідей
класиків давньогрецької політичної думки Платона
та Аристотеля, а остаточне закріплення отримав у
середньовічному міському праві.
Згідно з принципом субсидіарності, влада повинна
бути якомога ближче до громадян. Держава повинна
проявляти ініціативу тільки в тих питаннях, де
можливостей незалежних приватних осіб і організацій
виявляється недостатньо. У випадку, якщо завдання
може бути вирішене на місцевому рівні так само
ефективно, як і на національному рівні, слід віддати
перевагу місцевому рівню. Принцип відноситься не
тільки до урядів, а й взагалі до всіх суб’єктів владних
відносин: партій, корпорацій, профспілок, лідерів
політичних рухів, великих бізнесових та банківських
структур.
Принцип субсидіарності виходить з автономії
особистості і почуття власної гідності. Всі форми
суспільства – від родини до міжнародних органів –
повинні служити людині. Звідси також випливає,
що джерелом політичної влади є народ. Разом з тим
персоналізм стверджує, що люди за своєю природою
відчувають потребу в спілкуванні і членство в елемен
тарних осередках суспільства, таких як сім’я, церковний
прихід,
мікрорайон,
професійне
співтовариство,
волонтерська організація. Ці осередки виконують роль
посередників між людиною і більшими структурами і
тим самим наділяють їх реальною владою. Дана схема
відтворюється на рівні середніх і великих громадських
структур. Звідси робиться висновок, що делегування
владних повноважень до більш високих рівнів влади має
здійснюватися виключно в міру необхідності. Зокрема,
держава може використовувати свою владу тільки в тій
мірі, у якій це необхідно для загального благу.
З етичної точки зору, субсидіарність зобов’язує
державу і суспільство до створення умов для
повноцінного розвитку особистості, в тому числі
забезпечення соціально–економічних прав людини.
Держава зобов’язана поважати незалежність окремих
людей та організацій, але при цьому має сприяти
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встановленню зав’язків між ними. Хоча вона не
вправі накладати обмеження на справедливі вимоги
особистості, але вона повинно захищати одних членів
суспільства від шкоди, пов’язаної з приватними
інтересами інших.
Для ефективного розв’язання питань місцевого
значення в Україні модель правової субсидіарності
забезпечує необхідну єдність державної влади з одно
часною самостійністю органів місцевого самовря
дування. Тобто до вищих ланок управління передаються
тільки функції, які не можуть виконувати нижчі ланки
[10, с. 35]. О. Батанов стверджує, що «у федеративних
та муніципальних відносинах субсидіарність означає
принцип, згідно з яким на національному рівні
виконуються лише ті функції, що не можуть бути з
більшою ефективністю та дієвістю виконані на нижчому
рівні. У такому розумінні принцип субсидіарності
застосовується у сфері розподілу повноважень між
місцевим самоврядуванням і державою (в державах з
унітарним устроєм), а також місцевим самоврядуванням
та суб’єктами федерації, федерацією загалом (у держа
вах з федеративним устроєм)» [2, с. 696].
Органам місцевого самоврядування передаються
(делегуються) ті функції публічного управління, що не
пов’язані із забезпеченням державного суверенітету і
територіальної цілісності України, не є важливими для
інтересів держави в цілому, а спрямовані виключно на
задоволення місцевих потреб та інтересів.
Передусім мова йде про такі управлінські функції,
які спрямовані на впорядкування життєдіяльності
окремих груп населення та соціальне забезпечення
місцевого населення. До таких функцій можна віднести:
– забезпечення послуг, необхідних для розвитку
людських ресурсів, підвищення рівня життя місцевого
населення;
– регулювання діяльності приватного сектору, що
впливає на добробут громадян, освіту, стан здоров’я,
соціальний захист та безпеку населення;
– надання послуг щодо підтримки виробничої
діяльності та забезпечення умов для ефективної роботи
приватних підприємств;
– забезпечення інфраструктури, необхідної для
ефективної діяльності окремого регіону;
– врегулювання проблеми забезпечення фінансової
спроможності окремого органу місцевого самовряду
вання та збору податків на своїй території [9, с. 98–99].
Початкова демаркація політичного і правового
вимірів поняття «субсидіарність» проводиться у
Європейській хартії місцевого самоврядування. Так,
правова субсидіарність характеризується як певна
формула розподілу в законодавчих актах повноважень,
відповідно до якої найнижчий рівень влади отримує такі
повноваження, які наступний за ним територіальний
рівень влади не може здійснити більш ефективно.
Такий розподіл повноважень дозволяє, з одного боку,
максимально наблизити процес прийняття рішення
до громадянина, з іншого – цей рівень має володіти
відповідними ресурсами. При цьому пріоритет низового
рівня при розподілі повноважень має завадити будь–
яким спробам централізації в системі територіальної
організації влади. Політична субсидіарність передбачає
наділення повноважень органів влади таким чином,
щоб забезпечити їхню реалізацію якомога ближче до
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громадянина. Ці повноваження вилучаються у держави
і передаються лише тим органам влади, які працюють
під контролем обраних представників. Таким чином,
принцип субсидіарності виступає бар’єром на шляху
занадто великої централізації державного організму та
відриву влади від народу [8, с. 34].
Однак субсидіарність не тільки визнає наявність
обмежень центральної влади, а й пропонує методику
визначення обсягу повноважень місцевих органів
управління. Відповідно до принципу субсидіарності
в Європейській хартії місцевого самоврядування
1985 р. було закріплено за місцевими адміністраціями
вирішення всіх завдань, крім тих, які їм не під силу.
Так, у пп. 3–6 ст. 4 Європейської хартії місцевого
самоврядування зазначається:
«3. Публічні повноваження, як правило, здійс
нюються переважно тими властями, які найбільш
близькі до громадян. Передача будь–якої функції якого–
небудь органу іншому органу влади повинна прово
дитися з урахуванням обсягу та характеру конкретної
задачі, а також вимог ефективності та економії.
4. Надані органам місцевого самоврядування
повноваження, як правило, мають бути повними і вик
лючними. Вони можуть бути поставлені під сумнів
або обмежені яким–небудь іншим центральним або
регіональним органом влади тільки в межах, встанов
лених законом.
5. При делегуванні повноважень будь–яким цент
ральним або регіональним органом влади органи місце
вого самоврядування повинні, наскільки це можливо,
мають право пристосовувати свої повноваження до
місцевих умов.
6. Необхідно консультуватися з органами місцевого
самоврядування, наскільки це можливо, своєчасно і
належним чином у процесі планування і прийняття
рішень, які безпосередньо стосуються» [6].
У Єдиному європейському акті 1986 р. було
розподілено повноваження з питань навколишнього
середовища між ЄС і країнами, що входять до
нього, згідно з принципом субсидіарності. У міру
зростання стурбованості європейською централізацією,
субсидіарність стала все більше привертати до себе
увагу як стримуючий фактор. У Маастрихтській угоді
1992 р. було обмежено всі повноваження ЄС тільки
тими сферами, де дій окремих країн недостатньо. Ці
положення отримали розвиток у подальших поправках
до Угоди про заснування ЄС. Відповідно до чинної
редакції цієї Угоди в областях, які не підпадають під
його виключну компетенцію, європейська спільнота діє
згідно з принципом субсидіарності, тільки якщо цілі
передбачуваної дії нездатні бути досягнуті в достатній
мірі державами–членами і тому, в силу масштабів
або наслідків передбачуваної дії, можуть бути більш
успішно досягнуті ЄС.
Субсидіарність по відношенню до окремих держав
у світовій спільноті та в ЄС означає, що публічна
влада в масштабі світового співтовариства не ставить
своїм завданням обмежувати сферу дій публічної
влади індивідуального політичного співтовариства
(тобто держави), тим більше зайняти його місце.
Навпаки, метою є створити у світовому масштабі таку
систему, в якій публічні інстанції кожного політичного
співтовариства, його громадяни та їх асоціації різних
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рівнів мають можливість здійснювати свої завдання,
виконувати свої обов’язки і користуватися своїми
правами на більш стійкій підставі. Відповідно до цього
для реалізації принципу субсидіарності в європейському
законодавстві, правові акти повинні відповідати двом
вимогам. По–перше, для дій ЄС необхідно підставу.
По–друге, їх масштаб повинен бути пропорційний
необхідності (див.: [5]).
Сучасними дослідниками політична субсидіарність
тлумачиться як інтерактивний перерозподіл повно
важень та відповідальності в складних політичних
системах між федеральними, регіональними, місцевими
рівнями влади на основі відповідності компетенції влади
масштабам завдань, їх взаємодії, взаємодоповнення,
координації, солідарності та максимальної довіри до
громадянського суспільства в стані його формування
з метою оптимального балансу інтересів громадян
і загальнонаціональних інтересів (див.: [1]). Сергій
Большаков принцип субсидіарності розкриває як
«принцип, згідно з яким кожен рівень владних структур
повинен володіти повноваженнями, достатніми для
вирішення проблем, які в силу своєї природи або в силу
своєї значимості можуть бути вирішені саме на цьому
рівні, причому з найбільшою ефективністю для всієї
системи» [3, с. 21].
Ключовим розрізненням правової та політичної
субсидіарності, на нашу думку, є побудова вертикальної
моделі відносин органів влади – якщо правова
субсидіарність орієнтована на реалізацію принципу
«згори – донизу», яка передбачає перерозподіл і
делегування повноважень, то політична субсидіарність
орієнтована на реалізацію принципу «знизу – вгору»,
де громада виступає базовим і первинним у соціально–
економічному сенсі рівнем. Тобто в першому випадку
фігурує звична для української моделі відносин органів
влади тріада «держава → регіон, район → громада», а
в другому домінує тріада «громада → регіон, район →
держава».
У цілому субсидіарність влади означає, що
вищі ланки керування мають бути додатковими, або
другорядними при вирішенні завдань, що виникають на
нижніх ланках. Тобто принцип політичної субсидіар
ності вимагає розбудови системи врядування знизу –
вгору.
Реалізація цього принципу передбачає дві можливі
форми. Перша форма субсидіарності пов’язана з інкап
суляцією повноважень нижніх ланок управління від
втручання верхніх. Ця форма допускає управлінські
вертикалі, однак забороняє наскрізне керування
згори донизу, тобто перебирання верхніми ланками
повноважень нижніх. Повноваження, таким чином,
розподіляються знизу вгору за залишковим принципом:
верхнім ланкам передаються тільки ті з них, які
залишились нерозподіленими після визначення повно
важень нижніх. Друга форма субсидіарності передбачає
децентралізацію влади, коли верхні ланки отримують
від нижніх обмежене коло функцій і діють, фактично, на
одному з ними рівні [7].
Основна мета принципу субсидіарності полягає в
оптимальному розподілі повноважень між центром і
регіонами, а отже – в оптимальному співвідношенні
централізації і децентралізації. Тому, як влучно
вказує Т. Панченко, «субсидіарна демократія для
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українського суспільства – це передусім деконцентрація
і децентралізація влади в поєднанні з громадською
самоорганізацією» [12, с. 115].
По мірі реалізації ідеї децентралізації влади в
Україні принцип субсидіарності може стати необхідним
елементом політичної системи, оскільки він поступово
трансформується з суто правового у політичний прин
цип. Суть останнього полягає в раціональному розподілі
повноважень, захисті органів влади, формуванні відпо
відальних та суспільно активних громадян. Політична
субсидіарність сьогодні здатна забезпечити необхідний
рівень політичної децентралізації в тій мірі, яка потрібна
для демократичної держави [4, с. 21].
Таким чином, у роботі показано, що ідея субси
діарності співвідноситься з процесами децентралізації.
Принцип субсидіарності передбачає децентралізацію
влади, коли верхні ланки отримують від нижніх
обмежене коло функцій і діють, фактично, на одному
з ними рівні. Послідовна реалізація принципу субси
діарності в Україні здатна забезпечити необхідний
рівень політичної децентралізації в тій мірі, яка
потрібна для демократичної держави. Якщо правова
субсидіарність характеризується як певна формула
розподілу в законодавчих актах повноважень, відпо
відно до якої найнижчий рівень влади отримує такі
повноваження, які наступний за ним територіальний
рівень влади не може здійснити більш ефективно, то
політична субсидіарність передбачає наділення повно
важень органів влади таким чином, щоб забезпечити
їхню реалізацію якомога ближче до громадянина.
У цілому розмежування понять «політична субси
діарність» і «правова субсидіарність» доцільно
проводити на основі побудови вертикальної моделі
відносин органів влади – якщо правова субсидіарність
орієнтована на реалізацію принципу «згори – донизу»,
яка передбачає перерозподіл і делегування повноважень,
то політична субсидіарність орієнтована на реалізацію
принципу «знизу – вгору», де громада виступає
базовим і первинним у соціально–економічному сенсі
рівнем.
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The demarcation of the concepts of «legal subsidiarity»
and «political subsidiarity» in the context of the decentralization
of power in Ukraine
The purpose of this article is to carry out the distinction between «political
subsidiarity» and «legal subsidiarity», which is particularly relevant in the context
of decentralized processes in modern Ukraine. It is shown that the principle of
subsidiarity implies decentralization of power when top managers received from
the lower limited range of functions and are, in fact, one of them equal. The legal
subsidiarity characterized as a distribution formula in the legislation authority under
which the lowest level of government gets such powers following it territorial level
of government cannot make better. Determined that political subsidiarity involves
giving powers of government so as to ensure their implementation as close as possible
to the citizen. Based on the construction of the vertical model of relations of power
by the author argues that the legal subsidiarity is focused on the implementation
of the principle of «top – down», which involves redistribution and delegation of
authority and political subsidiarity is focused on the implementation of the principle
of «bottom – up» where the community stands basic and primary the socio–economic
sense level.
Keywords: legal and political subsidiarity, decentralization of power, autonomy
of citizens, delegation and division of powers, vertical model of government relations.
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Політико–правові чинники виникнення
незаконних воєнізованих і збройних
формувань в Україні
Проаналізовано політико–правові чинники виникнення незаконних
воєнізованих і збройних формувань в Україні. Зроблено висновок про те,
що виникнення та розвиток незаконних воєнізованих і збройних формувань
зумовлюються цілеспрямованою діяльністю екстремістських і терористичних
угруповань. Наявність озброєних бойових груп відкриває перед екстремістами
можливості щодо здійснення тиску на вище політичне керівництво держави і
залякування населення задля досягнення своїх протиправних цілей.
Ключові слова: незаконні воєнізовані та збройні формування, екстремізм,
тероризм, національна безпека.

Суспільний розвиток сучасної України відзначається
своєю нестабільністю. Цілком об’єктивно це можна
пояснити впливом низки негативних політичних,
соціально–економічних та соціокультурних чинників.
Усіляко поглиблюючи наявні в суспільстві суперечності,
різноманітні екстремістські угруповання сприяють
їх перетворенню на гострі конфліктні вияви, чим
провокують зростання протестної активності населення.
Примарність соціальних перспектив, бажання швидких
і радикальних якісних змін умов свого існування
зумовлює схиляння найбільш депривованих прошарків
населення до насильницьких методів досягнення цілей.
Важка атмосфера соціальної безвиході, яка склалася
в Україні, спричинює правокультурну деформацію
свідомості населення. На тлі перманентних соціальних
катаклізмів у масовій свідомості відбувається переоці
нювання усталених цінностей. Те, що раніше вважалося
злочинним і морально неприйнятним, втрачає свій
попередній негативний сенс. Різні форми насильства і
пов’язаної із ним злочинності дедалі частіше починають
знаходити співчуття та виправдання серед населення.
Подальше зміщення моральних і правових акцентів
фактично сприяє легалізації екстремістських ідей у
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масовій свідомості. Насильницькі акції, які провадять
екстремістські сили, для маргінальних прошарків
населення стають допустимою формою боротьби із
соціальною несправедливістю та багаторічним прини
женням, бездіяльністю і корумпованістю правоохо
ронних органів та судової системи, безпринципністю
публічних політиків та державних діячів.
У такий спосіб екстремістські сили здобувають
певний рівень підтримки серед населення, а
найголовніше – вони формують власну соціальну базу.
Окремі маргіналізовані індивіди, які з різних соціальних
причин виявилися виключеними із суспільства, стають
ідеальними об’єктами для рекрутингової діяльності
екстремістських сил. Особам, які стали ізгоями у
власній країні, практично нема чого втрачати. Через
відчуття власної приреченості, вважаючи, що «гірше,
ніж є, уже не буде», вони стають виконавцями
різноманітних злочинів, зокрема, терористичних актів,
поповнюють лави незаконних воєнізованих і збройних
формувань. Ставши терористами і бойовиками, такі
особи хоча й усвідомлюють злочинні наслідки своєї
діяльності, але виправдовують їх непереборними
життєвими обставинами, неможливістю свого подаль
шого існування у скрутних соціальних умовах.
Метою статті є аналіз політико–правових чин
ників виникнення незаконних воєнізованих і збройних
формувань в Україні. Цією статтею автор продовжує
цикл наукових публікацій, присвячених дослідженню
діяльності незаконних воєнізованих і збройних форму
вань в Україні.
Політичні інтереси різноманітних еліт завжди
зосереджуються на здобутті владних повноважень.
Нестабільність політичної ситуації в державі загострює
соціально–економічні проблеми та порушує баланс
етноконфесійних відносин. Системна суспільна криза
стає ідеальним живильним середовищем для активізації
діяльності різноманітних екстремістських сил, які в
умовах дезорганізації правоохоронної системи, демора
лізації працівників правоохоронних і безпекових органів
прагнуть захопити владу в країні.
Особлива суспільна небезпечність екстремістських
виявів убачається в їхньому відверто протиправному,
кримінальному спрямуванні. Безкомпромісність та фана
тизм представників екстремістських груп і спільнот у
відстоюванні власних ідей, бажання досягти мети, не
зважаючи на об’єктивні потреби суспільства, зумов
люють ескалацію соціального напруження і конфліктів.
Крім того, вагомою обставиною, що впливає на зрос
тання криміногенності суб’єктів екстремізму, є, безпе
речно, процес зрощування окремих саморадикалізованих
індивідів, екстремістськи налаштованих груп та спільнот
із кримінальним середовищем.
Радикальні політичні гасла стають зручним
прикриттям для окремих авантюристів та представників
організованих злочинних угруповань щодо скоєння
різноманітних майнових злочинів, зокрема захоплення
об’єктів власності, здійснення тиску на конкурентів,
зведення рахунків із ними через застосування
насильства тощо. За таких умов політизована екстре
містська діяльність постає як дії відверто кримінального
характеру, спрямовані проти особи, суспільства і
держави. Їх учинення може камуфлюватися ефемерною
«революційною доцільністю», тривалий час вони
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можуть лишатися безкарними внаслідок дезорганізації
правоохоронної системи держави, невизначеності право
вого і суспільного статусу правоохоронних органів, їх
цілеспрямованої дискредитації серед населення.
Підвищену криміногенність суб’єктів екстремізму
зумовлює і транснаціональний характер їхньої діяль
ності, що виявляється у створенні та підтримці стійких
каналів зв’язку між екстремістськими угрупованнями
різних країн. Це сприяє значному підвищенню їхньої
життєстійкості через налагодження системи ресурсного
забезпечення, що поєднує ідеологічну, фінансову, мате
ріально–технічну, інтелектуальну підтримку. Існування
такого своєрідного «екстремістського інтернаціоналу»
дає змогу суттєво впливати на процес розроблення й
ухвалення державно–управлінських рішень з урахуван
ням власних інтересів через інформаційний чи силовий
тиск на органи державної влади та управління або
створення паралельних владних інститутів, які спи
раються виключно на авторитет збройного насильства.
Наявність контрольованих незаконних воєнізованих
і збройних формувань дозволяє екстремістам відкрито
заявляти свої претензії на владу. Відсутність дієвої
реакції на ці виклики з боку правоохоронних і
безпекових органів створює в екстремістів відчуття
безкарності за свої дії. Це, своєю чергою, дає їм
змогу відкрито провадити діяльність, спрямовану на
розширення своєї соціальної бази, розгортання мережі
навчально–тренувальних таборів для бойовиків, вико
ристання ресурсної бази Збройних сил і правоохоронних
органів для оснащення власних озброєних груп,
проведення заходів із накопичення фінансових ресурсів,
різноманітних видів озброєння, вибухівки та засобів
зв’язку, які в подальшому можуть використовуватися
при плануванні та реалізації заходів із дестабілізації
суспільно–політичної ситуації, підготовки й участі
в масових заворушеннях, втілення в життя силових
сценаріїв захоплення влади тощо. На окрему увагу
заслуговує використання екстремістськими силами
можливостей ЗМІ та представницьких органів влади
задля здійснення пропаганди своїх ідей, виголошення
своїх намірів, які знаходять підтримку серед маргіналь
них прошарків населення. Таким чином, спираючись
на озброєні групи, екстремісти фактично кидають
виклик державі, звужують можливості уповноважених
нею органів щодо контролю і стабілізації суспільно–
політичної ситуації.
Специфічний перебіг політичних процесів в Україні
протягом останніх років дозволяє виокремити низку
політико–правових чинників, які сприяють виникненню
й активізації діяльності незаконних воєнізованих і
збройних формувань.
Порушення процесів політичної соціалізації молодого
покоління. Сьогодні особливо небезпечною видається
тенденція залучення молоді до діяльності різноманітних
екстремістських угруповань. Соціальні негаразди остан
ніх років призводять до порушення процесів соціалізації
та соціальної адаптації молодої особистості, що формує
у свідомості молодих людей асоціальні настанови і
призводить до делінквентних поведінкових практик.
Домінування в екстремістських угрупованнях молодих
осіб свідчить про те, що у віці від 18 до 35 років
у свідомості найлегше формується екстремальний
потенціал, який об’єктивно випливає з невизначеності
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та нестабільності соціальної ролі й статусу молодої
особистості. Його трансформація в різні форми екстре
містської практики зумовлюється впливом низки кри
зових соціальних чинників. Дорослішання і стабілізація
позицій людини в суспільстві нівелює вплив екстре
мального потенціалу на її поведінку, що об’єктивно
спричинює скорочення чисельності осіб, у той чи інший
спосіб залучених до екстремістської діяльності.
Аналіз політичної ситуації в Україні засвідчує, що
окремі суб’єкти політики діячі задля здобуття певної
популярності в суспільстві свідомо провокують і
нагнітають протестні настрої серед молоді, екстра
полюючи наявні в суспільстві проблеми насамперед у
сферу міжнаціональних та етнорелігійних відносин.
Такі ідеї, що подаються у вигляді яскравих, але, по
суті, беззмістовних гасел, досить легко приживаються у
свідомості значної частини української молоді. Штучне
нагнітання суспільного напруження, що підживлюється
ксенофобськими ідеями, неухильно призводить до
радикалізації української молоді, ескалації насильства
в суспільстві, кризи відносин між окремими індивідами
та різними соціальними групами. За таких умов молоді
люди через некритичне засвоєння й тиражування
цих деструктивних ідей і практик поступово стають
заручниками боротьби за владу між різнополярними
політичними силами, виконуючи роль своєрідного
«штурмового загону» в соціально–політичних катакліз
мах, що відбуваються в країні.
Суттєвою причиною поширення радикалістських
настанов та екстремістських практик серед молоді
є брак ефективних і дієвих механізмів політичної
соціалізації. Як відомо, цей процес має забезпечувати
набуття і засвоєння індивідом політичних знань, норм
та цінностей, формування навичок політичної діяльності
задля адаптації й участі в політичних процесах. У
ролі механізмів політичної соціалізації можуть бути
різноманітні соціальні інститути: засоби масової інфор
мації, суб’єкти суспільно–політичного життя (молодіжні
організації, громадські рухи, політичні партії тощо),
органи державної влади та управління.
Наслідками порушення процесу політичної соціалі
зації є поява й поширення в молодіжному середовищі
тенденцій із яскраво вираженим протестним, антикуль
турним змістом. Це спричинює виникнення в молодої
особистості антигуманних, аморальних смисложиттєвих
настанов, що формують засади неконвенціональної
політичної участі та визначають її схильність до насиль
ницьких методів вирішення накопичених у суспільстві
проблем.
Сьогодні процес формування політичних орієнтацій
сучасного молодого покоління має хаотичний і невпо
рядкований характер, адже в сучасному політикумі
домінантним є ставлення до молоді як до нерівно
правного партнера, на якого здебільшого покладається
виконання суто технологічних функцій (розповсюдження
агітаційної літератури, участь в інформаційно–пропа
гандистських пікетах, забезпечення присутності під
час масових політичних заходів тощо) у пікові моменти
політичної активності (політичні протестні заходи,
передвиборчі кампанії тощо). Використання молоді як
суто технологічного ресурсу зумовлює недовіру з боку
переважної частини молодих людей до політичних
сил, провокує їх відчуження від політичних процесів,
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сприяє поширенню абсентеїзму та поступовій відмові
від демократичних форм політичної участі. Найбільш
відчайдушні та депривовані представники молоді стають
ідеальним соціальним ресурсом для поповнення лав
незаконних воєнізованих і збройних формувань.
Високий рівень готовності населення до протестів.
Перебування на межі соціального вибуху, який прово
кується ускладненням соціально–економічної ситуації,
стрімким падінням життєвого рівня і зубожінням,
відсутністю будь–яких соціальних перспектив у майбут
ньому переважної більшості населення, об’єктивно
створює умови для активізації діяльності різноманітних
екстремістських сил. Перманентний стан відчаю і
безвиході сприяє посиленню соціального напруження
та наростанню соціальних антагонізмів у суспільстві.
Соціально–економічні негаразди для маргінальних
прошарків населення стають рушійним мотивом для
використання насильницьких методів боротьби за
відновлення своїх прав або набуття іншого, більш
високого соціального статусу. Через це нестримна
соціальна демагогія та відверто популістські гасла
екстремістів знаходять підтримку серед найбільш маргі
налізованих прошарків населення.
Дані соціологічного опитування, проведеного Київ
ським міжнародним інститутом соціології наприкінці
2016 р., засвідчують, що 48,5% опитаних українців
готові брати участь у певних акціях протесту, а 5,9%
не змогли дати конкретної відповіді. У регіональному
розрізі найвищу готовність до участі в акціях про
тесту демонструють жителі Східної України (57,2%),
Південної України (50%), Західної України (49,2%).
Найменший відсоток готовності до участі в акціях про
тесту виявляють жителі Центрального регіону України
(43,5%) [4].
Поширення ідей соціальної протестності серед
населення дозволяє екстремістам у короткий термін
мобілізовувати до своїх лав нових прихильників,
здатних до будь–яких радикальних насильницьких
дій. Крім того, екстремісти можуть використовувати у
своїх цілях масові мирні протести проти підвищення
тарифів на комунальні послуги, скорочення соціальних
гарантій та пільг тощо. Інспірування провокативних
сутичок із правоохоронними органами, радикалізація
вимог демонстрантів та форм протесту дає змогу
екстремістам перетворити мирну протестну акцію
на масові заворушення, у яких для вчинення опору
правоохоронним органам активно залучаються бойовики
з незаконних воєнізованих і збройних формувань.
Зростання недовіри до органів державної влади.
Соціальні катаклізми, які болісно позначаються на
інтересах переважної більшості населення, у масо
вій свідомості асоціюються насамперед із діяльністю
органів державної влади та їх посадових осіб. Екстре
містські сили, заявляючи свої претензії на владу,
зосереджують свою пропагандистську діяльність на
радикальній критиці діяльності апарату державного
управління. Улюбленими пропагандистськими сюжетами
для екстремістських угруповань зазвичай є теми
корумпованості влади, бездіяльності правоохоронних
органів, падіння життєвого рівня населення, сва
вілля олігархічних кланів тощо. У своїх виступах
екстремісти свідомо спрощують актуальні суспільні
проблеми й адаптують їх для масового сприйняття.
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Спекулятивний характер пропаганди екстремістів
зосереджується переважно на підкресленні неспро
можності посадових осіб органів державної влади
навести лад у країні. Отже, об’єктивні чинники
соціального напруження поєднуються із цілеспрямо
ваною діяльністю екстремістських сил, які прагнуть
поглибити і загострити наявні соціальні суперечності
та досягти дискредитації органів державної влади.
Вони домагаються спалахів гострих конфліктних
виявів, які поглиблюють дестабілізацію суспільно–
політичної ситуації в державі, підривають функціо
нальний баланс владно–політичних інститутів. Це
дає змогу екстремістам проголошувати себе єдиною
альтернативною силою в суспільстві, яка радикальними
силовими методами може забезпечити лад у державі.
Об’єктивно цим процесам сприяє і власне діяльність
органів державної влади та їх посадових осіб.
Відсутність реальних економічних реформ і численні
корупційні скандали спричинюють зниження довіри
населення до цих суспільних інститутів. Так, за даними
соціологічних опитувань, на сьогодні упереджене
ставлення до влади з боку населення становить 49% [1].
Згідно з даними Київського міжнародного інституту
соціології, Президентові України довіряє близько
10% опитаних, Верховній Раді України – 5%, Кабінету
Міністрів України – 5,9%. Дещо більший рівень
підтримки мають місцеві органи виконавчої влади –
17,6% [7, с. 20]. Проте, з огляду на наведені показники,
загальний рівень довіри населення до державно–владних
інститутів є невисоким. Особливу позицію у структурі
довіри населення посідають судові та правоохоронні
органи. Так, у 2015 р. органам прокуратури та суду
довіряло лише 3% опитаних громадян. Невисоким
лишається рівень підтримки антикорупційних установ.
Зокрема, Національне антикорупційне бюро підтри
мують лише 7% [7, с. 20].
Соціологічні результати засвідчують і невисокий
рівень довіри населення до органів внутрішніх справ.
Наприклад, новоствореній Національній поліції дові
ряють лише 12% громадян, а не довіряють 61% [6].
Вочевидь, це пояснюється суттєвим погіршенням загаль
ної криміногенної ситуації, що спостерігається протягом
2015–2017 рр.
Падіння довіри, своєю чергою, виступає засобом
легітимації насильства, яке поступово визнається
єдиним дієвим методом досягнення своїх цілей. Це
сприяє активізації опозиційних і протестних настроїв
у суспільстві, які намагаються використати у своїх
інтересах екстремісти. Під впливом певних випадкових
чинників відбувається ескалація соціальної напруже
ності, яка може набути гострих конфліктних виявів зі
складнопрогнозованими наслідками.
Низький рівень довіри та підтримки суб’єктів
політичного життя (політичних партій, суспільно–
політичних рухів та об’єднань) із боку населення.
За даними Департаменту державної реєстрації та
нотаріату Міністерства юстиції України, станом на
січень 2017 р. зареєстровано 352 політичні партії [2],
проте рівень залучення населення, особливо молоді,
до діяльності політичних партій є вкрай низьким.
Так, за соціологічними даними, понад 30% опитаної
молоді не цікавиться політичним життям країни, а 64%
цікавиться ним нерегулярно. 83% респондентів заявили,
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що не беруть участі в діяльності жодної з політичних
партій [8, с. 61]. Причинами такого ставлення
молоді до політичних процесів в Україні є значна
залежність політичних партій від фінансової підтримки
олігархічних угруповань та високий рівень політичної
корумпованості. Тож професійна політична діяльність
у масовій свідомості пов’язується з безпринципністю,
аморальністю і корумпованістю, що, відповідно,
негативно позначається на рівні довіри населення до
суб’єктів політики. Так, згідно з даними соціологічного
дослідження, проведеного Фондом «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучеріва, у листопаді 2015 р.
79,2% опитаних не довіряли політичним партіям, а
9% – остаточно не визначили до них своє ставлення;
63% опитаних громадян уважають, що політичні партії
не дотримуються демократичних стандартів. Також
60% респондентів переконані, що політичні партії
відстоюють інтереси лише своїх лідерів та фінансових
спонсорів, 41% – указують на недотримання ними
своїх політичних програм і задекларованих цілей, а
35% – не бачать реального зв’язку політичних партій із
населенням [5, с. 3].
Таке ставлення пояснюється тим, що сучасні
політичні партії здебільшого є закритими корпора
тивними структурами, просування кар’єрними сходами
яких можливе лише через особисту наближеність
до їхнього керівництва, матеріально–технічну чи
фінансову підтримку їх діяльності. За таких умов
переважна більшість населення об’єктивно виявляється
позбавленою можливостей реалізувати свій політичний
потенціал та ідейні вподобання в межах наявних
політичних сил. Через це в уявленнях населення
політика має вигляд «брудної справи».
Штучно звужені можливості щодо політичної
самореалізації та, як наслідок, усвідомлення безперспек
тивності політичної діяльності зумовлюють деформацію
політичних настанов українського населення. Воно
демонстративно усувається від політики, не вбачаючи в
цій сфері перспектив для особистісного зростання або
розглядаючи політику лише як можливість тимчасового
заробітку під час різноманітних політичних акцій
(масових заходів, передвиборчих кампаній тощо).
Найбільш соціально активні особи зосереджують
зусилля на пошуках способів та методів реалізації своїх
політичних амбіцій. Обмежені матеріально–технічні
та фінансові можливості призводять до переорієнтації
цієї частини населення на неконвенціональні методи
політичної боротьби. Їхні пошуки зміщуються в бік ідей
радикалізму та різних форм нетерпимості.
Цілеспрямований вплив підтримуваних і контро
льованих ззовні екстремістських центрів. Пожвавлення
діяльності незаконних воєнізованих і збройних форму
вань, поза сумнівом, пояснюється зростанням впливу
іноземних екстремістських угруповань, зокрема, проро
сійських або контрольованих російськими спеціаль
ними службами і розвідувальним органами. Саме ці
угруповання виступають каналами постачання різних
видів озброєння і зв’язку, забезпечують вербування та
навчання бойовиків, розробляють і реалізують сценарії
з дестабілізації суспільно–політичної ситуації в Україні.
Побічно на цей чинник вказує у своєму інтерв’ю
колишній Голова Служби безпеки України І. Смешко
[див. 3]. На контрольовані іноземними спеціальними
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службами і розвідувальними органами незаконні
воєнізовані і збройні формування покладаються
завдання щодо посилення суспільно–політичної неста
більності та сепаратистських тенденцій в Україні через
застосування насильства й актів терору задля заляку
вання населення і чинення тиску на органи державної
влади з метою ухвалення управлінських рішень в
інтересах держави–агресора.
Ескалація напруженості у сфері етноконфесійних
та міжнаціональних відносин. Екстремістська ідеологія
та діяльність її виразників є інструментом ескалації
етнополітичних конфліктів, адже вона, зокрема, спрямо
вується на порушення стабільності міжнаціональних та
етноконфесійних відносин.
У східних регіонах підґрунтям соціальної конфлікт
ності, яка може переростати в екстремістські вияви,
є суперечності, що виникають між прихильниками
українських національних традицій та носіями росій
ської культури. Так, терористичні угруповання т.зв.
«ДНР» та «ЛНР» розгорнули свою діяльність на Донбасі
саме під гаслами захисту російської культури, мови
та православної віри, уособленням якої є Російська
православна церква, спрямовуючи свою агресію проти
громадян, які відстоюють цінності українських
національних традицій та дотримуються ідеї про
непорушність суверенітету і територіальної цілісності
Української держави. На Закарпатті досі актуальною
є проблема з русинською громадою, яка, піддаючись
зовнішнім ідейним впливам, час від часу заявляє про
необхідність своєї автономізації. Як свідчать останні
події в Криму, цей регіон характеризується зіткненням
інтересів проукраїнських активістів, які відстоюють ідеї
територіальної цілісності України, та проросійських
колаборантів, які розглядають Крим і окремі південні
регіони України як зону природної присутності Росії.
Таким чином, суперечності на етнонаціональному
та релігійному ґрунті містять значний конфліктогенний
потенціал, який екстремістські сили використовують у
своїх інтересах. Спекулюючи на реальних суперечностях
у цій сфері, екстремісти намагаються їх максимально
загострити і радикалізувати. Прикладом такої руйнівної
діяльності є, безперечно, події на Сході України,
де ініційована проросійськими бойовиками повно
масштабна терористична діяльність, що супровод
жується значними людськими втратами й руйнуваннями,
маскується популістськими закликами щодо захисту
етнокультурних прав російської національної меншини.
Висновки. Отже, виникнення та розвиток неза
конних воєнізованих і збройних формувань зумов
люються цілеспрямованою діяльністю екстремістських
і терористичних угруповань. Наявність озброєних
бойових груп відкриває перед екстремістами можли
вості щодо здійснення тиску на вище політичне
керівництво держави і залякування населення задля
досягнення своїх протиправних цілей. Фактично
бойовики з незаконних воєнізованих і збройних
формувань виступають виконавцями найбільш резо
нансних терористичних актів, стають учасниками
масових заворушень та використовуються для силових
сутичок із правоохоронними органами. Соціальна база
таких формувань виникає внаслідок складного синтезу
теророгенних політико–правових чинників із нега
тивними соціально–економічними і соціокультурними
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процесами, які мають місце в сучасному українському
суспільстві.
Перспективами подальших досліджень є розкриття
соціально–психологічних та соціокультурних чинників
розвитку незаконних воєнізованих і збройних формувань
в Україні.
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Інституціональна дисфункція
політичної еліти в Україні
Розглянуті прояви інституціональної дисфункції політичної еліти в
Україні. Визначено її передумови та наслідки, зокрема у функціонуванні системи
стримувань і противаг, впливі на появу кризових явищ, формуванні ціннісних
орієнтирів тощо. З’ясовано, що на сучасному етапі елітотворення дисфункція
політичної еліти в Україні втілилася у проблемі реалізації комунікаційної
функції, деструктивному впливі на систему стримувань і противаг,
невідповідності моральним критеріям політичної діяльності, посиленні
політичних криз. Запропоновано певні рекомендації, які дозволять подолати або
мінімізувати дисфункціональні тенденції. Йдеться про дотримання критеріїв
конституціоналізму, створення своєрідних регуляторів, що не дозволять
узурпувати владу, дотримання демократичних традицій та високих моральних
цінностей, реалізацію комунікаційної функції з обов’язковим забезпеченням
зворотного зв’язку та подальше просування євроінтеграції, зокрема через
втілення європейських цінностей.
Ключові слова: інституціональна дисфункція, політична еліта, політичний
клас, політичні цінності, політична комунікація, публічне управління.

Політична еліта, що за своїм первинним покли
канням повинна здійснювати управління суспільством,
в умовах демократичної трансформації стикається з
низкою викликів. Передусім, йдеться про вимогу внут
рішньої модернізації з одночасним впливом на форму
вання адаптивного політичного класу та стабілізацію
суспільно–економічного розвитку. Такий обсяг покла
дених на еліту функцій не завжди збігається з її
можливостями і вузькокорпоративними цілями. Відтак,
з точки зору об’єктивного сприйняття, може виникнути
інституціональна дисфункція політичної еліти як вияв
неспроможності управлінського прошарку здійснювати
свої основоположні обов’язки або ж як наслідок
відсутності консолідованої стратегії політичної дії.
Окреслена проблема як ніколи гостро стоїть у
розрізі вітчизняної політики. Саме інституціональна
дисфункція політичної еліти може бути пов’язана
з кризовими явищами у публічному управлінні,
системі стримувань і противаг, ціннісному середовищі
суспільства тощо. Визначення передумов, причин та
зон впливу і ризиків деструктивної функціональності
політичної еліти дозволить розробити та запропонувати
механізми подолання цього явища. На етапі якісних
трансформацій у державі саме політична еліта має стати
рушієм модернізаційних змін і мінімізувати внутрішні
протиріччя.
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Специфіку функціонування політичної еліти та
перебігу елітотворення в Україні досліджували і віт
чизняні класики політології, і сучасні автори. Так,
проблеми функціонування політичної еліти та, зокрема,
політичного класу, лягли в основу наукового пошуку
М. Головатого, О. Кочубей, Б. Кухти, Л. Мандзій,
М. Михальченка, Ф. Рудича, реформування публічної
сфери досліджують О. Оболенський та С. Телешун,
кризові явища у політиці – С. Ставченко, а інституціо
нальні особливості політичної сфери – О. Макух. Однак
поза науковим аналізом лишається актуальна проблема
спроможності політичної еліти реалізовувати свої
функції та адаптуватися до демократичних принципів
публічного управління.
Завданнями, поставленими у науковій статті, є
аналіз проявів і наслідків інституціональної дисфункції
політичної еліти в Україні, зокрема, протиріч у
реалізації системи стримувань і противаг, невідпо
відність моральним нормам політичної діяльності,
кризових явищ у політиці, оцінки управлінської еліти з
боку суспільства та експертів тощо. Вирішення дослід
ницьких завдань дозволить визначити рівень інсти
туціональної спроможності політичної еліти в Україні
та сформувати пакет рекомендацій щодо подолання
або ж мінімізації проявів її інституціональної дис
функції.
Існує безліч поглядів щодо сутності і функціо
нального навантаження конструкту «політична еліта».
Так, В. Парето вважав політичною елітою тих індивідів,
які діють із високими показниками у політичній сфері
[8, с. 59]. Досить актуальним є твердження Дж. Сарторі,
який зазначав, що в кожному суспільстві у формуванні
еліти виділяють два чинники: якісний і альтиметричний
(владарює той, хто перебуває нагорі, незалежно від
того, завдяки чому він там опинився), зокрема йдеться
про ідентифікацію еліти з її вертикальною ієрархією
у суспільстві. Дж. Сарторі надавав перевагу якісному
показнику, адже еліта, на його думку, відображає той
перелік цінностей, які є акцентованими у певному
суспільстві [10].
Надійним методом ідентифікації політичної еліти
вітчизняна дослідниця Л. Мандзій називає зарахування
до цієї категорії осіб, які приймають стратегічно
важливі рішення [7]. Вперше такий метод свого часу
використовували американські дослідники Р. Даль і
Р. Патнем.
У контексті наукового дослідження доречно зупи
нитися на лаконічному, але змістовному визначенні
політичної еліти В. Соколова, який трактує це поняття
як вищий соціальний прошарок, що виконує основні
(корінні) функції керівництва державою та суспільством
[11, с. 42].
Функції, покладені на політичну еліту, залежать
від низки факторів. Це може бути і стан економічного
розвитку, і вектор зовнішньополітичного курсу, і рівень
демократичності режиму тощо.
У розвинутих же суспільствах еліта виконує дві
провідні функції:
– управління суспільними процесами, вирішення
соціальних проблем, підтримка стабільності у суспіль
стві;
– пропонує соціуму більш високі зразки поведінки і
свідомості, ніж пересічні громадяни.
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Разом із тим, деякі сучасні дослідники до функцій
політичної еліти відносять:
– стратегічну – визначення політичної програми дій
шляхом генерування нових ідей, вироблення концепції
реформування країни;
– організаторську – реалізація на практиці визна
ченого курсу, втілення політичних рішень в життя;
– інтеграційну – зміцнення стабільності та єдності
суспільства, стійкості його політичної та економічної
систем, недопущення і розв’язання конфліктних
ситуацій, забезпечення консенсусу з фундаментальних
принципів життєдіяльності держави;
– комунікативну – ефективне відображення у полі
тичних програмах інтересів та потреб різних соціальних
верств і груп населення [5, с. 97–98].
Для повноцінної реалізації вказаних функцій
політична еліта має бути носієм відповідного набору
рис і якостей. Серед таких основними, на нашу думку,
є високий рівень адаптивності, відповідальність і здат
ність до аналізу та прогнозування наслідків ухвалених
управлінських рішень, дипломатичність, далекоглядність
і компромісність у питаннях пошуку суспільного
консенсусу. Дослідниця Л. Кочубей додає до цього
переліку такі якості, як сучасний менталітет, державний
тип мислення, готовність до загальнонаціональних
інтересів [5, с. 98].
Однак справжню політичну еліту треба виховувати
і налаштовувати на реалізацію суспільних інтересів. У
протилежному випадку корозія моральних цінностей,
яка властива більшості еліти, неминуче «роз’їсть»
і саме суспільство. Усунення цих загрозливих тен
денцій вимагає тривалого часу, який має бути ефек
тивно використаний для розроблення теоретико–
методологічних основ діяльності сучасної політичної
еліти, її призвичаєнню до виконання властивих функцій
та завоюванню довіри у громадян власної країни [15].
Українська політична еліта демонструє відсутність
сталої традиції демократичного врядування та досвіду
консолідованої діяльності заради забезпечення загально
суспільного добробуту та консенсусу. Це свідчить про
певну дисфункцію політичного класу. Так, О. Макух
наголошує, що сьогодні у вітчизняній практиці сфера
політичного все ще посилює свої позиції стосовно
бажання бути основним організаційним джерелом
розвитку, незважаючи на те, що існує об’єктивна
вимога послаблення її потенційних впливів у формі
управлінської та адміністративної сили [6, с. 164].
Як наслідок, такі прояви породжують тенденцію до
існування суперечливих явищ, що негативно впливають
на механізми комунікації влади та суспільства, функціо
нування системи стримувань і противаг, популяриза
цію європейських цінностей й загалом породжують
інституціональну неспроможність основних елементів
політичної системи.
Однією з найбільш гострих є проблема реалізації
комунікативної функції політичною елітою. Зокрема,
стали звичними практиками сприйняття елітою
суспільства виключно у якості електорату та активізація
діалогу між політичним класом та широкими колами
громадськості переважно у період виборчих кампаній.
Фахівець у галузі державного управління Т. Федорів
констатує, що еліти, при владі вони чи ні, намагаються
не зачіпати у публічному дискурсі проблем, що могли
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б позначитися на їхній підтримці, натомість працюють
радше з виборцями, ніж з громадянами [9, с. 18].
Дослідження та оцінка стану комунікації влади
з громадськістю стали предметом як науково–
теоретичних, так і емпіричних досліджень. У 2015 р.
Український кризовий медіа–центр у рамках проекту
Gov.Comms.Ua презентував моніторингові висновки
щодо ефективності державних комунікацій в Україні,
досягнуті спільно з компаніями GfK Ukraine, NoksFishes,
TNS і Національною радою реформ [3]. За даними
досліджень, імідж державних структур у країні значно
зріс за останній час, хоча аудиторія все ще сприймає
їх через окремі персоналії, а не як цілісні інститути.
Вже традиційно політики говорять на ті теми, які є
вигідними для них, ігноруючи інформаційні запити
громадськості. Відсутність або обмеженість зворотного
зв’язку у спілкуванні влади та суспільства підтверджує
тезу про дисфункцію політичної еліти, зокрема у
реалізації комунікативної політики.
Не менш актуальною є проблема впливу політичної
еліти на функціонування в Україні системи стримувань
і противаг. Інструмент демократичного впливу на
розподіл державної влади мав би стати й міцним
бар’єром проти узурпації важелів управлінського
впливу з боку правлячої еліти. Однак для цього в
державі повинні бути створені умови для демократичної
конкуренції еліт та рівні можливості доступу до
формування державних органів для представників
влади та громадянського суспільства. В експертних
оцінках все частіше наголошується, що система
стримувань і противаг в Україні є вразливою до
зловживань з боку представників політичної еліти, а
її параметри є більш теоретично обґрунтовані, аніж
реально втілені. Неспроможність політичної еліти
реалізувати свої основоположні функції, маючи увесь
обсяг повноважень, свідчить про те, що правлячий клас
в Україні навчився боротися за владу, але не завжди
здатен нею розпорядитися в суспільних інтересах.
З огляду на вищевикладену тезу варто зупинитися
на двох важливих аспектах, а саме – самоідентифікація
еліти та її сприйняття й оцінка громадянами. Якщо
політична еліта ототожнює себе з джерелом влади та
ухваленням політичних рішень, то для суспільства
політика все ще лишається персоніфікованою. І
політики, і громадяни не враховують такі критерії, як
партійність, ідеологічна ідентифікація, а найголовніше –
через відсутність доступного механізму замірів та
аналізу громадськість ігнорує показник ефективності
щодо представників політичної еліти. І хоч соціологічні
дослідження засвідчують низьку оцінку діяльності
політиків, ми й досі не маємо інструментів, які б
дозволили оцінювати якість ухвалених управлінських
рішень та їхні наслідки. Водночас наголосимо,
що самоідентифікація еліт, їхнє уявлення про себе
обов’язково мають пройти етап визнання суспільством.
Наразі цей процес запущено, але його алгоритм
формується паралельно із самим елітотворенням
сучасного зразку.
Ще одна проблема, яка частково лежить поза
інституціональними межами, але безпосередньо впливає
на функціональний аспект політичної еліти, стосується
невідповідності
моральним
критеріям
діяльності
політиків. Моральні засади не прописані у жодному
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нормативному документові, а тому не сприймаються у
якості критеріїв якісного відбору кандидатів на вищі
керівні посади держави або оцінки компетентності
представників політичної еліти. Для подолання такого
явища фахівці радять використовувати такі інструменти,
як етичний замір або ж моральна експертиза
політичних програм тощо. «При ігноруванні питань
моральної компетентності влади та її представників
суспільство
ніколи
не
позбавиться
практики
вульгарного політиканства, влади бюрократії, панування
політизованого прагматизму», – наголошує вітчизняний
дослідник Ю. Кисіль [9, с. 60].
Згідно з результатами нещодавнього моніторин
гового аналізу компанії NOKs fishes і Центру досліджень
публічної політики та комунікацій, для українського
політичного класу характерні відсутність чіткого
домінування цінностей розвитку або самозахисту.
Аналогічна ситуація з орієнтацією цінностей – на
суспільство або ж індивідуальність. Ані експерти, ані
самі політики не можуть однозначно визначитися щодо
пріоритетів. Ставити на відкритість та розвиток чи
прагнути захисту й оберігати традиції? Дбати, перш
за все, про власну родину чи про людей/суспільство?
Таку дуальність еліти, її поки що неспроможність
дати суспільству чіткі сигнали, що відповідали б
новим цінностям, можна вважати однією з причин,
що унеможливлює швидку модернізацію українського
суспільства, здійснення суспільної революції цінностей
«згори» [4].
Орієнтуючись та пропагуючи європейські цінності
у політиці, вітчизняні політики ототожнюють їх
переважно з позицією підтримки процесу євроінтеграції.
Натомість, за даними Європейської соціологічної
асоціації, ціннісні маркери груп європейських суспільств
включають доброту, універсальність ставлення до
людей, самостійність тощо. Український політичний
істеблішмент, за підсумками експертного дослідження,
прагне бути сильним, багатим та впливовим. Окрім того,
експерти дуже низько оцінюють політичну незалежність
досліджуваних владних діячів, що свідчить про підозри
в керованості політичного класу України [4].
Однак, на нашу думку, запроваджені механізми
громадянського контролю здатні поступово вирівняти
кількісний і якісний критерії оцінки правлячого класу.
Наразі ж функціонування політичної еліти в Україні
експерти вважають, скоріше, формальним. Так, за
даними Центру політичних досліджень ім. Разумкова,
на питання «Чи існує в Україні політична еліта?» 55%
опитаних експертів обрали відповідь «За формальними
ознаками – так, а за рівнем суспільного авторитету і
суспільної довіри – ні» [14]. У цілому ж, аналізуючи
політичний процес у 2016 р., фахівці Центру Разумкова
охарактеризували його за ознакою високого рівня
турбулентності. Така характеристика була зумовлена
конфліктним характером відносин між вищими
владними інститутами та між окремими групами
всередині владної еліти (гострота конфліктів часом
доходила до межі політичного самознищення) [13,
с. 5]. Аналогічні чинники в минулому році визначено
провідними у впливі на партійне будівництво в Україні.
Вітчизняну політичну еліту, яка поки що не
відповідає етимологічному критерію «добірності»,
дослідниця Г. Грабіна називає уособленням субкультури
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влади [2, с. 55]. Вона наголошує, що представники
українського правлячого класу на рівні ціннісної
системи (сфера політичної етики) залишаються
переважно класичними носіями культурної матриці
посткомунізму. Еволюція субкультури влади за
роки незалежності України демонструє як наявність
константних елементів, так і певні новації. До перших
слід віднести тренди непотизму, патерналізму та
станової замкненості. До других, передусім, належить
тенденція
зниження
рівня
соціально–політичної
інклюзивності та зростання конфліктного характеру
міжгрупової комунікації всередині правлячого класу
[2, с. 60]. Отже дисфункція владно–управлінської еліти
в Україні зумовлена ще й еволюційністю розвитку, яка
зберігає традиційні форми функціонування та майже
не реагує на модерні виклики як внутрішнього (сус
пільного), так і зовнішнього (міжнародного) середовища.
Український політолог С. Ставченко вказує, що
в умовах демократичних трансформацій нездатність
політичної еліти відновити або модернізувати зв’язки
у межах оновленої системи влади призводить до
кризових явищ у суспільстві. Дослідник наголошує,
що індикаторами системної політичної кризи є
підвищення авторитарних тенденцій у функціонуванні
державної влади, маргіналізація законодавчих органів,
деконсолідація політичних еліт [12]. Пояснюючи
кризові явища в країні критичним збігом обставин, не
слід забувати, що розвиток, перебіг, гальмування та
реакція на суспільно–політичні процеси у більшості
випадків лежать у площині впливу управлінських
рішень, механізми реалізації яких зосереджені в руках
політичної еліти. Беззаперечно можна стверджувати,
що дисфункція політичної еліти породжує кризи або
посилює вже існуючі.
Слід визнати, що українське суспільство досить
чітко і безкомпромісно продиктувало вітчизняному
політикуму вимогу повної ротації політичної еліти,
як владної, так і опозиційної. Назрілими внутрішніми
проблемами в Україні є критичні диспропорції у
перерозподілі
матеріальних
благ,
монополізація
політичного та економічного життя вузькими групами
еліт, що не зазнавали якісного оновлення протягом
тривалого часу. Такі обставини зумовили ряд негативних
явищ, які своїми наслідками вийшли за межі політико–
владної площини. Враховуючи цю ситуацію, спробуємо
запропонувати певні механізми, здатні подолати
дисфункцію політичної еліти та створити умови для
демократичної модернізації управлінського класу в
Україні.
По–перше, реакцією на звинувачення у некон
венційності дій та рішень політичної еліти має стати
дотримання критеріїв конституціоналізму, серед яких –
виключність закону та пріоритет інституційних та
формально–правових відносин. Недотримання цих
критеріїв призводить до панування у сфері державно–
владних відносин клієнтально–патронажних зв’язків і
постійних спроб знайти шлях, який би дозволяв оминати
закон.
Ігнорування такої рекомендації призведе до
домінування корпоративних пріоритетів і очевидної
схильності органів влади до інтуїтивних і прецедентних
мотивів прийняття рішень, а замість відповідальності,
компетентності та самообмеження владної еліти у
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виконанні своїх повноважень демонструватимуться
зовсім інші установки: безвідповідальність, постійне
використання різного роду ресурсів для ухилення від
виконання законів, застосування силових прийомів
політико–адміністративного управління тощо. Відтак
конституціоналізм як принцип функціонування політич
ної еліти повинен, з одного боку, посилити демократичні
тенденції в елітотворенні, а з іншого, – привести у
відповідність владні повноваження та правове поле
їхньої реалізації.
По–друге, будь–яка раціональна влада і, відповідно,
владно–управлінська еліта потребує певного внутріш
нього стрижня, регулятора. Саме він, будучи обмежу
вачем, здатний приборкати використання владних
відносин і управлінських повноважень заради наживи,
егоїстичних цілей. Знаходження такого регулятора є
запорукою усвідомлення управлінською елітою сутності
політико–владних відносин та свого місця в них і
водночас показником володіння мистецтвом владно–
управлінської діяльності. Таким обмежувачем, на наше
переконання, може стати дієздатна система стримувань
і противаг або механізми громадянського контролю та
нагляду. Громадські та наглядові ради при центральних
органах влади – це перші кроки до створення реальних
умов участі громадянського суспільства у процесі
розробки та ухвалення політичних рішень в державі.
По–третє, означені в дослідженні ціннісні орієнтири,
обов’язкові для дотримання представниками політичної
еліти, повинні бути доповнені особистісними якостями
політиків. Справжню правлячу еліту має визначати
не тільки високий рівень культури, глибока ерудиція,
логічна зумовленість високої посади, а ще й високість
морально–духовних якостей особистості. Як зазначав,
Г. Ашин, бути особистістю – неодмінна умова елітар
ності [1, с. 35].
По–четверте, налагодження конструктивної комуні
кації між політичною елітою та її безпосередніми
працедавцями, тобто суспільством, повинно відбуватися
саме з позиції таких ролей. Обов’язковою умовою є
усвідомлення відповідальності перед громадянами,
сприйняття своїх функціональних обов’язків крізь
призму їхніх потреб та проблем. Запорукою успішної
реалізації комунікативної функції стане запровадження
постійно діючого зворотного зв’язку.
По–п’яте, європейський вибір у задекларованих
заявах вітчизняних політиків має втілюватися й у
специфіці формування нової (як мінімум, оновленої)
політичної еліти. Практика країн сталої демократії свід
чить, що принципи функціонування політико–владної
надбудови значною мірою збігаються із загальноприй
нятими цінностями суспільства. Таке співвідношення й
породило сталий термін «європейські цінності». Вони
універсальні для усіх громадян включно з політичною
елітою.
Поточний рік для України проходить під впливом
складних внутрішніх і зовнішніх чинників. На тлі
часткових здобутків євроінтеграційних процесів та
вирівнювання урядового курсу країна й досі зали
шається у складній військово–політичній ситуації, а
рівень соціальної напруги близький до критичної. Тому
найголовнішим викликом для політичної еліти України
буде необхідність неухильного дотримання національних
інтересів, зосередження зусиль на питаннях модернізації
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країни та покращенні її міжнародного іміджу,
спроможність досягти позитивних змін у соціально–
економічній ситуації шляхом реалізації реформ та
прогресу в боротьбі з корупцією. Це вимагатиме від
політичного істеблішменту здатності до консолідації
навколо загальнонаціональних цілей, поступового
відновлення довіри суспільства до влади та політичних
сил, прийняття рішень, які покращуватимуть життя
більшості населення у короткотерміновій перспективі,
свідомого самообмеження у реалізації власних партій
них чи групових інтересів.
Очевидно, що інституціональна дисфункція полі
тичної еліти в Україні зумовлена вкоріненою бюрокра
тичною традицією, відсутністю демократичного досвіду
та, відповідно, низьким рівнем адаптивності елітарних
кіл до модерних вимог часу. Така ситуація є залишковим
проявом пострадянського періоду, який можна подо
лати, використавши як суспільну вимогу оновлення
політичного класу, так і назрілу потребу його якісної
трансформації у контексті модернізації політичної
системи держави.
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Institutional dysfunction of political elite in Ukraine
One considered the manifestations of institutional dysfunction of the political
elite in Ukraine. Its prerequisites and consequences, particularly in the functioning
of the system of checks and balances were determined, the impact on the emergence
of the crisis, the formation of values etc. It was found that at the present stage elite
formation dysfunction of political elite in Ukraine embodied in the problem of
implementing communication functions destructive impact on the system of checks and
balances, non–moral criteria of political activity, strengthening the political crises.
Specific recommendations that will overcome or minimize dysfunctional tendencies
are proposed. It is about the respect for constitutionalism criteria, creating a sort
of regulator that will not usurp power, respect for democratic traditions and high
moral values, implementing the communication function with the mandatory provision
of feedback and further advance of European integration, in particular through the
implementation of European values.
Keywords: institutional dysfunction, political elite, political class, political
values, political communication, public administration.
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Вплив масонства на формування
національно–державних
поглядів С. Петлюри
До масонства ставляться по–різному: одні вважають його респекта
бельною і трохи снобістською грою політиків та фінансистів, інші – світовою
змовою ультрарадикалів. З одного боку, існує низка революцій і повстань, до
яких причетні масони, зокрема Французька революція, повстання декабристів
й жовтнева революція в Росії, з другого – незрозумілі паси в хитросплетіннях
європейської політики, змов і скандалів.
Масонство в Україні відіграло свою роль і повинно бути згадано в розвитку
української національної ідеї.
Прихід до влади в Україні С. Петлюри (з лютого 1919 р. він стає головою
Української республіки) був пов’язаний з надіями на підтримку незалежної
Української республіки масонами Франції й Англії, що мали значний вплив
на уряди цих країн. Петлюра звернувся до світової масонерії з проханням
підтримати Україну в боротьбі проти «червоних». Він виступав як глава
«Великої ложі України», що об’єднала близько 800 масонів.
Ключові слова: масонство, ложа, революція, політика, національно–
визвольний рух, державність, незалежність, президент.

Симон Васильович Петлюра займає чільне місце
як у плеяді видатних діячів української історії XX ст.,
так і в історії національно–визвольних змагань україн
ського народу. Йому судилося жити і працювати в
найкритичніший період Української революції, стати на
чолі молодої української держави і пройти непростий
шлях боротьби за свободу та незалежність українського
народу. Особливе місце йому належить серед творців
української державності. Здається, що не залишилось
жодного етапу його політичної кар’єри, який би не був
дуже гостро коментований як прихильниками, так і
ворогами. Радянська пропаганда зробила його чи не
головним антирадянським «демоном», втіленням всіх
«темних сторін», людини: зради, брехні, підступності.
Радянська історіографія однозначно оцінювала його
як ворога свого народу. «Націонал–радикальне» крило
української історичної науки ставиться до постаті
Симона Петлюри та його спадщини, мабуть, лише дещо
краще, ніж радянські історики, але через абсолютно інші
причини. І це не весь спектр думок.
Багато поколінь українських патріотів сприймають
С.Петлюру як легенду і символ національно–державної
ідеї. Сучасники називали його лицарем, тому що він
був не лише виразником національно–державної ідеї,
а й незламним борцем за її здійснення. Тоді, коли
вирішувалось, бути чи не бути незалежній Україні,
Петлюра стояв на чолі боротьби. У Західній Європі
Головного Отамана називали «українським Гарібальді»
[4, с. 412], підкреслюючи в ньому риси незламного
борця за незалежність своєї країни. Ім’я С. Петлюри
міцно вкарбувалася у свідомість багатьох поколінь
українців, які прагнули волі і боролись за неї.
Метою дослідження є роль та вплив масонства
на формування політичних поглядів С. Петлюри та
розвиток українського національно–визвольного руху
1917–1921 років. Дослідженнями розбудови української
держави даного періоду займалися: Т. Гунчак,
В. Іванис, Я. Йосипишин, Б. Андрусишин, М. Попович,
Р. Сольчаник та ін.
Останній президент УНР в екзилі Микола Плав’юк
підкреслював, що вороги Симона Петлюри належно
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оцінили його набагато раніше, ніж ми, свідомі українці.
В будь–якому разі, усталена оцінка того, що являв
собою Петлюра як державний діяч, навряд чи наразі
можлива вже хоча б тому, що не можна оцінити політика
поза контекстом його епохи. Цьому сприяла також та
обставина, що сам Петлюра – літератор і журналіст –
ніколи не писав про своє життя ні спогадів, ні нотаток:
він ніби навмисне намагався залишитися людиною
«без особистого життя». Для прикладу, батько Махно
в Парижі залишив по собі чотири томи спогадів,
розмахнувшись на десять. А Петлюра – жодного рядка.
Міфологізований образ Симона Петлюри вельми і
вельми відрізняється від тієї реальної людини, яка жила
й діяла в похмурій і заплутаній дійсності громадянської
війни в Росії та національних воєн за незалежність
колишніх «околиць», як і у всякої культової постаті.
Традиційна емігрантська (тепер вважають за краще
казати – діаспори) історіографія зазвичай подає Симона
Петлюру як єдину людину, що могла б врятувати
незалежність України за «великої смути» 1917–1921 рр.
Щоб зрозуміти дії, думки і бажання Симона
Петлюри, необхідно зазирнути у закутки його душі,
ознайомитись з невідомою стороною його життя,
зокрема, дослідити його зв’язки з масонами. Можна
стверджувати , що Симон Васильович Петлюра був
масоном. Оскільки достатньо зауважити, що більшість
видатних представників політичної еліти початку
XX століття (80 відсотків лідерів Тимчасового уряду,
більша частина вождів білого руху і партії кадетів,
значна частина Державної Думи) були «вільними
каменярами» – братами–масонами, то ця обставина його
життя не здається дивною.
Масонство – це релігійно–філософський рух,
витоки якого сягають ремісничих церковних братств
середньовіччя. Основна мета масонів, або вільних
каменярів – «об’єднати людей на засадах братерства,
любові, взаємодопомоги й рівності».
Масонів відлучали від католицької церкви та
проклинали як «дияволопоклонників», шельмували як
«зрадників Батьківщини» і «сектантів», «сатаністів» і
«сіоністів», космополітів» і «шарлатанів», знищували
у сталінських і гітлерівських концтаборах (масонство
заборонялося тоталітарними режимами Гітлера, Сталіна,
Мао, Муссоліні, Франко, Хорти, Антонеску. За указами
цих диктаторів загинуло близько 80 тис. масонів) [8, с. 5].
Масонство, яке бере свій організаційний початок
ще з XVІ століття, свої головні завдання вбачало у
забезпеченні свободи, рівності і братерства людей в
процесі самопізнання, самовдосконаленні і пізнанні
таємниць світобудови, формуванні нових відносин
взаємної терпимості, у повазі прав особистості і
релігійних переконань. Завданням кожного масона
є постійна праця морального самовдосконалення –
«шліфуванні каменя» і пізнання символів світових
таємниць. В передреволюційній Російській імперії з
її невирішеними соціально–політичними проблемами,
масонство намагалося відкрито йти до своєї мети, але не
шляхом просвітництва, а шляхом політичної боротьби і
революції.
Масонство не зв’язане єдиним керівництвом,
жорсткими рамками, не підкоряється конкретному
віруванню. Це не політична партія, не релігійна
організація, не клуб за інтересами. Масонство
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наднаціональне і дотримується абсолютної таємниці
внутрішнього життя і обрядів: загальна мета, завдання,
символи, традиції об’єднують масонів всього світу
перетворюючи їх в «братів», які зобов’язані протягнути
руку допомоги в скрутну хвилину навіть незнайомому
брату–масону. «Велика система протекції» повинна була
використовуватись на користь соціального, культурного,
політичного прогресу суспільства.
Неабиякої політичної, економічної та культурної
ваги масонство в Російській імперії набуло на початку
XX століття за нетривалий проміжок часу. Розроблена
на протязі століть таємна організаційна структура
масонерії дозволяла російським масонам маніпулювати
політичними партіями, організаціями, фінансовими
структурами, залишаючись при цьому в глибокій тіні,
будучи невідомими навіть для активістів підконтрольних
їм партій і організацій.
В Україні, раніше ніж в Росії на 5–6 років, ще
в 1897–1901 роках сформувалися масонські ложі
«королівського мистецтва» в Києві, Харкові, Одесі,
Полтаві, Житомирі, Кам’янець–Подільському. В кожній
з цих масонських лож збирались люди впливові,
культурні, суспільно–активні, саме тому ложі були
небезпечними для політичного режиму, який нагально
потребував змін.
До українських масонів належали гетьмани України
Пилип Орлик і Кирило Розумовський, губернатор
Одеський і Херсонський Ланжерон, письменники –
Гулак–Артемовський,
Котляревський,
Немирович–
Данченко. Є припущення, що геніальний філософ
Григорій Сковорода і великий кобзар Тарас Шевченко
теж були масонами. В Україні, перед революцією 1917 р.
масонські ложі були важливими, як ніде в Російській
імперії. Вони об’єднували еліту місцевої інтелігенції і
буржуазії, яка була незадоволена монархією, всевлад
дям центральної влади, гостротою національного
і селянського питань. Тільки в Києві до 1917 року
масонських лож було тринадцять або чотирнадцять,
а можливо, й більше. До 600–800 чоловік доходила
кількість братів–масонів по Україні. Після Петербургу,
Київ був на другому місці за кількістю масонів і по їх
впливу на суспільство. Крім того, масонство в Україні
контролювало велику кількість найрізноманітніших
організацій, наукових товариств, містичних гуртків [7,
с. 60].
Історії поки що невідомо коли саме Симон
Васильович Петлюра став «вільним каменярем» –
масоном. Масони України не формували і не зберігали в
ті роки свої архіви під приводом конспірації і таємності.
Практично не залишилось ніяких матеріалів відносно
масонства в Україні у період 1897–1907 років. Можна
лише здогадуватись, що Петлюра, ставши на початок
1919 року одним з лідерів масонів України, був до
цього часу масоном не менше семи років. Йому за цей
час вдалось б пройти масонську ієрархію від першого
градусу «учня» до вісімнадцятого градусу.
З іншого боку, Петлюра не міг стати масоном до
26–27 років (в російському масонстві не реєструвалось
тоді більш ранніх посвят, тому що вважалось, ніби
тільки до цього часу людина може сформуватись як
особистість). Відповідно Петлюра долучився до кола
масонів, приблизно, в період між 1906 і 1911 роками і
можливо він вступив до Великої ложі України.
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Можна припустити, що часом вступу Петлюри
в масони була друга половина 1906 року, коли він
опиняється в редакції газети «Рада», якою керували
масони Е. Чекаленко, М. Грушевський, С. Єфремов.
Але й цілком можливо, що масонська ініціація Петлюри
здійснилась орієнтовно в 1909–1910 роках, коли він
перебував у Петербурзі. Існують свідчення, що в
1910 році С. Петлюра був «приписаний» до київської
масонської ложі Андрія Первозванного. За даними
А. Сєркова, дослідника російського масонства, ложа
Андрія Первозванного була заснована в Женеві у
січні 1900 року і працювала в Києві під керівництвом
італійських масонів. А. Сєрков стверджує, що ця ложа
стала базовою при створені Великої ложі України.
Очевидно «майстром» (третій градус масонства)
Петлюра став тільки в Москві. Масонські кола Москви,
куди в 1911 році у віці 32 років він потрапив, здійснили
великий вплив на формування світогляду Петлюри,
змусивши його пом’якшити свої «непримиримі револю
ційні позиції» [7, с. 61].
Не зважаючи на лишень перші кроки в громадсько–
політичному житті, московський період С. Петлюри
привів до остаточного самовизначення і формування
як політика, який назавжди вирішить віддати свої
сили і стремління боротьбі за незалежність України.
З юнацьких років він шукав шлях, відчував тяжкий
подих пригнобленого народу і тепер зрозумів, що
найвища його мрія і мета, за які він віддав би навіть
життя, – це самостійна Україна. Ці ідеали С. Петлюри
докорінно відрізняють його від таких політичних одно
партійців, якими були В. Винниченко і М. Порш, хоч
тоді вони домінували на політично–суспільній ниві
серед українців [8, с. 35]. Російський академік Ф. Корш,
познайомившись у Москві з С. Петлюрою, ще задовго
до української революції, правильно передрік його
майбутнє, сказавши: «Петлюра – безмірно вищий за те,
що про нього думають. Він – з когорти вождів, людина з
того тіста, що колись у старовину закладали династії, а в
наш демократичний час стають національними героями.
Живе він при несприятливих умовах, не може виявити
себе. Та хто знає, чи не зміниться все навкруги нас? А
коли зміниться, буде він вождем народу українського»
[6, с. 35].
Вагомою подією для формування С. Петлюри як
політичної особистості стало закінчення у Львові
підпільного українського університету, де викладав
І. Франко і якого він вважав своїм ідейним учителем.
Безперечно, що світогляд С. Петлюри значною мірою
формувався під впливом збудника українського
відродження, великого українського Кобзаря Тараса
Шевченка, глибокого патріотичного духу творчості Лесі
Українки і, безумовно, того ж невгамовного Каменяра,
що крушив байдужість та терпіння українського
народу, – Івана Франка та інших [8, с. 28].
Що ж стосується інших лідерів української
революції, то слід відзначити, що одним з перших
масонів в Україні став Михайло Грушевський –
ідеолог українського національного відродження і
«батько» української історії. М. Грушевський вступив
до масонської ложі ще в 1903 році, перебуваючи в
Парижі, і до 1917 року став одним з лідерів українського
масонства. Вже в 1911 році серед масонів можна
побачити еліту міської інтелігенції і буржуазії південно–
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західного регіону. Основу масонських лож складали
промисловці, банкіри, адвокати, журналісти, професори,
суспільно–політичні діячі.
В Україні масонство відіграло свою роль і повинно
бути згадано в розвитку української національної ідеї.
Серед масонства України не було помітних обмежень в
національних і політичних планах, але все–таки більша
частина масонства складалась з кадетів і українських
«поступовців» з ТУП, яке стало з 1917 року партією
соціалістів–федералістів. Масонами України велась
постійна критика Миколи ІІ, Распутіна і наближених до
царя: Трепова, Протопопова, Сухомлинова.
Політичний вплив і грошові потоки київські масони
намагалися перехопити за допомогою підконтрольного
їм Земського союзу, Союзу міст – «Земгора». Після
початку першої світової війни це стало особливо
помітним. «Земгор» контролював військові поставки на
фронти. Саме масони виконували в цих союзах перші
ролі. Саме завдяки масонським зв’язкам С. Петлюра
зайняв посаду політика вповноваженого «Земгора»
західного фронту [7, с. 63].
Більшість масонських лож українських губерній
входила у Верховну раду масонських організацій
Росії. Контроль над діяльністю українських лож
1913–1916 років здійснював Олександр Федорович
Керенський – куратор масонства України. Він часто
бував у Києві, Одесі, Харкові, відкривав нові ложі,
знайомився з справами на місцях із особливостями
місцевого політичного життя. Розуміючи важливість
і складність «українського питання», Керенський
допускав в ці роки автономний устрій для України, але
серед масонів імперії були і інші погляди на «українське
питання». Керенського в Україні «опікував» ректор
педагогічного інституту В. Прокопович («брат–оратор»
однієї з київських масонських лож).
Практично єдину масонську організацію російської
імперії найбільше цікавило національне питання.
Російські брати «єдиної і неділимої» і не уявляли собі
української автономної державності, а група українських
масонів, яку очолив М. Грушевський, вбачала
можливість існування демократичної Росії тільки як
рівноправної федерації усіх народів, які входять в
Російську імперію, відводячи при цьому Україні права
конфедеративної держави.
Грушевський був головою масонської ложі,
користувався великим авторитетом в колах управлінської
інтелігенції, і його думку неможливо було повністю
проігнорувати. В 1912 році на масонському конвенті в
Москві три депутати від України (група Грушевського)
активно виступали проти затвердження запропонованої
назви для загальноросійської масонської організації –
«Великий Схід Росії». Група Грушевського не
погоджувалась з цією назвою тому, що в ній, як їм
здавалось, було присутнє «російське великодержавство».
Натомість Грушевський запропонував зовсім викреслити
слово «Росія» з назви головної масонської структури
східної Європи. Конвент пішов на компроміс, не
зважаючи на те, що з Грушевським не погоджувалась
більшість учасників конвенту. Було вирішено змінити
назву головної масонської структури імперії з «Великого
Сходу Росії» на «Великий Схід народів Росії» [7, с. 64].
Симон Петлюра, який перебрався до Москви, зберіг
зв’язок з масонськими ложами України і, водночас,
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увійшов у середовище російського масонства. Він
передбачав активні погляди ряду київських масонів
вважаючи, що боротьба проти німецької агресії є
боротьбою і за демократію. З цим погоджувалась 90%
російських масонів, які підтримували ті країни, в
яких масонство мало велику політичну вагу: Францію,
Англію, США.
З початку XX століття масони намагаються знайти
шляхи до влади. До 1917 року це були еволюційні
шляхи широкої масонської протекції. Українські
масони в березні 1917 року розділили між собою
важливі посади, які залишилися від «Старого режиму».
Важливим завданням масонства було «втримати
керівництво у своїх руках і не дозволити бунтівній
стихії спровокувати кровопролиття і анархію».
Проте, під впливом революційних подій восени
1917 року стали розвалюватися масонські ложі в
Україні, їх занепад став наслідком загострення націо
нального питання. Прибічники одного табору нама
галися захопити владу і якомога швидше проголосити
автономію України, інші намагалися відкласти вирі
шення всіх національних питань. Саме національне
питання в українських ложах стало яблуком розбрату.
Під впливом політичних факторів, пропаговані в
масонських ложах відносини братерства і дружби
поступово поступилися місцем суперництву і неприязні.
Дехто в Росії навіть засудив «український сепаратизм».
Після ІV універсалу і підписання сепаратного миру
з німцями, в січні 1918, розкол став неминучим. Часом
остаточного занепаду єдиного масонського руху в
Україні став кінець 1917 – початок 1918 рр.
Можливо, саме неповна реалізація своїх ідей в
масонському русі на території України неабияк вплинула
на подальший розвиток політичної кар’єри Симона
Васильовича Петлюри. Його помилки й прорахунки
стали одночасно помилками всього покоління.
Список використаних джерел
1. Анапко Ж. П. Симон Петлюра у сучасному вимірі
української свідомості // Трибуна. – 1996. – №11/12. – С.36.
2. Андрусинин Б. Соціально–економічні погляди Симона
Петлюри // Історія в школах України. – 2000. – №2. – С.42–47.
3. Винар Л. Думки про Українську державність... (Слово
на 10–й сесії УНРади) // Нові дні. – 1989. – №475 (вересня). –
С.21–26.
4. Винниченко В. Відродження нації: у 3–х ч. – К.:
Політвидав України, 1990. – Ч.3. – 542 с.
5. Він – з когорти вождів: Кращі конкурсні праці про дорево
люційну діяльність Симона Петлюри. – К.: Дніпро, 1994. – 151 с.
6. Дорошенко – Товкмацький Б. Симон Петлюра: Життя і
діяльність. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2005. – 608 с.
7. Савченко В. А. Симон Петлюра. – Харків: Фоліо, 2004. –
415 с.
8. Савченко В. А. Україна масонська. – К.: «Нора–Друк»,
2008. – 336 с.

References
1. Anapko Zh. P. Symon Petlyura u suchasnomu vymiri
ukrayins’koyi svidomosti // Trybuna. – 1996. – №11/12. – S.36.
2. Andrusynyn B. Sotsial’no–ekonomichni pohlyady Symona
Petlyury // Istoriya v shkolakh Ukrayiny. – 2000. – №2. – S.42–47.
3. Vynar L. Dumky pro Ukrayins’ku derzhavnist’... (Slovo na
10–y sesiyi UNRady) // Novi dni. – 1989. – №475 (veresnya). –
S.21–26.
4. Vynnychenko V. Vidrodzhennya natsiyi: u 3–kh ch. – K.:
Politvydav Ukrayiny, 1990. – Ch.3. – 542 s.
5. Vin – z kohorty vozhdiv: Krashchi konkursni pratsi pro dore
volyutsiynu diyal’nist’ Symona Petlyury. – K.: Dnipro, 1994. – 151 s.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 120

6. Doroshenko – Tovkmats’kyy B. Symon Petlyura: Zhyttya i
diyal’nist’. – K.: Vyd. tsentr «Prosvita», 2005. – 608 s.
7. Savchenko V. A. Symon Petlyura. – Kharkiv: Folio, 2004. –
415 s.
8. Savchenko V. A. Ukrayina masons’ka. – K.: «Nora–Druk»,
2008. – 336 s.
Gotsuliak V. M., candidate of political sciences,
associate professor, assistant professor of philosophy
and political science, Khmelnytsky National University
(Ukraine, Khmelnytsky), gоtsylak@ukr.net
The influence of Freemasonry on the formation
of national–public opinion Petliura
To Freemasonry are different: some find it respectable and somewhat snobbish
play of politicians and financiers, others – ultraradykaliv global conspiracy. On the
one hand, there are a number of revolutions and uprisings, which involved Masons,
including the French Revolution, the uprising of the Decembrists and the October
Revolution in Russia, on the other – is unclear crosses the intricacies of European
politics, conspiracies and scandals.
Freemasonry in Ukraine played a role and should be mentioned in the Ukrainian
national idea.
The coming to power in Ukraine Petliura (from February 1919 he became
chairman of the Ukrainian republic) was associated with hopes for the support of
independent Ukrainian republic Masons France and England, which had a significant
influence on their governments. Petliura turned to the World Freemasonry to support
Ukraine in the fight against «red». He served as head of the «Grand Lodge of
Ukraine», which brought together about 800 Masons.
Keywords: masonry, floor, revolution, politics, national liberation movement,
statehood, independence president.
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«Мультимедійна платформа
іномовлення України» як інструмент протидії
інформаційним зовнішнім впливам
Безсумнівним є той факт, що сучасне протистояння держав, їх часом
брутальне та безпрецедентне просування своїх національних інтересів, серед
яких залишаються попри усі норми міжнародного права – агресивні дії та
анексії територій, відбувається за участі чи на фоні активного залучення
інформаційного чинника, ключовим провідником чого є засоби масової
комунікації. Саме вони використовуються як основні канали поширення
масової інформації, що орієнтована на досягнення політичних, економічних,
соціальних і культурних цілей. Держави вдаються до застосування різних
інструментів для цього процесу: традиційних (державні медіа, інформаційно–
роз’яснювальна робота дипломатичних представництв, культурна дипломатія
тощо), новітніх («фабрики тролів», псевдогромадські організації чи рейтингові
агенції, популістичні агенти впливу, штучні медіа тощо). Попри особливу
увагу до новітніх інструментів, традиційні не втратили своєї ваги, а їх
ігнорування послаблює потугу держави у інформаційному протиборстві. Саме
традиційному каналу поширення інформації про Україну – іномовленню –
присвячено цю статтю. У ній автори досліджують результати тих
трансформацій, що відбулися у цій царині від часу створення Державного
підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України».
Ключові слова: засоби масової інформації, UA/TV, Мультимедійна
платформа іномовлення України, інформаційний вплив, державна інформаційна
політика.

Сьогодні на перший план виходить пошук методо
логій, інструментів, методів і засобів прогнозування та
своєчасної протидії потенційній інформаційній агресії.
Одним із таких методів є поширення державного
іномовлення у максимальній кількості держав світу, які
можуть потенційно стати партнером чи союзником. Це
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завдання посилила прогресуюча міграція населення
планети, глобалізація економіки та теологічний
прогрес у галузі передачі інформації. Це пов’язано
із необхідністю створення ефективного механізму
інформування світової спільноти про актуальні події,
зокрема в Україні. Через відсутність донедавна у
світовому медіапросторі національного інформаційного
продукту, що поширював би об’єктивну та актуальну
інформацію про Україну, іноземці та українська
діаспора, інші особи отримували інформацію зі
сторонніх джерел, що більшою мірою транслювали
відомості про події в Україні у неповному обсязі
або із викривленим змістом. Наслідком цього стало
фрагментація іміджу нашої країни, домінування у
ньому негативних мотивів, що позначається на різних
аспектах взаємодії зі світом. Загрозливим було те,
що за браком інформації пересічні громадяни інших
держав майже нічого не знали про Україну, а головне
про події, що відбуваються на її території внаслідок
зовнішньої військової агресії. Водночас, проти України
активно застосовується потужний медіаресурс країною–
агресором, інформаційний вплив якого спрямований
на викривлення реального стану речей, дискредитації
легітимної влади, поширення панічних настроїв та
провокування міжетнічних конфліктів.
Проблема поширення державного іномовлення у
світі стала об’єктом дослідження багатьох українських
і зарубіжних науковців. В Україні вивченням цього
питання займалися С. Даниленко [1], В. Конах [2],
В. І. Терещук [3], О. В. Джолос [4], Л. Г. Павленко [5].
Зокрема, про історію розвитку та становлення іномов
лення писали Н. Скофенко, І. Мащенко, М. Нагор
няк; засади, методи та принципи здійснення іномовної
діяльності досліджували Л. Павлюк, О. Гоян, В. Лизан
чук; значенню іномовлення в процесі міжнародної
діяльності країн присвячено роботи С. Кудрявцева,
А. Юричка та ін.
Серед зарубіжних дослідників тема іномовлення
приваблює увагу зокрема О. Верника [6], Д. Броуні [7],
Дж. Хейл [8], Дж. Вуд [9].
Постановка завдання. У розумінні законодавця,
іноземне мовлення – це форма мовлення, скерована
насамперед на інформування громадян інших країн
про події в Україні, що здійснюється через трансляції
інформаційних повідомлень, новин, різноманітних
передач тощо. Таку функцію пропонується покласти
на державне підприємство, яким є Мультимедійна
платформа іномовлення України (МПІУ). Метою
статті є узагальнення та оцінка ефективності й
доцільності тих трансформацій, що їх зазнала останнім
часом система іномовлення України, зокрема із
запуском МПІУ. Адже відкритим залишається питання,
чи виконує новостворений інформаційний холдинг ті
завдання, що на нього покладені як державою, так і
суспільством, яке через державний бюджет фінансує
згадану структуру й відповідно очікує від неї ефективної
діяльності.
1 жовтня 2015 р. Міністерством інформаційної
політики України на базі державних телерадіокомпаній
«Всесвітня служба «Українське телебачення і радіо
мовлення», «Банківське телебачення» (БТБ) та інфор
маційного агентства «Укрінформ» було створено Муль
тимедійну платформу іномовлення України, зокрема,
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телеканал іномовлення UA/TV. Ключовим його завдан
ням стало забезпечення доступу іноземної аудиторії до
об’єктивної, актуальної та повної інформації про події
в Україні, формування та підтримання позитивного
іміджу України у світі. «Завжди поруч» – гасло нового
мультимедійного проекту.
Загалом агенстство ІА «Укрінформу» мовить
сімома мовами: українська, російська, англійська,
іспанська, китайська, німецька, французька. Правовим
рушієм Мультимедійної платформи іномовлення став
розроблений МІП Закон України «Про систему іномов
лення України», який було підписано Президентом
України 28 грудня 2015 року. Згідно із Законом з
2016 року МПІУ зареєстровано як державне підприєм
ство [10].
Помітним сьогодні є той факт, що з моменту
запуску мовника був проведений значний обсяг
робіт з організаційного, правового, технологічного та
кадрового забезпечення його діяльності. Телеканал UA/
TV стартував, маючи договори з двома невеликими
кабельними мережами Молдови і країн Балтії.
Телеканал наразі транслюється: у чотирьох най
більших кабельних мережах Азербайджану, найбільшій
мережі Латвії, двох найбільших мережах Грузії, другій
і третій за охопленням аудиторії мережах Польщі, в
Ізраїлі, Болгарії, Литві, Естонії та Румунії. Процес
пошуку партнерів є серед першочергових завдань як
менеджменту каналу, так і урядовців. Зокрема, на
початку 2017 року підписано договір із Асоціацією
кабельних операторів Данії UBOD та Асоціацією
кабельних операторів Словенії.
МПІУ використовує й інші способи поширення
сигналу. Телеканал доступний в зоні покриття трьох
супутників: Amos 3, Azerspace 1, Galaxy 19 (Центральна
та Східна Європа; Східна Європа, Середня Азія та
Близький Схід; Центральна та Північна Америка.
Також проведені переговори з послами Словенії, Греції,
Єгипту, Республіки Кіпр, де йшлося про сприяння
українському державному мовнику щодо розміщення у
кабельних мережах цих країн.
UA/TV також вже збільшив свою присутність в
інформаційному просторі Болгарії. Програми каналу
стали доступними абонентам кабельного оператора
«Global Net Technology Corp», який надає послуги
цифрового кабельного телебачення в містах–курортах
Бургас і Поморіє, розташованих на узбережжі
Чорного моря. На цьому варто зауважити особливо, бо
питання поширення українського мовника у великих
європейських і світових туристичних центрах є досі
нерозв’язаною проблемою. Адже оператори, які
транслюють сигнал у готелях, висувають надто високу
ціну за свої послуги, що значно обмежує можливості
нашої держави. Як відомо, російські канали «Россия24»
чи «Планета РТР» можна переглядати цілодобово у
більшого туристичних центрів світу. І це значний актив
російської пропаганди.
Також телеканал збільшив свою присутність у
Польщі – з 1 грудня 2016 року UA/TV з’явився в місті
Лодзь у цифровій мережі компанії «TOYA Sp. z o.o.» і
разом із тим у понад двадцяти польських кабельних
мережах (у Варшаві, Вроцлаві, Гданську, Гдині, Кракові,
Лодзі, Ольштині, Ченстохові тощо), які на основі укла
дених договорів використовують пакетування «TOYA».
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Програми українського телеканалу іномовлення в
HD–якості мають змогу дивитися абоненти цифрових
пакетів «Oszczędny», «Wygodny» і «Bogaty». Крім того,
UA/TV став доступним абонентам ОТТ–платформи
«TOYA GO», оператором якої є однойменна кабельна
мережа в Лодзі». Ще раніше UA/TV з’явився в
польських кабельних мережах «Vectra S.A.», «Avios» та
«Korbank».
З 1 лютого 2017 року телеканал перейшов на
HotBird, який наразі має найбільше покриття, принаймні
в Європі. Що дуже позитивно – вже не треба мати
двометрові тарілки, як на попередньому супутнику,
це звичайні побутові тарілки, які є в кожному
домогосподарстві.
Телеканал UA/TV став доступний для користувачів
одного з найбільших в світі ОТТ–сервісів – Kartina.
TV. Абоненти Kartina.TV мають можливість дивитися
прямий ефір телеканалу UA/TV в HD–якості на
телевізорі, комп’ютері та мобільних пристроях. Крім
того, телеглядач може переглянути в зручний для себе
час архів програм UA/TV за останні 14 днів. Kartina.
TV – це німецька Smart–платформа, що працює в
Інтернеті та орієнтована на російськомовну діаспору.
Як наслідок, нині UA/TV є в приставках для Smart–
TV в Росії, Китаї, Туреччині, Малайзії – загалом
у 209 країнах. Тобто людина, яка має бажання і
доступ до Інтернету, може підключитися до UA/
TV в будь–якому куточку світу. Досвід першого
року діяльності оновленого іномовлення засвідчив,
що саме російськомовний глядач в усьому світі має
стати найбажанішою аудиторією, адже саме носії
російської мови є найбільш враженими деструктивною
пропагандою РФ сегментом світової глядацької
аудиторії. Це не є підставою згортати редакції іншими
мовами, однак, на наш погляд, це зараз є першочерговим
завдання для МПІУ. За кордоном більше цікавляться
інформацією або російською (колишні громадяни СРСР,
які живуть у Європі, так чи інакше російськомовні), або
англійською мовою.
UA/TV адресоване широкій іноземній аудиторії,
першочергово українській діаспорі та російськомовним
глядачам, які потребують об’єктивної, актуальної та
повної інформації з України і про Україну. Крім звичних
телевізійних передач українською та російською мовами
з англомовними субтитрами про події в Україні глядача
інформують два рухомих рядки новин англійською та
російською, а також розширена інформація українською,
російською, англійською, німецькою, іспанською та
іншими мовами.
Упродовж доби глядач може переглянути більше
сорока випусків телевізійних новин українською та
російською мовами, а також передачі про сьогод
нішні події в Україні, на Сході і в Криму, про хід
економічних реформ, здобутки в науці і культурі,
про знаменитих українців і відважних сучасників,
про нашу історію, дивовижну природу і туристичні
маршрути [11].
Щомісяця збільшується також відвідуваність сайту
Національного інформаційного агентства Укрінформ:
середній показник відвідуваності склав 53 тисячі
унікальних користувачі на день. Важливо зауважити,
що це єдиний український інформаційний портал, який
виходить сімома мовами.
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Згідно із Законом України «Про систему іномов
лення» держава має забезпечити належне фінансування
системи державного іномовлення, що передбачається
окремим рядком у Державному бюджеті України та
становить не менш, як 0,06 відсотка видатків загального
фонду Держбюджету за попередній рік. Однак у зв’язку
з тим, що Закон набув чинності після голосування за
Державний бюджет, в 2016 році на систему іномовлення
не було виділено фінансування.
Іномовлення наразі має 18 оригінальних щотижневих
програм тривалістю 15–20 хвилин, які повторюються
й дублюються кількома мовами. Від інших виробників
орієнтовно третина продукту: історичні «Україна.
Лабіринти історії» і «Проект Контра», «Ніч у музеї»,
що є партнерським проектом з Міністерством культури
України, а також програма про сучасне українське
мистецтво «ПроАрт», про митців та культурні події;
«Світ спорту» – це і щоденні новині блоки, й окрема
програма про особистостей у спорті; військова тематика:
«Полігон» про наших військових і спецпідрозділи, яка
потім потрапляє до арабської й англійської редакцій;
програма «Крим. Реалії» транслюється на державному
каналі відповідно до договору з «Радіо Свобода»;
«Зроблено в Україні» та «Зроблено в Україні. Наука» –
про сучасне українське виробництво, про великі й
маленькі підприємства й наукові досягнення; «Україна
на смак» – гастрономічний дайжест.
Висновки. Знання різних людей в різних країнах
про нашу державу різняться – від незнання до
захоплення, від негативу до позитиву. За останні
два роки відкриті дані засвідчили: рівень медійної
уваги до України значно зріс. Новим викликом для
редакції стало забезпечення системної комунікації. З
початком повноцінної роботи Суспільного мовника
слід сподіватися, що кращий контентний продукт
можна буде побачити й на каналі іномовлення. На наш
погляд це буде перспективне партнерство, оскільки
інтереси каналів, їх редакційна політика, власне
завдання їх діяльності, якщо і не збігаються повністю,
то є дуже близькими, на відміну від комерційного
мовлення.
Незважаючи на критику, очевидно, що розширення
міжнародного мовлення – це справа міжнародного
престижу держави у світі, питання стратегічної ваги,
особливо в умовах інформаційного протиборства.
Мультимедійна платформа іномовлення України
стає з кожним днем усе доступнішою у світі. Теле
канал UA/TV підписав наразі близько 60 договорів
про включення в кабельні мережі країн світу.
ІА «Укрінформ» – одне з найкращих інформагентств,
що мовить за стандартами журналістики та доносить
об’єктивну інформацію про події в Україні. Про
це свідчать останні дослідження Інституту масової
інформації [12].
МПІУ також розвивається в рамках Концепції попу
ляризації України в світі, яку затвердив Уряд 11 жовтня
2016 року [13]. Документом визначено, що ефективне
просування інтересів України можливе за умови
системного підходу, з урахуванням багатьох факторів.
Зокрема, для досягнення результату, потрібно поєднати
зусилля багатьох організацій, органів влади, лідерів
думок, де кожен виконує свою роль. А роль іномовлення
тут незамінною.
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International broadcasting multimedia platform of Ukraine
as an instrument of countering external informational influences
It is undoubted that the current confrontation of states, the persistent and
unprecedented promotion of their national interests, among which are, despite all
norms of international law, are acts of aggression and annexation of territories,
takes place with the involvement of informational factor, where mass media is a key
element. It is used as the main channel of dissemination of information that is focused
on achieving political, economic, social and cultural goals. States use different tools
for this process: traditional (state media, awareness–raising of diplomatic missions,
cultural diplomacy, etc.), new («troll factory», pseudo public organisations, rating
agencies, agents of influence, fake media etc). Despite the attention to the new
instruments, the traditional are still influential. In cases when they are disregarded, a
state weakens the capacity of informational confrontation. This article is devoted to
international broadcasting, the traditional channel of information distribution about
Ukraine. In this article, authors examine the results of transformations that have
occurred in this area since the creation of State enterprise «International broadcasting
multimedia platform of Ukraine».
Keywords: mass media, UA/TV, International broadcasting multimedia platform
of Ukraine, informational influence, state information policy.

***
УДК (477).008.2«16/17»

Карпенко С. В.,
кандидат економічних наук, доцент кафедри
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна» (Україна, Київ), karpenkosv1975@ukr.net

Система внутрішнього керівництва
в козацькій Україні
Висвітлюються питання проблеми організації внутрішніх структур
козацької держави, адже саме існування системи державних органів, що
контролюють всі внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси в
державі є важливим чинником будь–якої суспільно–політичної моделі. Саме
в період існування козацької України було сформовано розгалужену та дієву
систему управління країною, яку за всіма ознаками можна вважати своєрідною
формою державної служби. При цьому ефективність державної служби була
досить високою, а рівень корупції в ній мінімальним. Варто зазначити, що такий
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статус державної служби зберігся в різних державних утвореннях: як суто
мілітаризованій Запорізькій Січі, так і більш комплексної у плані суспільно–
політичної організації Гетьманщині. І навіть втрата Україною державності
наприкінці XVIII ст. не припинила комплексний розвиток інституцій державної
служби в нашій державі.
Ключові слова: Україна, Запорозька Січ, Гетьманщина, політика,
державна служба.

Існування системи державних органів, що контро
люють всі внутрішньополітичні за зовнішньополітичні
процеси в державі є важливим чинником будь–якої
суспільно–політичної моделі. Відповідно, і вивчення
процесів їх становлення та функціонування є важливим
науковим завданням. Особливо таке дослідження є
актуальним в світлі існування державного утворення,
яке за своєю структурою різнилося від класичних
моделей держав періоду пізнього феодалізму. До таких
держав і відносилась українська козацька держава XVI–
XVII ст. Її модель організації державної служби була
унікальною, й тому потребує докладнішого аналізу.
Проблему організації внутрішніх структур Козацької
держави, починаючи з періоду Запорозької Січі й
завершуючи ліквідацією Гетьманщини, розглядало
чимало науковців. Класиком вивчення цього питання
вважається акад. Д. Яворницький, який у праці
«Історія запорізького козацтва» (1892–1897) висвітлив
внутрішню систему управління та функціонування
козацького Коша у різні періоди його існування [1; 2;
15]. Аналіз проблем державної служби козацької доби
присутній й у працях сучасних вітчизняних учених,
насамперед акад. НАН України В. Смолія, В. Горобця,
А. Гурбика, О. Гуржія, В. Степанкова, Т. Чухліба та ін.
[6; 7; 8; 10]. Їхні дослідження маркували значний поступ
не лише у висвітленні історії козацтва як такого, а й у
дослідженні його внутрішньої структури, зокрема й
системи побудови владної вертикалі й місцевих органів
управління.
Свого часу швейцарський історик культури, фунда
тор культурології як самостійної дисципліни Якоб
Буркхардт (1818–1897), з огляду на притаманну геопол
ітиці ранньомодерної доби конфронтацію відносин
поміж державами, що його чинником виступало
змагання провладних еліт за перерозподіл терито
ріально–владного простору Європи, запропонував
гіпотезу, у якій обґрунтовував значущість чинника війни
у ранньомодерному державотворенні. У вітчизняному
варіанті таким мілітарним імпульсом й фактором
постання засадничо нової політичної системи стала
Національна революція 1648–1676 рр. [9]. Узявши
відлік зі збройного виступу на Запоріжжі узимку
1648 р., вона, за оцінкою акад. В. Смолія та проф.
В. Степанкова, не лише делегітимізувала на звільнених
українських теренах владні інституції, регулятивні
механізми й законодавчі норми Речі Посполитої, а й
докорінно трансформувала їхній політичний устрій,
соціальну й адміністративну структуру та сферу
соціальних зв’язків. Фактично за революційних умов у
козацькій Україні відбулося становлення засадничо нової
владно–управлінської системи, що спрямовувалася на
утвердження національних форм державності [8, с. 51].
Утім, систему державного управління й побудови
владних повноважень у період козацтва досліджували
не лише історики. Політологи й спеціалісти з кадрового
управління також не обійшли її увагою. Особливістю
їх розвідок є те, що вони не лише прагнули дослідити
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історичний аспект становлення державної служби
у Гетьманщині та Запорізькій Січі, а й показати її
генетичний зв’язок з часами Київської Русі й Великого
князівства Литовського. Більше того, представники
цього напрямку намагалися з’ясувати закономірності,
які пов’язували державну службу козацької доби
з пізнішими часами й навіть сучасністю. У цьому
контексті варто звернути увагу на праці В. Авер’янова,
І. Верби, М. Тараненка та ін. [3; 4; 11].
Для виникнення козацтва, його перетворення на
самостійну державницьку та державотворчу вітчизняну
структуру й відповідно формування власної системи
державної служби на рубежі XVI–XVII ст. в Україні
сформувалися особливі передумови. Втрата власної
незалежності після ординської навали, а відтак
потрапляння під владу іноземних держав зумовили
виникнення нового соціального прошарку, опозиційно
налаштованого проти існуючих порядків. Подальший
перебіг історичних подій сприяв консолідації козацтва
та його еволюції від суто військового до державо
творчого чинника. Після Люблінської унії 1569 p.,
укладеної між Великим князівством Литовським і
Королівством Польським, українські землі в межах
єдиної Речі Посполитої були повністю опановані
польською Короною. Вища державна влада в
Речі Посполитій належала королю й Великому
Сейму, до складу якого входили магнати й шляхта,
верхівка католицького духовенства, які провадили
шовіністичну, колонізаторську політику, спрямовану
на поступове знищення українського народу шляхом
його насильницької асиміляції й полонізації. Це, у
свою чергу, поставило українські провідні верстви
перед складним історичним вибором: піти шляхом
найменшого опору, шукаючи собі місце серед польської
політичної еліти або ж віднайти оптимальний шлях
подальшого розвитку своєї країни. І такий вихід
був знайдений в оперті на козацтво, яке виступило
військово–політичною силою, спроможною захистити
український народ, його культуру та релігію від
поглинення шляхетською Польщею.
Важко переоцінити внесок Запорізької Січі у
державотворчість української нації, розвиток її культури.
Представники козацтва були ініціаторами та бойовим
ядром усіх великих повстань проти поневолювачів,
а суспільний козацький ідеал надихав на боротьбу
численні маси селянства, міщанства у цей період.
Саме у Запорізькій Січі, що швидко набула статусу
окремої, хоч і підконтрольної центральній польській
владі квазідержави, сформувалася власна система
внутрішнього управління, яка виконувала функції
своєрідної державної служби. Зокрема, було сформовано
повний комплекс виконавчої влади на Січі, яку очолював
Кошовий отаман. Його повноваження включали не лише
військове керівництво, а й керівництво всіма цивільними
справами, а також представництво Січі у відносинах з
сусідами – сусідніми державами.
Окрім Кошового, козацька рада обирала і інших
представників влади: Генерального суддю – представ
ника судової гілки влади, Генерального осавула –
особу, чиї повноваження можна порівняти з сучасним
прем’єр–міністром, Генерального писаря, що відповідав
за зовнішні зносини, та курінних отаманів. Усі вони
складали так звану старшу старшину, яка, крім основних
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функцій, часто виконували і інші, замінюючи Кошового
отамана у певних випадках.
Окрім старшої старшини, на козацькій раді
обиралися й інші службовці системи козацького уряду
вання, які по суті виконували державні функції. З огляду
на військово–політичний статус Січі, більшість із них
була щільно пов’язана саме з військовою справою,
однак були й суто цивільні посади. Так, до «молодшої
старшини» відносилися: довбиш – відповідальний за
військові литаври, піддовбиш, кантаржій (відав мірами
та вагою); шафари (чотири особи) й підшафари –
займалися
збиранням
податків
на
переправах,
прикордонних мит, податків з купців. Січова артилерія
належала до компетенції таких посадовців: гармаш,
пушкар, підпушкар. Важливе місце в системі управління
Січі відігравали канцеляристи (20 осіб), які провадили
документацію, та толмач (перекладач). На окремі
посади призначалися особи, відповідальні за символіку:
хорунжий, бунчужний, пірначний, булавничний. Окремо
існували освітні посади – шкільні отамани, один з
яких опікувався освітою молодших, інший – старших
школярів. Для повноцінного забезпечення економічних
потреб існували також посади військового табунщика,
військового скотаря та чабана.
Окрім власне Січової адміністрації й військової
старшини, обиралася й місцева, паланкова влада. В
різні часи до юрисдикції Запорізької Січі належало від
5 до 9 паланок, що забезпечували усі потреби Низового
війська. Так, у паланках обирали очільника паланки –
полковника (сердюка), паланкових осавула, писаря,
підосавула та підписаря [15, т. 1, с. 173–174].
Таким чином ми бачимо, що в Запорізькій Січі була
створена доволі дієва система внутрішнього управління,
функції якої відповідали завданням державної служби.
Однак історія створення елементів вітчизняної
державної служби за козацької доби не обмежується
формуванням владних інституцій Запорізької Січі.
Особливе місце у процесі вітчизняного державотворення
ХVI–XVII cт. (й відповідно – нової системи державної
служби) належало Українській козацькій республіці.
Наступ польського уряду та польської шляхти у XVII ст.
на українські землі задля цілковитої їх полонізації, з
одного боку, та закріпачення й соціального упокорення –
з іншого, викликав збройний опір українського
населення, який вилився у війну українського народу
за своє соціальне та національне визволення. Крім того,
періодичні спустошення українських земель турками та
татарами за повної байдужості з боку політичної еліти
Польщі примушували український народ шукати шляхів
самооборони. Ці обставини й спричинили формування
самостійної народної організації, яке завершилося
утворенням Української козацької держави.
Отже, у той час на українських землях, які назагал
перебували під владою Речі Посполитої, постала
своєрідна організація з політично–адміністративною,
військовою та судовою функціями, якій були притаманні
яскраво виражені демократичні риси. Йшлося,
зокрема, про засудження кріпацтва та соціальної
нерівності; надання всім втікачам, незалежно від їх
національності та релігійної приналежності, права
вступати до «низового товариства»; проголошення
рівного статусу всіх козаків при користуванні
земельними й іншими угіддями; дозвіл на участь у
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вищих органах січового самоуправління (загальних
радах, виборах старшини тощо). Провідна роль
військового елементу в цій організації проявлялася
в тому, що козацька адміністрація контролювала всі
сфери життя, а кожен член «лицарського товариства»
вважався одночасно і громадянином, і воїном. З
огляду на особливі природні умови Запорожжя, його
географічне розташування на кордоні двох «світів» –
християнського та мусульманського, було обрано
найоптимальніший варіант базової основи Січі, яку
складали військово–адміністративні одиниці – курені.
Така структура побудови Запорозької Січі у поєднанні з
її демократичними засадами стала унікальним у світовій
практиці явищем, яке, в свою чергу, приваблювало
масу людей із різних, навіть найвіддаленіших куточків
України, де посилювався процес закріпачення й
покатоличення.
Українська козацька держава стала першою
«демократичною республікою» тогочасного світу.
Хоча вона мала мілітарний характер з огляду на війни,
в які її постійно втягували, у її державному устрої
поєднувалися і монархічні, і демократичні елементи.
Вона мала усі прикмети держави: територію, чіткий
адміністративно–полковий устрій, інститут державної
влади на чолі з гетьманом, який обирався на козацькій
раді і разом з військовою радою уособлював вищий
законодавчий орган; поділ на судову та виконавчу владу:
генеральний суд та судочинство; генеральну (козацьку)
старшину; фінансову систему, військо, міжнародне
визнання.
Державний апарат управління створювався під
безпосереднім керівництвом козацьких гетьманів за
допомогою сильної старшинської групи, вихідців з
української шляхти і заможних козаків. Після ліквідації
польсько–шляхетського державного апарату саме
старшина взяла у свої руки адміністративні функції. З
часом це військово–старшинське управління охопило
усю цивільну адміністрацію, суддівство, земельну
власність, фінанси.
Вищим органом влади Запорізької Січі була січова
рада. Виконавча влада на Січі належала кошовому
отаману, який залежав від січової ради, але мав
необмежену владу і зосереджував у своїх руках вищу
адміністративну, військову і судову владу. Кошовий
отаман був найголовнішим у складі військової
старшини, яка вела документацію, забезпечувала
охорону кордонів, організацію війська, чинила суд,
збирала податки, провадила фінансову звітність тощо.
Відомі дослідники козаччини О. Гуржій та Т. Чухліб
доводять, що після Зборівського (серпень 1649 р.) й
Білоцерківського (вересень 1651 р.) договорів гетьмана
Б. Хмельницького з Річчю Посполитою система
органів управління Української козацької держави
складалася з трьох урядів: генерального, полкового,
сотенного. Вищий орган влади – генеральний уряд, який
очолював гетьман з його найближчими прибічниками.
Гетьман був правителем, главою України, наділеним
широкими державними повноваженнями для виконання
політичних, військових, фінансових функцій. Генеральна
старшина керувала окремими галузями державного
життя [7; 13].
Як зазначає Т. Чухліб, «корисним у плані повернення
до власних традицій державотворення є приклад роботи
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урядових службовців періоду Гетьманщини (XVII–
XVIII ст.), зокрема військових канцеляристів» [14], які
входили до складу Генеральної військової канцелярії –
центрального органу виконавчої влади. Військові
канцеляристи того часу були високоосвіченою елітою
України, вони складали присягу та брали участь у
розгляді важливих державних справ. Саме канцеляристи
і старшина становили основу української державної
служби протягом всього існування Української козацької
держави.
Козацька держава, що проіснувала до початку
80–х pp. XVIII ст., була унікальним політико–адміні
стративним явищем, з оригінальним адміністративно–
територіальним устроєм й своєрідними соціально–
економічними відносинами. Досвід її розбудови, зі
усіма її здобутками, як також й недоліками, залишається
актуальним й для сучасної України.
Однак існування цієї держави було штучно
припинено. Наприкінці XVIII ст. внаслідок імперської,
антиукраїнської політики Росії було ліквідовано націо
нальну державність українського народу [5; 12]. По
всій Україні насильницьким шляхом встановлювалися
органи управління Росії. Розбудова державності
України була призупинена до початку XX ст. й другої
вітчизняної революції – Української революції 1917–
1921 рр. Традиції української козацької служби, що
будувалися на принципах демократії та самоуправління,
не вписувалися у політичну модель Російської імперії й
тому не мали перспективи.
Таким чином, ми бачимо, що в період козацької
України на території нашої держави було сформовану
розгалужену та дієву систему управління країною,
яку за всіма ознаками можна вважати своєрідною
формою державної служби. Її особливості полягали
передусім у методі формування – посади державних
службовців були назагал виборними, а не спадковими
чи номенклатурними. При цьому ефективність
державної служби була досить високою, а рівень
корупції – мінімальним. Це пояснювалося, передусім,
прозорістю самої системи, а також можливістю
переривання повноважень тієї ти іншої посадової
особи через козацьку раду. Варто зазначити, що такий
статус державної служби зберігся в різних державних
утвореннях: як суто мілітаризованій Запорізькій Січі,
так і у значно системнішій щодо суспільно–політичної
організації Гетьманщини. І навіть втрата державності
наприкінці XVIII ст. не припинила комплексний
розвиток інституцій державної служби на українських
землях.
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The Internal Management System in Cossack Ukraine
The article deals with the issues of organising internal structures of the Cossack
state, as the existence of system of state bodies that control all questions of home
and foreign policy in the state is an important factor of any social and political
model. Just in the period of existence of Cossack Ukraine a wide and efficient public
administration system was built that can be considered as peculiar form of public
service according to all characteristics. At the same time the efficiency of the public
service was quite high and corruption level was minimum. It is worth to note that such
status of public service remained in different state entities: both absolutely militarized
Zaporozhian Sich and Cossack Hetmanate that was more comprehensive in terms of
social and political organisation. And even the loss of nationhood by Ukraine at the
end of XVIII century did not stop the overall development of public service institutions
in our state.
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Процеси національного і державного
будування та руйнування:
аналіз, синтез, гіпотези
Дана стаття присвячена дослідженню досить актуальної, складної,
суперечливої та інноваційної проблеми. Досліджуються процеси, з одного
боку, національного і державного будування, а з іншого, національного і
державного руйнування. З’ясовуються умови успішного національного і
державного будування та виявляються причини національного та державного
руйнування. Висувається кілька робочих бінарних гіпотез щодо зазначених
процесів. Підтверджено, що успішному національному і державному будуванню
сприяють такі чинники, як: 1) невеликий відсоток представників «нижчих»
соціальних страт і незначний розрив (gap) між ними та «вищими» стратами;
2) рівноправність становища та відсутність дискримінації етнонаціональних
меншин; 3) взаєморозуміння і взаємодія правлячих еліт та їх тісний зв’язок
із народними масами; 4) відсутність зовнішнього втручання з боку іноземних
держав у внутрішні справи країни тощо. Доведено, що до національного і
державного руйнування призводять чинники діаметрально протилежного
характеру. Висловлено низку рекомендацій щодо успішного національного
і державного будування та запобігання національного і державного
руйнування.
Ключові слова: національне будування, національне руйнування. державне
будування, державне руйнування, умови, причини, аналіз, синтез, гіпотези.
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Актуальність даної проблеми обумовлена кількома
чинниками. По–перше, це зміна парадигм (paradigm
shift – у тлумаченні Т. Куна), зокрема: послаблення
глобалізаційної парадигми, що робить наголос на
інтеграцію, універсалізацію і уніфікацію та піднесення
глокалізаційної парадигми, яка провіщає диференціацію,
фрагментацію, регіоналізацію, автономізацію чи навіть
дезінтеграцію існуючих міжнародних утворень та окре
мих держав [1, с. 48–51]. По–друге, посилення ескалації
етнополітичних конфліктів та інтернаціоналізація
багатьох з них [2; 3, с. 12–23; 4, с. 88–98; 5, с. 606–644].
По–третє, збільшення кількості т.зв. «держав–невдах»
(failed states) та «невизнаних держав» (unrecognized
states) [6, с. 345–353]. По–четверте, зростання катастро
фічних наслідків процесів національного і державного
руйнування. Так, за свідченням американського
дослідника Р. Ротберга лише за період 90–х – початку
2000–х років у громадянських війнах у «державах–
невдахах» було вбито більше 10 млн. людей і сотні
мільйонів були позбавлені основних прав». По–п’яте,
перетворення зазначених процесів на загрозу існуючій
системі міжнародних відносин. За слушним тверджен
ням вже згадуваного Р. Ротберга, процеси послаблення і
дезінтеграції деяких держав в Азії, Африці, Латинській
Америці, а останніми роками і Європи «загрожують
самим засадам тієї системи» (threaten the very foundation
of that system) [7, р. 1].
Проведений нами аналіз ступеню наукової розробки
проблем національного і державного будування та
руйнування дає підстави для кількох попередніх
висновків. Перший – дана проблематика почала
розроблятися на Заході ще з середині ХХ ст. такими
відомими її фахівцями, як: К. Дойч [8], У. Коннор
[9, р. 319–355], Ч. Тіллі [10] та ін. Другий – «білою
плямою» цих досліджень була недооцінка чи навіть
ігнорування місця і ролі етнічного чинника в процесах
національного і державного будування та руйнування.
Видатний американський дослідник У. Коннор з
цього приводу зазначав; «...провідні теоретики
«націо–будування» прагнули нехтувати, якщо не
повністю ігнорувати проблеми, пов’язані з етнічною
різноманітністю» [9, р. 319]. Третій – ХХІ століття
стало свідком бурхливого зростання досліджень з
цієї проблематики [11; 12; 13]. Четвертий – процеси
національного і державного будування та руйнування
перетворилися на предмет підвищеної уваги центрів
стратегічних досліджень та військових навчальних
закладів США та деяких інших західних країн
[14; 15]. П’ятий – зазначені процеси все частіше
використовуються потужними державами як привід
для втручання у внутрішні справи, тих держав, в яких
ці процеси мають місце або провокуються певними
внутрішніми чи зовнішніми силами. Слід наголосити
на тому, що останнє набуває рис дедалі міцніючої
тенденції, що дало підстави британській дослідниці
Б. Блісманн охарактеризувати ХХІ ст. – «століттям
інтервенції» (the age of intervention) [16] тощо.
При багатьох беззаперечних позитивах згаданих
вище та інших праць, їм, на наш погляд, притаманний
і суттєвий недолік, а саме те, що в них процеси
національного і державного будування та руйнування
розглядаються або надто вузько, зокрема на прикладі
окремої країни, або надто вже широко і доволі
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

абстрактно. Типовим прикладом останнього може
бути наступне твердження одного з дослідників:
«Держави занепадають, коли в них застосовується
внутрішнє насильство і вони припиняють надання
позитивних політичних послуг своїм мешканцям. Їх
уряди втрачають довіру і тривала природа певної нації–
держави сама стає сумнівною й нелегітимною в серцях
та умах своїх громадян» (becomes questionable and
illigimate in the hearts and minds of its citizens) [7, р. 1].
Тут все нібито правильно, але не вказано конкретні
причини занепаду і руйнування держав.
Що стосується вітчизняних дослідників, то якщо
деякі з них і займаються цією проблемою, то переважно
чи навіть виключно на прикладі аналізу цих процесів в
Україні та й то лише на окремих етапах її історичного
розвитку. Йдеться, зокрема, про праці Т. О. Бутирської
[17], І. О. Рафальського [18] та ін.
Метою і одним з ключових завдань даної статті
була розробка і пропозиція низки гіпотез щодо
загальних передумов та умов успішного державного і
національного будування та причин їх руйнування.
При дослідженні цієї складної, вкрай суперечливої
та інноваційної проблеми були використані наступні
методи: аналізу і синтезу, критичний (у тлумаченні
«2 К», тобто Карла Маркса та Карла Поппера), світ–
системний аналіз (World–System Analysis – у розумінні
І. Уоллерстайна), SWOT–аналіз, гіпотетичний, етно
політологічний, етнодержавологічний, етноконфлікто
логічний та деякі інші. Наголосимо, що основним
з них був гіпотетичний метод. Нагадаємо, що цей
метод грунтується на розробці гіпотези або наукового
припущення, що містить певні елементи новизни. Як
відомо, мета і завдання гіпотези – повніше та чіткіше
пояснювати складні й суперечливі явища та процеси.
Водночас основні положення будь–якої гіпотези мають
відповідати законам діалектики, бути піддані критиці
й обов’язково або підтверджені, або спростовані.
Сформулювати і запропонувати коректну робочу
гіпотезу, як правило, досить важко, але можна і варто,
адже вона допомагає постановці проблеми та пошуку
найбільш ефективних шляхів і методів її розв’язання.
Щодо понятійно–категоріального апарату даної
статті, то тут зазначимо наступне. У західній науковій
літературі немає єдності щодо відповідних понять і
термінів та їх тлумачення. Зокрема, такі поняття, як
«національне будування» (nation–building) та «державне
будування» (state–building), а також «національне руйну
вання» (nation–destroying) та «державне руйнування»
(state–destroying), здебільшого використовуються як
синоніми. Але такий підхід є не зовсім коректним.
З цього приводу відомий американський дослідник
Ф. Фукуяма досить влучно зазначав: «Те, що американці
вважають національним будівництвом, є скоріше
державним будуванням…» [15, р. 3]. Виходячи з
цього, автор даної статті наголошує на необхідності
розрізнення таких хоч і близьких, взаємопов’язаних, але
різних понять, як «національне будування» та «державне
будування», а також «національне руйнування» та
«державне руйнування». І пропонує під «національним
будуванням» розуміти процес створення і зміцнення
певної нації тієї чи іншої країни. При цьому мається на
увазі створення як громадянської (civic), так і етнічної
(ethnic) націй, зрозуміло, при різному тлумаченні
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 120

контентів цих понять. У першому випадку йдеться
про спільноту всіх громадян держави незалежно від
їх етнічного походження, а у другому – як спільноту,
яка складається з громадян якогось одного етнічного
походження. Натомість, під «державним будуванням»
мається на увазі процес створення і вдосконалення
саме держави, як політичного інституту та головної
складової політичної системи. Приблизно так само
тлумачаться і поняття «національне руйнування» та
«державне руйнування», зрозуміло що з діаметрально
протилежними «траєкторіями» розвитку і наслідками
цих процесів.
Виклад основного матеріалу розпочинаємо з
пропозицій кількох бінарних, тобто парних, але
протилежних за своїми «траєкторіями», контентами та
наслідками гіпотез щодо передумов та умов успішного
національного і державного будування та причин і
наслідків національного і державного руйнування
взагалі, й в поліетнічних країнах зокрема. Підгрунтям
для нижченаведених гіпотез стали основні положення
та/чи висновки численних творів вже згаданих та
багатьох інших західних дослідників, а також власні
праці автора [19; 20; 21, с. 151–153] та знання, здобуті
ним впродовж майже 30 років дослідження зазначеної і
суміжної проблематик.
Отже, на розсуд потенційного читача виноситься
низка робочих і до того ж досить дискусійних бінарних
гіпотез.
Гіпотеза 1a: Чим менший відсоток т.зв. «нижчих
страт» і чим менший розрив (gap) між ними та
«вищими стратами» і чим більший відсоток т.зв.
«середніх страт» – тим більша ймовірність соціальної
стабільності та успішного національного і державного
будування.
Гіпотеза 1b: Чим більший відсоток т.зв. «нижчих
страт» і чим більший розрив (gap) між ними та
«вищими стратами» і чим менший відсоток т.зв.
«середніх страт» – тим більша ймовірність соціального
вибуху та потенційного національного і державного
руйнування.
Загальновизнано, що соціальне розшарування
виникло з давніх часів, існує й досі і його не можна та,
мабуть, і не варто викорінювати. Але вважається, що
тут має бути певна межа, своєрідна «червона лінія» (red
line), якої не варто переступати. З точки зору класичної
теорії стратифікації, в давніх усталених демократичних
країнах найбільш чисельними є т.зв. «середні страти»,
зокрема «нижча середня», «середня середня» та «вища
середня». Чисельність цих страт сягає десь 60–90% від
загальної чисельності населення і вважається якщо не
гарантом, то у всякому разі запорукою стабільності і
суспільства, і держави. Щоправда, впродовж останнього
десятиліття під впливом глобалізаційних процесів
становище «середніх страт» помітно погіршилося,
що, на наш погляд, і призвело до зростання серед їх
представників популістських, радикальних, екстре
містських та ксенофобських настроїв і тенденцій.
Щодо розриву між «нижчими» та «вищими
стратами», то він хоч і значний, проте не надто великий:
«вищі страти», зокрема «нижча вища», «середня вища»
та «вища вища» десь у 7–10 разів багатші за «нижчі
страти». Але якщо цей розрив стає надто великим (у
деяких країнах у 40–70 разів), він може бути нестерпним
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для представників «нижчих страт», зокрема «нижчої
нижчої», «середньої нижчої» та «вищої нижчої»…
Звичайно, тут можна припускати, що ситуація і
чинники, які містяться в Гіпотезі 1b не завжди і не
всюди призводять до повстань і революцій, а отже – до
національного і державного руйнування. Однак, така
загроза завжди існує. До того ж, в поліетнічній країні
зазначена ситуація і чинники можуть стати поштовхом
не лише до соціальних бунтів, а й до етнонаціональних
заворушень.
Гіпотеза 2a: Чим відчутнішим і помітнішим є
рівноправність становища й відсутність дискримінації
етнонаціональних меншин – тим більша ймовірність
етнополітичної
стабільності
та
успішного
національного і державного будування.
Гіпотеза 2b: Чим відчутнішою і помітнішою є
нерівноправне становище та дискримінація етно
національних меншин – тим більша ймовірність
зростання
вимог
та/чи
посилення
боротьби
етнонаціональних меншин за свої права, що може
призвести до ескалації етнополітичних конфліктів та
початку національного і державного руйнування.
Варто наголосити, що сама по собі поліетнічність
населення, зокрема в ситуації і умовах, виписаних
у Гіпотезі 2a, не становить безпосередньої загрози
національній єдності та/чи територіальній цілісності
держави. Більше того, на наш погляд, вона є, на жаль, і
досі недооціненою і мало використовуваною суспільною
цінністю, яка прикрашає, оздоблює, збагачує суспільне
життя, убезпечує його від одноманітності, сірості та
уніфікованості, врешті решт оберігає його від ентропії.
Звичайно, за певних умов, зокрема викладених у
Гіпотезі 2b поліетнічність може стати чи її можуть
зробити конфліктогенним чинником та потенційною
деструктивною силою. Тут вже майже все залежить від
рівня цивілізованості й демократичності суспільства та
характеру державної етнонаціональної політики.
Варто також враховувати, що ситуація і чинники,
що містяться в Гіпотезі 2b хоч і не завжди, але досить
часто ведуть до ескалації етнополітичних конфліктів,
як передвісників гіпотетичного національного і
державного руйнування. Разом з тим, слід виходити з
того, що одночасна наявність та переплетіння ситуацій
і чинників, вказаних в Гіпотезі 1b та Гіпотезі 2b,
значно підвищують ризики та небезпеку національного
і державного руйнування. Адже тоді суспільство
і держава опиняються нібито між «двома лезами
ножиць», здатних руйнувати національну єдність та
«різати по живому» територіальну цілісність держави.
І хоча у такому випадку, як вже зазначалося, йдеться
переважно лише про народження чи певне посилення
руху етнонаціональних меншин за свої права, але
небезпека національного і державного руйнування
вже зависає «дамоклевим мечем» і над поліетнічним
суспільством, і над державою.
Гіпотеза 3a: Чим тіснішими є взаєморозуміння і
взаємодія правлячих еліт та їх зв’язок із народними
масами – тим більша ймовірність соціальної і
етнополітичної стабільності суспільства та успішного
національного й державного будування.
Гіпотеза 3b. Чим запеклішою є боротьба правлячих
«еліт» за владу, найрізноманітніші ресурси та більшим
їх відрив від народних мас – тим більша ймовірність
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хаосу, соціальної й етнополітичної дестабілізації
суспільства та небезпека початку чи посилення
національного і державного руйнування.
Ця небезпека надзвичайно швидко зростає при
поєднанні ситуацій і чинників, висловлених у Гіпотезах
1b, 2b та 3b. Тоді суспільство і держава потрапляють
у своєрідний «бермудський трикутник», вирватися з
якого вже суперважко, якщо можна взагалі. Адже до
всіх раніше згаданих викликів і загроз додаються ще
й зростаючі настрої та тенденції до іредентизму та/чи
сепаратизму, які підігріваються й очолюються однією
зі «скривджених еліт», зокрема т.зв. «етнополітичними
антрепренерами» етнонаціональних меншин. А це вже
прямий шлях до ескалації етнополітичних конфліктів
та/чи етнічної громадянської війни (ethnic civil war), що
вже може становити реальну загрозу національного і
державного руйнування.
Гіпотеза 4a: Чим очевиднішою є ситуації й чинники,
викладені у трьох сформульованих вище Гіпотезах,
зокрема 1a, 2a та 3a – тим менша ймовірність
зовнішнього втручання з боку іноземних держав у
внутрішні справи поліетнічної країни, хоча в сучасних
умовах підвищеної етнополітичної турбулентності воно
повністю не виключається.
Гіпотеза 4b: Чим очевиднішою є ситуації й чинники,
викладені в Гіпотезах 1b, 2b та 3b – тим більша
ймовірність зовнішнього втручання з боку іноземних
держав у внутрішні справи поліетнічної країни.
Це обумовлене тим, що у таких випадках
суспільство й держава розглядаються близькими і
віддаленими сусідами як легка здобич, над якою
можна встановити та/чи посилити контроль, отримати
якісь політичні та/чи матеріальні дивіденди (дешеву
робочу силу, сировину, засоби виробництва і
комунікацій, частину території тощо). Найчастіше
зовнішнє втручання здійснюється під певними реально
існуючими, але найчастіше вигаданими приводами,
зокрема такими, як «захист співвітчизників», «збере
ження існуючого ладу», «повалення авторитарного
режиму», «поширення демократії» та ін. І тоді перед
суспільством може постати реальна загроза спалаху
класичної громадянської війни (civil war) та/чи
етнічної громадянської війни (ethnic civil war), а перед
державою – дезінтеграції та часткової чи повної втрати
суверенітету. Втім, тут можна запропонувати ще одну
бінарну гіпотезу.
Гіпотеза 5a: «Рятівним колом», своєрідним
«запобіжником» ескалації етнополітичних конфліктів
та/чи вибуху етнічної громадянської війни може стати
надання «бунтівним» етнонаціональним меншинам
автономії або її розширення для тих, хто її вже має.
Гіпотеза 5b: Звуження, а тим більше скасування
автономії тим етнонаціональним меншинам, які її
мають – це поштовх до ескалації етнополітичних
конфліктів, «спусковий гачок» (trigger) вибуху етнічної
громадянської війни, а в деяких випадках і привід для
відокремлення та створення ними власного державного
утворення.
На користь цих гіпотез (Гіпотеза 5a та
Гіпотеза 5b) «працює» світовий історичний досвід,
який свідчить, що надання чи розширення автономії
«бунтівним» етнонаціональним меншинам не раз
сприяло розв’язанню етнополітичних конфліктів та
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запобігало вибуху етнічної громадянської війни, а, отже,
запобігало національному та державному руйнуванню.
І навпаки: звуження і тим більше скасування автономії
призводило до ескалації етнополітичних конфліктів,
вибуху етнічної громадянської війни та намагань
«бунтівних» етнонаціональних меншин створити
власні державні утворення. Доречність висунення
цієї гіпотези значною мірою підтверджується даними
відомого глобального міжнародного дослідницького
проекту «Меншини у небезпеці» (Minorities at Risk),
проведеного видатним американським вченим, заснов
ником етнополітичної конфліктології Т. Гурром [22].
До цих даних можна додати і ті незаперечні факти,
що ескалація етнополітичних конфліктів та етнічні
громадянські війни розпочиналися саме після того,
як були скасовані автономії косовських албанців у
колишній Югославії, абхазів і південних осетин у Грузії
тощо. Більше того, вони взяли курс на створення своїх
державних утворень, які перетворилися у першому
випадку в «напів–визнану державу» (semi–recognized
state), а у двох інших випадках – у «невизнані держави»
(unrecognized states).
У цілому можна погодитися з точкою зору тих
багатьох західних дослідників, які вважають, що
надання автономії створює більш сприятливі умови для
виживання і подальшого існування етнонаціональних
меншин. Водночас, безперечним є й те, що автоно
мізація може таїти в собі й певні потенційні виклики
та небезпеки для пануючої/домінуючої етнонації,
а в деяких випадках і для національної єдності та
територіальної цілісності держави. І тим не менш,
цей шлях може задовольнити і вгамувати вимоги
етнонаціональної меншини щодо забезпечення її
індивідуальних, групових і колективних прав на гідне
існування й збереження своєї етнічної ідентичності.
Та головне тут полягає у тому, що цей шлях здатний
відвернути загрозу спалаху етнічної громадянської
війни, яка може запустити механізм національного та
державного руйнування.
Гіпотеза 6a: «Рятівною соломинкою» для всіх
конфліктуючих сторін у такій ситуації можуть стати
лише їх взаємне визнання одна одною, прямі переговори
і готовність до розумних компромісів, спільні
пошуки політичних, цивілізованих шляхів та методів
розв’язання конфлікту.
Гіпотеза
6b:
Небажання
однієї
чи
всіх
конфліктуючих сторін визнавати одна одну в якості
суб’єкт(у)ів конфлікту, відмова від прямих переговорів,
неготовність до розумних компромісів та уникнення
спільних пошуків політичних, цивілізованих шляхів
і методів розв’язання конфлікту – шлях до його
пролонгації, «заморожування». чи навіть до подальшої
ескалації.
Зрозуміло, що шлях викладений в Гіпотезі 6a є
найскладнішим і найважчим з усіх можливих, оскільки
кожна з конфліктуючих сторін може висунути «тисячу і
одну» реальну та/чи вигадану причину того, щоб навіть
не зустрічатися, не сідати за один стіл, не розмовляти
одна з одною, не йти на компроміси тощо. Але, як
засвідчує світовий досвід, іншого шляху – просто немає.
Той же, хто намагається йти іншім(и) шляхом(ами) –
створює умови не для національного і державного
будування, а до їх руйнування.
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Втім, будучи оптимістом, пропонуємо наступні
гіпотези.
Гіпотеза 7a: Національне і державне будування та
набуття державності – це, хоч і відкладний у часі, але
все ж таки закон (law) розвитку великих етносів, які
проживають на своїх етнічних землях, зберегли свою
окремішність та пасіонарність, усвідомили своє право
на власну державу і розпочинають боротьбу за неї.
Гіпотеза 7b: Національно–державне руйнування
і втрата державності – це скоріше за все законо
мірність (trend), яку можна зупинити і перервати
спільними зусиллями народу та правлячих еліт.
Звичайно, це може відбутися лише в ситуаціях
і при наявності якщо не всіх, то хоча б більшості
чинників, вказаних у Гіпотезах 1a – 6a. Варто також
враховувати, що національне і державне будування – це
конструктивний процес, але виключно чи переважно
з точки зору тієї етнонаціональної спільноти, яка мріє
чи збирається ним займатися. Водночас, цей процес є
деструктивним з погляду етнонаціональної спільноти,
яка була або є пануючою/домінуючою в суспільстві й
державі, до складу якої входить та спільнота, яка планує
взяти курс на «власне» державне будування. Тому
наміри і тим більше перші кроки в цьому напрямку, як
правило, стають причиною та поштовхом до ескалації
етнополітичних конфліктів чи навіть вибуху етнічної
громадянської війни, що може призвести до трагічних
наслідків для всіх її учасників.
На останок пропонуємо ще дві гіпотези, як
важливе застереження і опонентам, і пропонентам всіх
запропонованих вище гіпотез.
Гіпотеза 8a: В умовах дедалі міцніючої глокалізації
та зростаючої етнополітичної турбулентності слід
очікувати суттєвого посилення процесів національного
і державного будування та національного і державного
руйнування.
Гіпотеза 8b: Жодне поліетнічне суспільство,
особливо в умовах міцніючої глокалізації та етнополі
тичної турбулентності, не має імунітету від ескалації
етнополітичних конфліктів та/чи їх перетворення
на етнічні громадянські війни, а отже від загрози
національного і державного руйнування.
Тут доречним буде нагадати, що Гіпотеза 8b була
сформульована і запропонована групою вітчизняних
дослідників, у тому числі й автором даної статті, ще у
90–х роках [23, с. 3–13]. Але, на жаль, донедавна вона
залишалася мало поміченою, бо ніхто навіть не міг
уявити, що в Україні коли–небудь можуть з’явитися т.зв.
«невизнані держави»…
Виходячи з положень Гіпотез 8a та 8b, міжнародне
співтовариство і правлячі еліти поліетнічних країн
мають, по–перше, бути готовими до такого розвитку
подій, а, по–друге, нарощувати та об’єднувати свої
зусилля у пошуках політичних, цивілізованих шляхів,
методів і засобів запобігання ескалації етнополітичних
конфліктів, зокрема їх інтернаціоналізації та/чи
перетворення на етнічні громадянські війни.
На завершення – наступний гіпотетичний
висновок. По–перше, процеси успішного національно–
державного будування можуть мати місце, а національна
єдність та територіальна цілісність держави, їх сталий
розвиток можуть відбуватися і зміцнюватися лише
за умов створення ситуацій і наявності чинників,
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викладених у запропонованих вище Гіпотезах 1a –
6a. Відповідно, національне і державне руйнування,
зокрема втрата національної єдності та порушення
територіальної цілісності держави починається там
і тоді, де і коли складаються ситуації та з’являються
чинники, вказані у Гіпотезах 1b – 6b. По–друге,
зрозуміло, що всі запропоновані вище Гіпотези є всього–
на–всього робочими і до того ж дискусійними, кожна з
яких ще має бути або доведена, або спростована. Але це
вже завдання майбутніх досліджень і дискусій…
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Processes of nation and state building and destroying:
analysis, synthesis, hypotheses
This article is devoted to research of actual enough, difficult, contradictory and
innovative problem. Processes, from one side, nation and state building, and on the
other side, nation and state–destroing are investigated. The terms of successful nation
and state building turn out and reasons of nation and state–destroing come to light.
A few working binary hypotheses of the relatively marked processes are proposed. It
is confirmed that successful nation and state building is assisted by such factors as:
a 1) small percent of representatives of «lower» social stratum and insignificant gap
between them and «higher» stratum; 2) equality of status and absence of discrimination
of ethnonational minorities; 3) mutual understanding and co–operation of ruling elites
and their close connection with the folk masses; 4) absence of external interference
from the side of the foreign states in the internal affairs of country and others like
that. It is well–proven that factors of diametrically opposite character result in nation
and state–destroing A few of recommendations as for the successful nation and state
building and prevention of nation and state–destroing are expounded.
Keywords: nation building, nation–destroying, state building, state–destroing,
terms, reasons, analysis, synthesis, hypotheses.
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Зміна політичної конфігурації місцевих рад
як результат втілення нової виборчої системи
(на прикладі Дніпропетровської міської ради)
На прикладі Дніпропетровської міської ради досліджуються особливості
запровадження різноманітних виборчих систем при виборах до місцевих рад,
в контексті відображення у результатах голосування (у конфігурації міської
ради) партійно–ідеологічних та особистісно–територіальних інтересів
виборців. Відслідковуються особливості змін у конфігурації міської ради та
ступень впливу на це політичних і специфічно територіальних чинників у
залежно від використання різних виборчих систем. Аналізуються результати
втілення пропорційної виборчої системи з відкритими списками в контексті
формування політичної конфігурації міської ради після виборів 2015 року.
Ключові слова: виборча система, пропорційна виборча система з
відкритими списками; Дніпропетровська міська рада; партійно–ідеологічні
та особистісно–територіальні інтереси виборців; внутрішньопартійна
конкуренція, формування більшості у раді.

Під час виборів до місцевих рад у 2015 році в
Україні вперше була застосована пропорційна виборча
система за так званими «відкритими списками». З
кількох можливих варіантів цього типу пропорційної
виборчої системи був використаний варіант катего
ричного голосування (виборець може віддати тільки
один голос одночасно і за партію і за кандидата від цієї
партії, який «закріплюється» за цим округом).
Її запровадження на виборах до місцевих рад
дозволило побачити основні переваги та вади цієї
системи на локальному (місцевому рівні) до того,
як можливо запровадити у майбутньому цю систему
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на загальноукраїнському рівні (вибори до Верховної
Ради).
Метою статті є визначення специфіки, переваг
та вад застосування пропорційної виборчої системи з
«відкритими списками» у виборах до місцевих рад в
2015 році в Україні (на прикладі Дніпропетровської
міської ради).
При дослідження цього питання були використані:
метод моделювання ситуації (моделювання результатів
виборів, якщо б вони відбувалися за пропорційною
системою з закритими списками чи за змішаною
виборчою системою); порівняльний аналіз політичної
структури Дніпропетровської міськради при застосу
ванні різних систем виборів, а також порівняльний
аналіз наявних результатів виборів до Дніпропетровської
міськради у 2015 році (за пропорційної системи з
«відкритими списками») з змодельованими результатами
(якщо була б застосована змішана система).
Данні які стали основою для даної статті можна
розділити на чотири групи: фундаментальні теоретичні
дослідження різноманітних моделей виборчих систем
[10; 11; 12]; практичні порівняльні дослідження
щодо використання цих моделей в різних країнах [5;
9]; статистичні данні щодо результатів виборів до
місцевих рад в Україні починаючи з 1994 по 2015 рік
[1; 6]; експертні оцінки результатів запровадження
різних моделей виборчих систем в Україні, зокрема
пропорційної системи з відкритими списками у виборах
до місцевих рад у 2015 році [2; 3; 4; 7; 8].
Запровадження в Украйні пропорційної системи
з відкритими партійними списками на виборах до
місцевих рад стало черговим кроком на шляху до опти
мальної системи представництва інтересів виборців
в радах всіх рівнів. Зокрема мова іде про ідеоло
гічно–партійний вимір цих інтересів, коли виборці
голосують за партійні бренди, які пропонують ти чи
інші ідеологічні, соціальні, світоглядні орієнтири.
Та про особистісно–територіальний вимір інтересів
виборців, коли вони обирають депутатів спираючись на
особистість кандидатів та на їх готовність у новій якості
втілювати програми розвитку конкретної території,
тобто виборчого округу.
Як результат має утворитися певний баланс між
представництвом у місцевих радах загальнонаціональ
них партій, які рідко мають окремий порядок денний
для конкретної територіальної громади, та політичних
сил чи конкретних політиків, що відображають інтереси
виключно даної громади.
Попередніми кроками, що мали наблизити місцеві
ради до цієї мети можна вважати застосування спочатку
мажоритарної системи виборів до цих рад (1994, 1998,
2002), потім пропорційної (2006), потім змішаної (2010).
Як відомо за умовами мажоритарній системі,
яка використовувалася на місцевому рівні за період
Незалежності України найчастіше, на кожному
окрузі конкурують конкретні особи. А отже, партійна
приналежність може бути не обов’язковою, а чинником,
який кандидат може використати в ході передвиборчої
агітації. Тобто, маючи низький особистий рейтинг,
піти на вибори як висуванець відомої партії. Ти самим
перетворити підтримку даної партії як «локомотив»
для власного політичного просування. За такої ситуації
виборці голосують не за особисті якості кандидата, а
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за нього як за персоніфіковане втілення улюбленого
політичного бренду – «я мало що знаю про особистість
кандидата, але він є представником моєї партії, тому я
віддаю йому свій голос».
Таким чином обрані за мажоритарною системою
депутати потенційно є менш залежними від партійної
дисципліни та орієнтовані на вимоги своїх виборців, бо
їх легітимність обумовлена голосами виборців відданих
персонально їм, а не партійним брендам.
Потенційно має зростати рівень особистої відпові
дальності депутата перед виборцями. А в зворотному
напрямку – можливість виборців контролювати
професійну діяльність депутата та, як результат, якість
його роботи і її користь для округу.
Одночасно мажоритарна система не у повній мірі
сприяла згаданому вище балансу між інтересами
партій та інтересами конкретної громади. Недоліки
цієї системи також очевидні. Це – «втрата» голосів,
поданих за інших кандидатів, крім переможця. А отже
проблематичність реального представництва інтересів
цих виборців у раді. Результатом цього потенційно
була ситуація, де кандидат–переможець не отримував
повноцінної легітимності як представник інтересів даної
громади.
Також до недоліків цієї системи виборів відноситься
велика
розпорошеність
позицій
депутатів,
які
«відповідають тільки перед своїми виборцями», щодо
будь–якого питання порядку денного сесії. Як наслідок,
можлива дезорганізація роботи місцевої ради.
До того, при усій зовнішній «самодіяльності»
депутатів–мажоритарників, в сучасних українських
умовах вплив на них з боку промислово–фінансових
та владних кіл може бути досить великим. Тому що
здійснювати тиск на окрему особистість простіше, ніж
на міцну структуру, якою є політична партія.
Таким чином місцеві ради при використанні
мажоритарної системи виборів не мали інституційної
основи для чіткої політичної конфігурації. А отже,
вони, з одного боку, були наближені до порядку денного
власної громади. Але з іншого – віддзеркалювали не
соціально–політичні вподобання виборців, а ступінь
впливу місцевих еліт на політичні та економічні процеси
в громаді. Тому формування структури місцевої ради
(депутатські групи та фракції) також залежало від
взаємовідносин місцевих еліт.
Запровадження пропорційної системи «з закритими
списками» на виборах у місцеві ради в 2006 році
сприяло переформатуванню місцевих рад на новій
основі – за політичним принципом. Тобто конфігурація
місцевої ради віддзеркалювала співвідношення політич
них сил на останніх виборах. Але одночасно наявними
стали серйозні недоліки цієї моделі. При чому саме на
місцевому рівні вони проявилися найбільш яскраво.
Передусім деперсоніфікація голосування та відсут
ність персональної відповідальності депутата перед
виборцями. Багато з депутатів–списочників гадки не
мали про безпосередній порядок денний громади та
не уявляли собі процес безпосередньої комунікації з
виборцями.
І якщо в загальноукраїнському масштабі, тобто при
вирішенні державних питань депутатами Верховної
ради, цей недолік частково нівелювався позитивними
рисами пропорційної моделі, то на місцевому рівні
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при вирішенні безпосередніх питань життєдіяльності
громади, ці недоліки перетворювались у повноцінні
вади.
Це відбувалося тому, що очікування виборців
від депутатів місцевих рад є досить конкретними,
а тому передбачають більшу ступінь персональної
відповідальності та постійного контакту «депутат–
виборці» на території. Насправді ж відбулося зворотне.
Люди проголосували за відомі партійні бренди. Але
партійні списки формувались без участі громадськості
та без прозорого принципу. Як наслідок багато місцевих
депутатів, що пройшли за списками політичних партій
були зовсім невідомі виборцям і не відчували ніякої
відповідальності перед мешканцями територій, ні
моральної, ні матеріальної. Головні зусилля такий
депутат зосереджував на внутрішньопартійній діяль
ності та власному просуванню у партійній ієрархії.
І це було досить логічним, бо депутати завдячували
власному проходженню до відповідної ради не
виборцям, а керівництву партій, яке поставило їх
у партійному списку вище за інших. Тобто на всю
каденцію даного депутата виборці не мали з ним зв’язку
та ніяк не впливали на його діяльність.
Тобто втілити на місцевому рівні плюси
пропорційної системи виборів у повній мірі не вдалося.
Мається на увазі врахування широкого спектру
суспільних інтересів, забезпечення представництва
меншості у місцевих радах і зменшення впливу адмін
ресурсу та інших способів тиску на виборців.
Чітка ж структура партійного представництва
в місцевих радах, на відміну від парламенту, не
була таким беззаперечним плюсом. Бо не сприяла
наближенню мотивації місцевих депутатів до реальних
очікувань громади.
Нарешті за підсумками виборів намітилася тенден
ція, коли місцеві ради віддзеркалювали загально
українську палітру політичних вподобань, трохи
відкориговану регіональною специфікою. Тобто у своїй
більшості виборці голосували за загальноукраїнські
партійні проекти. Але у різних регіонах України ці
проекти отримували різну підтримку. У східній та
південній частинах у фаворі були «сині»: Партія
регіонів, КПУ, Опозиційний блок «Не так!», «Народна
опозиція». А в інших – «помаранчеві» партії: «Батьків
щина» та «Наша Україна».
Але навіть регіональна специфіка голосування не
змінювала головного – акцент на загальноукраїнських
партійних брендах, а не на порядку денному конкретної
місцевої громади.
За результатами виборів до Дніпропетровської
міської ради у 2006 році розстановка політичних
сил була така: Партія регіонів (25,9%, 45 депутатів);
«Блок Юлії Тимошенко» (12,2%, 21 депутат); «Блок
Лазаренка» (9,9%, 17 депутатів); «Блок Н. Вітренко
«Народна опозиція» (5%, 9 депутатів); «Наша Україна–
Народна Самооборона» (4,5%, 8 депутатів); «Віче»
(4,1%, 7 депутатів); Комуністична партія України
(4,1%, 7 депутатів), «Опозиційний блок Не Так!»
(3,2% 6 депутатів).
Відповідно на загальноукраїнському рівні Партія
регіонів, БЮТ та НУНС розташувалися у тій же
послідовності, але з вищими результатами (відповідно,
32,1%, 22,3% та 14%). КПУ на загальноукраїнському
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рівні отримала співмірні результати (3,7%). А «Народна
опозиція», «Вече» та «Опозиційний блок Не Так!»
навпаки отримали менше голосів ніж на міському рівні
Дніпропетровська (відповідно, 2,9%, 1,7% та 1%).
Таким чином партією з «дніпропетровським облич
чям» можна вважати лише «Громаду», яка спиралася
на ще актуальний імідж у регіоні її засновника екс–
голови Дніпропетровської ОДА та екс–прем’єр–міністра
України Павла Лазаренка.
Треба зауважити, що чітка структура партійного
представництва в Дніпропетровській міській раді
залишилася актуальною тільки якщо аналізувати
партійну конфігурацію «місцевого парламенту» без
посередньо після виборів. Коли ж рада розпочала
практичну діяльність вона продемонструвала тенденцію
«повернення» до порядку денного своєї громади,
орієнтуючись в першу чергу на інтереси місцевих
еліт та частково на вимоги власної території, а не на
ідеологічні постулати центральних проводів партій.
Тому на місцевому рівні вдалося частково подолати
ще один з недоліків пропорційної виборчої системи,
пов’язаний з можливим розпадом правлячої коаліції.
В парламенті це мало би привести до політичної кризи
та перевиборів. А в міській раді, для якої ідеологічні
питання зазвичай були менш важливі ніж вирішення
місцевих питань, коаліція зберігалася навіть завдяки
входженню до неї депутатів з ідеологічно не дуже
близьких політичних сил.
Так у Дніпропетровській міськраді в 2006 в жодної
партії не було можливості самостійно утворити
більшість. В результаті коаліція більшості була створена
на основі двох чинників: політичного (біля Партії
регіонів об’єдналися політично близькі партії КПУ,
«Народна опозиція» та Блок «НЕ так!») та місцево–
елітного (у більшість ввійшли ідеологічно далекі партії
«Віче» та «Громада», мотивовані необхідність впливу на
прийняття рішень важливих для місцевих елітних груп).
Запровадження змішаної виборчої системи у
2010 році мало б усунути недоліки перших двох
(мажоритарної та пропорційної) та використати їх
переваги.
Але на прикладі Дніпропетровської міської ради
ми бачимо, що це перетворилося на домінування однієї
партії – Партії регіонів, яка отримала 78 депутатських
мандатів з 120 можливих. Це відбулося завдяки досить
високому рейтингу цієї партії та тому, що на той час
місцева еліта більшою мірою орієнтувалася на партію
влади. Тому ця партія була представлена в міськраді
50 мажоритарними депутатами (з 60 можливих) та
28 депутатами з партійного списку.
Ще 13 місць в міськраді отримали потенціальні
партнери партії влади – представники партії «Сильна
Україна» (5 мажоритарників та 8 – та списком). Ще один
сателіт Партії регіонів – Комуністи отримали 6 місць
(1 мажоритарник та 5 – за списком). «Альтернативні»
партії опинилися у явній меншості: «Батькивщина» та
«Фронт змін» – по 8 (всі з партійних списків), «Україна
майбутнього» – 4 (1 мажоритарник та 3 – зі списку),
Народна партія – 3 мажоритарника.
Таким чином виявилося, що пропорційна виборча
система, яка використовувалася раніше не дозволяла
жодній партії мати абсолютну більшість в Дніпро
петровській міськраді. Так Партія регіонів за умови
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пропорційної системи мала би в 2010 році 56 мандатів
у міськраді з 120 і змушена була б вступати в коаліцію з
якоюсь іншою політичною силою.
Втілення нової виборчої системи – пропорційної
з «відкритими списками» – відбувалось в 2015 році
паралельно з процесом скорочення кількості депутатів
місцевих рад. Так у Дніпропетровській міськраді
у 2015 на відміну від попереднього скликання
кількість депутатів скоротилася з 120 до 64. І це теж
стало важливим чинником у формуванні політичної
конфігурації міськради.
Загалом у світі використовується кілька моделей
пропорційної виборчої системи з відкритими списками.
Особливості запровадження цієї системи на місцевих
виборах в Україні полягали у наступному. Кандидатів
до місцевих рад висували виключно політичні партії.
Кожний кандидат від політичної партії закріплювався
за певними територіальним виборчим округом у
відповідній раді (в області, районі, місті). Лідер списку
кожної партії не закріплювався за округом та проходив
в раду автоматично за умови подолання його партією
прохідного бар’єру.
Територія міста (у випадку з міськрадами) була
поділена на таку кількість округів, скільки депутатів
передбачено у відповідній раді. Кожна партія закріп
лювала за кожним округом не більше одного кандидата.
Якщо у партії не вистачало кандидатів для певної
кількості округів то на них виборці голосували тільки за
партію без її конкретного висуванця.
В день голосування виборці в кожному окрузі
отримали окремий бюлетень та мали змогу обрати
тільки один варіант у цьому бюлетені. Тобто,
проголосувати за партію, її лідера та кандидата,
закріпленого в цьому окрузі. Якщо партія не закріпила
(не «висунула») кандидата на цьому окрузі виборці
мали можливість проголосувати за партію та її лідера
без персонального кандидата від даного округу. Відтак,
голос кожного виборця одночасно відходив певній
партії, її лідеру та кандидату від цієї партії по даному
округу або тільки партії та її лідеру.
Персональне проходження кандидата до ради
було обумовлене не його перемогою над кандидатами
від інших партій на цьому же окрузі, а набраними
відсотками у порівнянні з однопартійцями на інших
округа. Тобто відсоток, набраний партією зумовлював
кількість місць у місцевій раді, які віддавалися даній
партії, припустимо – 10. А те, хто персонально їх займе
з’ясовувалося відповідно до того, хто з кандидатів
від цієї партії отримав більше відсотків голосів на
своєму окрузі. Тобто найкращі 10, згідно з нашим
припущенням, кандидатів від певної партії проходили
до ради. Інші, нехай вони навіть у власному окрузі
стали першими серед всіх кандидатів від партій–
конкурентів, залишалися поза межами представницького
органу.
А отже депутатом міськради міг стати кандидат,
який у своєму окрузі зайняв не то що друге, а й третє
місце. Що в Дніпропетровську було притаманне партіям
«Самопоміч», «Блок Петра Порошенка».
Чинником такої «подвійної конкуренції» між
партіями та між кандидатами всередині партій був
також показник отриманого кандидатом відсотку
голосів виборців. Виходячи з того, що цій відсоток
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розраховувався від явки виборців то цілком ймовірні
були випадки, коли мандат отримували ті кандидати,
які додали власній партії менше голосів, але за рахунок
відносно низької явки виборців на цьому окрузі, їх
результат у відсотках виявився вищим за однопартійців,
яких підтримала фізично більша кількість людей, але ця
кількість в умовах високої явки перетворилась в менший
відсоток.
Крім того, за такої виборчої системи, певний округ
міг отримати кілька представників в міськраді, бо ці
кандидати від різних партій виграли за процентами
внутрішньопартійну конкуренцію. А деякі округа не
матимуть жодного власного депутата, бо навіть той, хто
отримав там найбільше голосів, за відсотками програв
своїм однопартійцям з інших округів.
На прикладі виборів до Дніпропетровської міської
ради є усі підстави зробити висновок, що нова виборча
система зруйнувала можливу за старої системи
домінацію найбільш впливових в місті політичних сил
(передусім, «Опозиційний блок») та суттєво вплинула на
політичну конфігурацію міської ради.
Так за змішаної системи (половина місць в міськ
раді – переможці мажоритарних округів, половина –
партійна квота) «Опозиційний блок» міг розраховувати
на 37 депутатських місць (24 – по мажоритарних
округах, 13 – по партійним спискам) з 64. Тобто
самостійно мав би можливість створити більшість.
«УКРОП» отримав би 17 місць (6 – по мажо
ритарних округах, 10 – по партійним спискам).
Відповідно інші партії отримували би менш значну
кількість депутатських місць, ніж відбулось в дійсності.
«Громадська сила» – 5 (1 + 4), «БПП» – 3 за партійним
списком, «Самопоміч» – 2 за партійним списком. До
того ж до міськради попав би один представник партії
«Відродження», який переміг в окрузі, але в дійсності
залишився за межами ради тому що його партія не
подолала прохідний бар’єр.
Навіть якщо б не відбулося скорочення міської
ради і вона знов налічувала 120 місць, то партія
Опозиційний блок могла б розраховувати на 69 місць,
тобто на абсолютну більшість. Звичайно цей результат
не дотягував би до показника Партії регіонів 2010 року
(78 місць), але все рівно дозволяв би «Опозиційному
блоку» самостійно без участі інших фракцій приймати
необхідні рішення.
Зрозуміло, що в цьому випадку була б політична
поляризації міськради.
В реальності розподіл місць у Дніпропетровській
міській раді після виборів 2015 був таким: «Опози
ційний блок» – 25, «УКРОП» – 21, «Громадська сила» –
7, «БПП» – 6, «Самопоміч» – 5.
Тобто «УКРОП» та периферійні партії отримали
можливість трохи більшого представництва в міськраді
ніж міг би мати за часів змішаної системи.
А партії–лідери, якими стали «Опозиційний блок»
та «УКРОП» були змушені вести довгі коаліційні
перемови з різними потенційними партнерами, а також
з окремими членами третіх партій. Це спричинило
кризу, викликаною довгим і конфліктним формуванням
правлячої коаліції, вибором секретаря та голів постійних
комісій міськради.
Так спочатку була створена коаліція в складі
фракцій «Опозиційний блок» та «Громадська сила»
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з залученням окремих представників фракції «Блок
Петра Порошенка». Але всі рішення, передусім обрання
секретаря, були прийняті навіть не в залі засідань
міськради.
Тому невдовзі відбулося переформатування коаліції
за ще більш скандальним сценарієм: фракції «УКРОП»
та «Самопоміч», а також частина (8) депутатів фракції
«Опозиційний блок», які забажала створити фракцію
окрему від партії, завдяки якій вони опинились в
міськраді. А отже в опозиції залишились: фракція
«Громадська сила» та залишок депутатів «Опозиційного
блоку». А фракція «Блок Петра Порошенка» зайняла
позицію «неприєднання» к жодному політичному
полюсу.
Важливим з точки зору втілення інтересів виборців
конкретного округу (цієї міні–громади) є той факт, що
за результатами голосування з використанням нової
виборчої системи з’явилися округи, які представлені
в місцевих радах кількома депутатами. Натомість
інші округи залишились без власного персонального
представника. Це стало наслідком саме особливості
пропорційної системи з відкритими списками з
варіантом категоричного вибору, коли кандидати, що
набрали в окрузі найбільше голосів за підсумками
програли конкуренцію своїм же однопартійцям, які
отримали на своїх округах більший процент підтримки.
Так у Дніпропетровську на 15 округів будуть мати по
два депутати, 34 округи – по одному, і на 15 – не буде
жодного представника в міськраді.
Таким чином, наявним результатом втілення нової
виборчої системи на місцевих виборах в Україні
(на прикладі Дніпропетровської міської ради) стало
наступне:
Перше, неможливість однієї партії мати абсолютну
більшість в раді.
Друге, оновлення персонального складу місцевої
ради (у Дніпропетровську – 82%) та більш широке
представлення в міськраді периферійних політичних
сил.
Третє, унеможливлення ситуації протистояння
виключно партій, що є лідерами симпатій виборців
завдяки партійному бренду та персональному авторитету
своїх висуванців, в даному випадку «Опозиційний блок»
та «УКРОП». Партії–лідери були змушені не ігнорувати,
а навпаки, шукати шляхи порозуміння з периферійними
партіями, які потрапили в раду.
Четверте, не дотримання принципу територіального
представництва (наявність власного представника в
кожному окрузі).
Тобто пропорційна виборча система з відкритими
партійними списками відіграла роль певної полі
тичної «кувалди», яка зруйнувала можливу модель
діяльності міської ради як «з’ясування відносин»
виключно двох партій–лідерів та сприяла входженню
до ради, поряд з «багаторазовими» депутатами і нових
політиків.
Але паралельно з цим намітилась тенденція до
постійного протистояння та криз у міськраді завдяки
постійній міграції периферійних партій та окремих
депутатів від одного політичного полюса к іншому.
І разом з цим порушився принцип, коли інтересі
всіх виборців (кожного округу) були б представлені в
місцевій раді.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Список використаних джерел

1. В Днепропетровске жители 15 из 64 округов не будут
представлены своими депутатами в горсовете // Сегодня. 29 Октября
2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.segodnya.
ua/politics/pnews/v–dnepropetrovske–zhiteli–15–iz–64–okrugov–ne–
budut–predstavleny–svoimi–deputatami–v–gorsovete–662661.html
2. Грофман Б. Избирательные системы и искусство консти
туционной инженерии: обзор основных открытий / Бернард
Грофман, Эндрю Рейнольдс // Ойкумена. Альманах сравни
тельных исследований политических институтов, социально–
экономических систем и цивилизаций. – Харьков: Константа,
2005. – Вып.3. – С.29–70.
3. Ключковський Ю. Б. Виборчі системи та українське вибор
че законодавство: Монографія. – К.: Час Друку, 2011. – 132 с.
4. Кобржицький В. В. Мажоритарна і пропорційна виборчі
системи: переваги та недоліки // Освіта регіону. Політологія.
Психологія. Комунікації. – 2009. – №2. С.58–62.
5. Криклівець І. Открытые списки: не все так просто [Елект
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://politiko.ua/blogpost826
6. Лендьел М. О. Система виборів до місцевих органів влади
у країнах центральної та східної Європи: досвід для України.
Аналітична записка / Регіональний філіал Національного
інституту стратегічних досліджень в м. Ужгород [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/905
7. Місцеві вибори в Україні 2015 рік. Дніпропетровська
міська рада [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
cvk.gov.ua/pls/vm2015/PVM057?PID112=30&PID102=4364&PF7691
=4364&PT001F01=100&rej=0&pt00_t001f01=100.
8. Писарев О. «Відкриті списки: переваги та недоліки
майбутнього реформування виборчої системи» // Закон і Бізнес.
№26 (1220) 27.06–03.07.2015 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://zib.com.ua/ua/117185–vidkriti_spiski_perevagi_ta_
nedoliki_maybutnogo_reformuvanny.html
9. Пропорційна система і відкриті списки: до чого призведе
виборча реформа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
www.oporaua.org/novyny/7468–proporcijna–systema–i–vidkryti–
spysky–do–chogo–pryzvede–vyborcha–reforma
10. Романюк А. Оцінка переваг і проблем пропорційної
виборчої системи на прикладі країн Західної Європи та у
світлі парламентських виборів в Україні у 2006 р. // Вибори та
демократія. – 2006. – №3 (9). – С.4–10.
11. Токвиль А. Демократия в Америке. – М.: Прогресс, 1992.
12. Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H. The People’s Choice. –
N–Y., 1944.
13. Lijphart A. Electoral Systems and Party Systems: A Study
Twenty–Seven Democracies, 1945–1990. – New York: Oxford
University Press, 1994.

References
1. V Dnepropetrovske zhiteli 15 iz 64 okrugov ne budut
predstavleny svoimi deputatami v gorsovete // Segodnja. 29 Oktjabrja
2015 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.segodnya.
ua/politics/pnews/v–dnepropetrovske–zhiteli–15–iz–64–okrugov–ne–
budut–predstavleny–svoimi–deputatami–v–gorsovete–662661.html
2. Grofman B. Izbiratel’nye sistemy i iskusstvo konstitucionnoj
inzhenerii: obzor osnovnyh otkrytij / Bernard Grofman, Jendrju
Rejnol’ds // Ojkumena. Al’manah sravnitel’nyh issledovanij politi
cheskih institutov, social’no–jekonomicheskih sistem i civilizacij. –
Har’kov: Konstanta, 2005. – Vyp.3. – S.29–70.
3. Kljuchkovs’kyj Ju. B. Vyborchi systemy ta ukrai’ns’ke vybor
che zakonodavstvo: Monografija. – K.: Chas Druku, 2011. – 132 s.
4. Kobrzhyc’kyj V. V. Mazhorytarna i proporcijna vyborchi
systemy: perevagy ta nedoliky // Osvita regionu. Politologija.
Psyhologija. Komunikacii’. – 2009. – №2. S.58–62.
5. Kryklivec’ I. Otkrytye spiski: ne vse tak prosto [Elektronnyj
resurs]. – Rezhym dostupu: http://politiko.ua/blogpost826
6. Lend’el M. O. Systema vyboriv do miscevyh organiv vlady
u krai’nah central’noi’ ta shidnoi’ Jevropy: dosvid dlja Ukrai’ny.
Analitychna zapyska / Regional’nyj filial Nacional’nogo instytutu
strategichnyh doslidzhen’ v m. Uzhgorod [Elektronnyj resurs]. –
Rezhym dostupu: http://www.niss.gov.ua/articles/905
7. Miscevi vybory v Ukrai’ni 2015 rik. Dnipropetrovs’ka mis’ka
rada [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.cvk.gov.ua/
pls/vm2015/PVM057?PID112=30&PID102=4364&PF7691=4364&PT
001F01=100&rej=0&pt00_t001f01=100.
8. Pysarev O. «Vidkryti spysky: perevagy ta nedoliky majbutn’ogo
reformuvannja vyborchoi’ systemy» // Zakon i Biznes. №26 (1220)

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 120

27.06–03.07.2015 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zib.
com.ua/ua/117185–vidkriti_spiski_perevagi_ta_nedoliki_maybutnogo_
reformuvanny.html
9. Proporcijna systema i vidkryti spysky: do chogo pryzvede
vyborcha reforma [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://
www.oporaua.org/novyny/7468–proporcijna–systema–i–vidkryti–
spysky–do–chogo–pryzvede–vyborcha–reforma
10. Romanjuk A. Ocinka perevag i problem proporcijnoi’
vyborchoi’ systemy na prykladi krai’n Zahidnoi’ Jevropy ta u
svitli parlaments’kyh vyboriv v Ukrai’ni u 2006 r. // Vybory ta
demokratija. – 2006. – №3 (9). – S.4–10.
11. Tokvil’ A. Demokratija v Amerike. – M.: Progress, 1992.
12. Lazarsfeld P., Berelson B., Gaudet H. The People’s Choice. –
N–Y., 1944.
13. Lijphart A. Electoral Systems and Party Systems: A Study
Twenty–Seven Democracies, 1945–1990. – New York: Oxford
University Press, 1994.
Klyachin A. K., candidate of political sciences, associate professor
of the department of Political Science, Oles Gonchar Dnepropetrovsk
National University (Ukraine, Dnepro), professor.28@ukr.net
Changing the political configuration of local councils as a result
of the introduction of a new electoral system (by the example
of the Dnepropetrovsk City Council)
The example of City Council investigates features implementing various
electoral systems at local elections in the context reflected in the results of the vote
(in the configuration of the city council) party–ideological and personal interests and
territorial voters. Features tracked changes in the configuration of the city council and
the degree of influence on this policy and specifically local factors Depending on the
use of different electoral systems. The results of implementation of the proportional
electoral system with open lists in the context of the political configuration of the City
Council after the elections 2015.
Keywords: electoral system, proportional electoral system with open lists;
Dnipropetrovsk city council; party–ideological and personal interests and territorial
voters; intraparty competition, a majority in the council.
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Виникнення та розвиток
інституту президентства
Інститут президентства розглядається як невід’ємний елемент
політичних систем більшості держав світу. Розглянуто причини, які
зумовили виникнення, а згодом і поширення інституту президентства у світі.
Виокремлено етапи становлення та розвитку інституту президентства.
Проаналізовано становлення інституту президентства як у зарубіжних
державах, так і в Україні.
Ключові слова: президент, інститут президента, інститут прези
дентства.

Розвиток сучасного демократичного суспільства
багато у чому завдячує своїй появі інституту прези
дентства. Нині конституції більшості країн світу главою
держави визначають президента. Інститут президентства
після його заснування у США почав поширюватися в
усьому світі. Зокрема, інститут президентства США
було запозичено іншими державами Європи, Азії,
Африки, Північної та Південної Америки. Останні
суттєво відрізняються між собою. Якщо у Європі і
Північній Америці існує сильна президентська влада,
яка врівноважена парламентом і судами, то на інших
континентах це зовсім не обов’язково. Так, у Латинській
Америці глава держави нерідко домінує на політичній
арені. А у країнах Азії та Африки влада президента
тяжіє до авторитаризму, який часто набуває відвертого
тоталітаризму. Тому є потреба з позицій наукової
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об’єктивності з’ясувати історію становлення та розвитку
інституту президентства як у світовому вимірі, так і в
Україні.
Серед численних досліджень і публікацій, у яких
висвітлюється питання виникнення та розвитку інсти
туту президентства, особливої уваги заслуговують праці
таких зарубіжних та вітчизняних дослідників: Д. Бєлова,
О. Волощук, Д. Горовіца, М. Дмитренка, М. Зелінської,
М. Кармазіної, І. Костицької, Х. Дж. Лінца, Г. О’Дон
нелла, Л. Окунькова, С. Паречиної, Н. Плахотнюк,
В. Сухоноса, О. Чернишевич тощо.
Метою статті є аналіз становлення та розвитку
інституту президентства як у зарубіжних державах, так
і в Україні.
Інститут президентства виник у кінці XVIII століття,
саме у цей час почали з’являтися перші республіки.
Процес його становлення в значній мірі залежав від
специфіки соціально–економічного, політичного, куль
турного та правового розвитку кожної конкретної країни.
Водночас, попри такі відмінності, утвердженню
інституту президентства сприяли і деякі спільні законо
мірності суспільно–правової еволюції. Це, зокрема,
необхідність представництва держави як усередині, так
і на міжнародній арені, потреби в посиленні виконавчої
влади.
Світова практика демонструє такі етапи становлення
та розвитку інституту президентства:
– перший етап був безпосередньо пов’язаний
із виникненням інституту президентства в окремих
країнах та його поступовим поширенням у зв’язку з
перетворенням монархій на республіки. Фактично цей
період охопив XIX – початок XX століття;
– другий етап розвитку інституту президентства
охоплює початок та середину XX століття, коли на
зміну парламентарним та президентським республікам
прийшов «раціоналізований президенціалізм», який
передбачав перехідні, змішані форми інституту
президентства для підвищення ефективності роботи
президента в умовах різних політичних систем. Поряд
з одноособовим президентом у практику державно–
політичного розвитку (особливо в країнах так званої
соціалістичної орієнтації) стали впроваджуватися
колегіальні органи, які виконували функції глави
держави. Це був період зростання ваги та значення
президентської влади в різних країнах;
– третій етап розвитку інституту президентства
охоплює період кінця XX – початку XXI століття,
коли колегіальна президентська влада заміщується
одноособовою, дедалі зменшується кількість жорстких
президентських режимів, утверджуються цивілізовані
збалансовані форми взаємодії парламентів і президентів
у рамках механізму поділу влади. Водночас, поси
люється різноманітність реально існуючих моделей
інституту президентства, особливо тих, які виникли на
ґрунті «раціоналізованого президенціалізму». Поступово
вдосконалюється структура відносин між парламентами
і президентами в різних державах. Розвиток інституту
президентства збагачується досвідом постсоціалістичних
країн, які почали створювати нові державні інституції,
прагнучи врахувати досвід інших країн, у тому числі й
функціонування інституту президентства [2, с. 6–7].
Інститут президентства у сучасному його розумінні
вперше був оформлений Конституцією США 1787 року.
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Саме у США з’явився інститут президентства як
державно–правовий інститут та посада президента,
яка об’єднала в одній особі главу держави і главу
уряду. На відміну від інших тогочасних держав, де
виконавча влада усюди мала монархічний, спадкоємний
характер, у США главу держави стали обирати у ході
загальних виборів. Зазначимо, що на початковому етапі
американської державності не тільки законодавча, але й
виконавча влади були зосереджені в одному урядовому
органі – Континентальному конгресі [7, с. 112].
Створений Конституцією США 1787 року інститут
президента як юридична форма глави держави цілком
слушно вважається першою спробою створення нової
форми організації державної влади у Новітній історії. До
цього історія не знала такого рішучого і радикального
перевороту у поглядах на організацію державної влади.
Стосовно цього Т. Пейн ще у 1792 році зазначав:
«Незалежність Америки, що розглядалася тільки як
відокремлення від Англії, була би справою невеликого
значення, якщо б вона не супроводжувалася революцією
в принципах і практиці управління» [3, с. 7].
Питання про найбільш доцільну форму організації
державної влади було одним із найбільш гострих
у період американської революції 1775–1783 років
і в перші післяреволюційні роки. За таких умов
порятунком держави зайнявся Конституційний конвент
у Філадельфії. У травні 1787 року 55 його делегатів,
які представляли 12 штатів, розпочали розробку нової
конституції. Більшість делегатів виступали за створення
сильної централізованої держави. Це пов’язувалося
насамперед із сильною виконавчою владою. У руслі
посилення виконавчої влади на конвенті розглядалося
питання про її структуру. В основу політичної
організації федерації було покладено принцип
розподілу влад. Наслідком тривалих дискусій, спорів
і компромісів стало створення особливого механізму
«стримувань і противаг», який доповнив принцип
розподілу влад. За Конституцією законодавча влада
була доручена двопалатному Конгресу, виконавча –
Президенту, судова – Верховному і федеральним
судам нижчого рівня. Усі три гілки влади формувалися
різним способом. Палата представників обиралася
безпосередньо населенням; Сенат – легіслатурами
штатів (до 1913 року); Президент обирався колегією
вибірників; Верховний і федеральні суди нижчого
рівня – Президентом і Сенатом спільно. Різними
були строки їх повноважень: конгресмени обиралися
на два, сенатори – на шість, Президент – на чотири
роки. Судді перебували на посаді довічно. За логікою
Конституції подібний порядок формування покликаний
був закріпити незалежне становище кожної з трьох гілок
влади, утвердити за ними у певних і чітко окреслених
межах відповідну функціональну компетенцію. Справа
в тому, що унікальність інституту президентства у
США полягає саме в тому, що ця система стримувань
і противаг врівноважує владу за рахунок її поділу [3,
с. 23–24].
Отже, батьки–засновники молодої американської
держави і на теоретичному, і на практичному рівнях
зробили історичний вибір між монархією і республікою.
Пошуки формування найбільш прийнятної форми
виконавчої влади ґрунтувалися на республіканізмі,
що передбачав виборність усіх посадових осіб. Був
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зроблений висновок про те, що виконавча влада повинна
бути єдиною, тобто зосереджена в руках однієї, а не
декількох посадових осіб, і у зв’язку з цим утвердився
принцип єдиноначальності. Глава виконавчої влади
в країні став іменуватися, відповідно до Конституції,
Президентом Сполучених Штатів Америки. Таку назву
глави держави пов’язано не тільки з тим, що президент
асоціювався з республіканською формою правління,
але й з тим, що в низці американських штатів на той
час глави виконавчої влади іменувалися президентами,
а не губернаторами [1, с. 35]. Посада президента, що
об’єднувала в одній особі главу держави і главу уряду,
була закріплена на конституційному рівні. Із набуттям
чинності Конституції США у 1789 році Президентом
країни було обрано Дж. Вашингтона.
Першими після США почали встановлювати
президентсько–республіканську форму правління країни
Латинської Америки. Вже в першій половині XIX сто
ліття у багатьох південноамериканських країнах було
засновано посаду президента. Не дивлячись на значну
схожість з формою правління в США, президентські
республіки в Латинській Америці вже на ранній стадії
розвитку представляли собою особливий різновид, який
характеризувався наявністю таких специфічних рис,
як висока ступінь централізації державного апарату,
гіпертрофований розвиток інституту надзвичайного
або особливого стану, велика роль армії в політичному
житті суспільства, переважання насильницьких методів
досягнення влади. Однією з основних відмінних рис є
значна концентрація влади в руках президента, а також
абсолютизація ролі виконавчої влади [8, с. 42].
У Європі тривалий час еталоном державного устрою
залишалася Великобританія. Під її виливом у ряді
європейських країн утвердилася парламентарна форма
правління, за якої монарх залишався главою держави,
а виконавча влада здійснювалася прем’єр–міністром
і його кабінетом міністрів. Уряд був відповідальний
перед парламентом. Першими президентами – глави
держав у Європі – стали 1848 року дві особи: Луї
Наполеон Бонапарт у Франції та Й. Фурер у Швейцарії.
Незважаючи на одночасність введення, статус і
повноваження президентів в силу особливостей
історичного розвитку цих країн були різними.
Вищим органом виконавчої влади в Швейцарії
була Федеральна Рада, яка складалася з 7 міністрів
(радників). Вони обиралися на спільному засіданні
обох палат Федеральних зборів на три роки. Ця Рада
була схожою на колегію адміністраторів, під час якої на
одному із засідань обирався Президент Швейцарської
Конфедерації строком на один рік. Він мав змогу
переобиратися необмежену кількість разів, але з
обов’язковою річною перервою. Президент наділявся
такими ж повноваженнями, як і члени Федеральної
Ради. Відповідно до цього, у Швейцарії не було носія
виконавчої влади, що стоїть окремо від міністрів, що
дозволило б говорити про існування там колективного
президента [4, с. 36].
У Франції посада президента була введена
Конституцією 1848 року. Причиною заснування поста
президента стала вимога створення єдиної законодавчої
палати, яка мала передати частину повноважень главі
виконавчої влади, тобто президенту. Він наділявся
значними повноваженнями, зокрема володів правом
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 120

законодавчої ініціативи, призначав міністрів, чинов
ників, офіцерів тощо. Інші держави Європи до кінця
XIX століття залишилися монархіями [5, с. 6–7].
У XX столітті відбулися досить значні зміни та
потрясіння. Революції, світові війни, розпад коло
ніальних імперій були чинниками утворення нових
незалежних держав. Далеко не всі вони стали
президентськими республіками, але в більшості з них
була заснована посада президента. Так, у Європі після
закінчення Першої світової війни були, запроваджені
президентські посади в Австрії, Веймарській респуб
ліці, Чехословаччині, Польщі, Естонії, Литві, Латвії,
Туреччині.
У 30–40–ві роки XX століття інститут президентства
став поширюватися і в Азії. Так, першим президентом
став 1911 року Сунь Ятсен у Китаї, а потім –
1923 року – Мустафа Кемаль, прозваний Ататюрком, у
Туреччині.
Після Другої світової війни до числа держав, у
яких була заснована посада президента, ввійшли
Італія, Греція, Португалія, Мальта (Європа); Південна
Корея, Південний В’єтнам, Тайвань, Індії, Пакистан,
Бангладеш, Іран, Ірак, Афганістан (Азія).
Однак, найбільшого поширення посада президента
набула на Африканському континенті. Цей процес
почався з кінця 50–х – початку 60–х років, і сьогодні
майже на чолі всіх африканських держав стоять
президенти. Після отримання незалежності більшість
колоній пішли шляхом наслідування форми правління
колишніх метрополій. Це пояснюється перш за все тим,
що система державного устрою метрополії була єдино
відомою для політичних лідерів цих країн. Найбільшого
поширення на Африканському континенті отримала
французька модель. Однак на практиці були запозичені
тільки її зовнішні елементи [4, с. 43].
З кінця 80–х років інститут президентства почав
поширюватися в колишніх республіках СРСР. До цього
функції глави держави в СРСР до 1990 року, а в Україні
і до 1991 року покладалися на Президію Верховної
Ради, яка була постійно діючим органом і функціонувала
не лише під час сесій Верховної Ради, а й між
ними. А 15 березня 1990 року третім позачерговим
З’їздом народних депутатів СРСР був введений пост
Президента СРСР. Реакцією на запровадження посади
президента стало введення аналогічного інституту в
різних республіках колишнього Радянського Союзу ще
до розпаду СРСР. Майже у всіх колишніх республіках
СРСР (за винятком Боснії і Герцеговини) було засновано
посаду президента.
Окрім цього, запровадження поста Президента
СРСР стало одним з основних прецедентів введення
посади Президента Української РСР. Посаду президента
було введено в липні 1991 року як один з елементів
реалізації принципу поділу влади, зафіксований вперше
в законодавстві України (тоді Української РСР) у
Декларації про державний суверенітет Української РСР
від 16 липня 1990 року. Крім того, на утвердження у
1991 році в Українській РСР поста президента вплинули
тогочасні події в СРСР: відокремлення союзних
республік від єдиного центру та втрата Комуністичною
партією керівної та спрямовуючої ролі в суспільстві. Все
це призвело до необхідності створення в Україні посади
президента.
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Отже, інститут президентства є невід’ємним
елементом політичних систем більшості держав світу.
Близько 150 держав мають у державному механізмі пост
президента [6, с. 431]. Його становлення та розвиток
в значній мірі визначаються формою правління,
усталеними політико–правовими традиціями, політич
ною кон’юнктурою, розкладом соціальних сил в
державі, менталітетом народу, соціально–економічними
і духовними факторами. При цьому кожна країна, як
суверенна держава, самостійно визначає, яку роль
повинен відігравати президент у державному механізмі і
політичній системі країни.
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systems of most countries in the world. The causes that led to the appearance and
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Криза політичної участі:
аналіз результатів парламентських виборів
в Україні в 2012 р. та 2014 р.
Поставлено завдання на дослідити проблему політичної участі на основі
вивчення результатів українських парламентських виборів 2012 р. і 2014 р. На
основі теоретичного доробку Р. Даля виявлено, що в Україні політична участь
громадян (громадське оспорювання та включеність громадян в політику)
є деформованою. Аналіз позицій відомих українських політологів дозволив
визначити роль, яку відіграють українські політичні партії відіграють в процесі
реалізації політичної участі громадян. Висунуто ідею, що політичні процеси,
що відбуваються в Україні, можуть вказувати на повернення до політичного
режиму, який Р. Даль називається гегемонією. Автор обґрунтував висновок,
що криза політичної участі обумовлена декількома основними факторами:
1) підвищенням рівня абсентизму; 2) низьким рівнем політичної культури
громадян; 3) посттоталітарною ментальністю і споживацьким ставленням
до влади; 4) маніпулятивними технологіями засобів масової інформації.
Ключові слова: парламентські вибори, політична участь, абсентизм,
гегемонія.

Будь–яка наукова теорія лише до певної міри
пояснює реальні процеси та явища, хоча наука
намагається зробити існуючий зазор між теоретичними
моделям та дійсністю якомога менше. Саме тому ми
спостерігаємо постійний процес уточнення тих чи інших
політичних теорій, виникнення нових теоретичних
конструкцій, термінів тощо. Це твердження справедливе
і по відношенню до проблеми участі населення в
соціально–політичних
процесах.
Вона
видається
однією з найбільш актуальних проблем сучасної
політології, так як ми спостерігаємо виникнення
великої кількості гострих питань пов’язаних з
подальшим розвитком демократичних суспільства;
імплементацією демократичного досвіду в країнах,
що
трансформуються;
виникнення
неочікуваних
суперечностей між інтересами громадян, громад та
держав на пострадянському просторі і т.д. Теоретичне
осмислення переходу постоталітарних країн до
демократичного устрою виступає актуальним викликом
для сучасних вчених. Цей виклик набирає ще більшої
гостроти за урахування тієї обставини, що не усюди
даний перехід відбувається успішно. Україна в цьому
ракурсі є чи не найбільш показовою. Не дивлячись на
серйозний потенціал наша держава вже більше двадцяти
років після колапсу комуністичної системи переживає
серйозні труднощі перехідного періоду.
Політична участь громадян і груп служить єдиною
основою суспільно–політичного розвитку суспільства,
трансформації його з одного стану в інший. У зв’язку
з цим важливим аспектом всієї концепції виявилося
осмислення мотивації політичної участі громадян.
Прихильники більшості сучасних концепцій політики,
особливо тих, які прямо стверджують необхідність
народовладдя в тих чи інших формах, виходять
з того, що виконання громадянами функцій по
управлінню справами суспільства і держави є єдино
виправдана норма політичного життя. В цьому і
полягає базовий, природний мотив політичної участі.
Серед безпосередніх мотивів сучасна наука виділяє
передумови у вигляді конкретної громадської середо
вища, створюваної політико–правовими, соціально–
економічними, соціокультурними та іншими умовами
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діяльності громадян, і фактори у вигляді особистісних
якостей індивіда і безпосередніх причин, що
обумовлюють його дії. Ясно, що у вирішальній мірі
передумови і в значній мірі – фактори, як мотивація
політичної участі громадян, формуються політикою
держави, характером його відносин з індивідами.
У більшості країн пострадянського простору, в тому
числі і на Україні, триває розвиток нової соціально–
економічної моделі, яка характеризується переходи
від планової до ринкової системи. Економісти кажуть,
що цей перехід ще далеко не завершений. ринкові
принципи вільної конкуренції не запрацювали на
повну силу, дуже яскраво проявляє себе бажання
багатьох керівників управляти соціально–політичною
системою вручну. Не заглиблюючись в економічну
теорію, можна констатувати, що в Україні при переході
до ринкової економіки ставку було зроблено на чисто
економічні механізми, які повинні були автоматично
принести народу благоденство, допомогти в формуванні
демократичного ладу, захисту цивільних свобод і
ідеалів. На жаль, даний підхід не враховував того, що
в центрі будь–якої економічної системи знаходиться
людина, а її ціннісні орієнтації, менталітет, традиції,
трудова і політична культура мають величезний вплив
на розвиток соціуму в цілому. Економічний детермінізм
і це ігнорування важливої ролі людського фактора в
політичних процесах привело нашу країну до стану
перманентної соціально–економічної кризи, «політичної
турбулентності» за влучним виразом відомого філософа
і політолога С. Дацюка. В окреслених нами умовах
проблема політичної участі населення видається досить
актуальною.
Зазначена тема досліджувалась в роботах багатьох
вчених. Існує серйозний доробок західних дослід
ників, серед яких необхідно назвати Е. Даунса,
С. Ліпсета, Д. Лернера, Дж. Мігдела, С. Хантінгтона,
Р. Дала. Чималу увагу їй присвятили й українські
вчені: Н. Богашева, Ю. Ключковський, О. Радченко,
О. Романюк, І. Алексєєнко, Н. Дембіцька, Б. Макаренко,
Н. Ротар, Е. Афонін, Л. Гонюкова, Р. Войтович,
В. Бортніков, О. Клименко та інші.
Метою даної наукової статті є аналіз сучасного стану
теорії політичної участі та можливостей її застосування
для осмислення політичних процесів в Україні на основі
результатів парламентських виборів в Україні у 2012 та
2014 рр.
Навряд чи можна піддати сумніву тезу про те,
що за часів Незалежності України політичні процеси
були у великій мірі детерміновані економічними
реаліями. Відомий український економіст О. І. Соскін
дійшов висновку, що в Україні останні двадцять
років співіснують одночасно три економічні моделі:
«модель державного соціалізму», «модель народного
капіталізму» і «модель державно–монополістичного
капіталізму». Кожна з моделей базується на власних
політично–економічних засадах, маж свій особливий
внутрішній та зовнішній вимір. Вчений розуміє під
ними «цілеспрямування і способи, механізми та
інструменти його реалізації; характер функціонування;
пріоритетний тип власності та соціально–економічного
середовища;
систему
господарсько–технологічних
укладів; модель влади; ідеологічне підґрунтя; носіїв та
прибічників моделі тощо» [1, с. 71–72].
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Поступово
модель
державно–монополістичного
капіталізму починає перемагати. Так зараз її носії,
на думку О. І. Соскіна володіють основною масою
власності та контролюють «командні висоти» економіки
країни. Сутність модель полягає у перерозподілені
державної власності фінансово–корпоративними гру
пами в особистих інтересах. Подібна модель створює
умови для вибудовування соціуму пірамідального
типу. Верхівку в ньому утворюють панівні угрупу
вання, що отримують надприбутки від державного
сектору економіки та привласнюють монопольну
частину суспільного доходу. Дана модель орієнтована на
побудову нерівноправного суспільства, де 1–2% багатих
людей отримують величезні ресурси у формі власності,
нерухомості, землі, природних ресурсів, банків,
фінансових потоків [1, с. 83–86]. О. В. Новіков
висловив гіпотезу, що відносно України питання
пошуку оптимуму ринкового і державного регулювання
економіки має особливу актуальність. Вона зумовлена
тим, що тут ще не сформувалася у повній мірі ринкова
економіка, а державному регулюванні економіки прита
манні (порівняно з країнами Заходу) значні «провали»
і особливо такі ознаки як недостатня професійність
державних менеджерів, їх корумпованість, політична
заангажованість, нетривалі терміни виконання служ
бових обов’язків тощо. Порівняно низький рівень
науковості і менеджменту. Відповідно провали як
менеджменту підприємств, так і державного регулю
вання економіки в Україні істотно вагоміші, про
що свідчать такі факти, як низька ефективність,
нестабільність і соціалізованість (низький рівень
добробуту абсолютної більшості населення, недопус
тимий соціальний диспаритет в його доходах і багатстві)
національної економіки» [2, с. 181]. Відповідно
до змальованої нами соціально–економічної кризи
вибудовується і політична участь громадян. На нашу
думку, громадяни України можуть бути поділені за
ціннісно–нормативними установками політичної участі
на три частини. Перша з них намагається присто
суватися до існуючих реалій орієнтуючись на
протекціоністсько–клієнтистську модель взаємодії влади
і суспільства. Інша частина прагне до змін у політичній
системі, а третя демонструє пасивність, схильність до
абсентизму.
Відомий американський політолог Р. Даль вказує
в своїй роботі «Поліархія: участь та опозиція», що
політична участь громадян має два виміри: громадське
оспорювання або змагальність (public contestation);
2) включеність громадян в політику (inclusiveness).
Можливість повного забезпечення політичної участі
громадян в політичних процесах (повню демократію)
вчений вважає лише гіпотетичною, а політичний
режим найбільш наближений до даного ідеалу позначає
терміном «поліархія». При цьому право голосу на
чесних та вільних виборах має відношення до обох
вимірів [3, с. 9].
Більшість країн сучасного світу має демократичний
устрій, який передбачає активну взаємодію громадян
та політичних органів, що обираються народом. Дана
взаємодія замикається головним чином на роботі
парламенту. Базові – принципи, які стосуються участі
виборців у виборчому процесі, носять універсальний
характер, є загальновизнаними в усьому світі і без
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дотримання яких вибори як демократичний інститут
втрачають будь–який зміст. До базових принципів
належать: принцип вільних виборів, принцип рівних
виборів, принцип загальних виборів, принцип прямих
виборів, принцип таємного голосування. Додаткові –
принципи, які стосуються участі у виборчому процесі
кандидатів, партій та блоків, а також характеризують
особливості самого виборчого процесу. Додаткові
принципи виборів не носять універсального характеру і
по–різному розкриваються під час виборчих кампаній у
різних країнах. Додаткові принципи виборів включають:
принцип гласних виборів, принцип неупередженості
владних структур до різних суб’єктів виборчого процесу,
принцип свободи агітації, принцип рівності суб’єктів
виборчого процесу тощо [4].
Р. А. Даль визначає необхідну для існування
демократії умову як здатність уряду протягом
певного часу реагувати на переваги своїх громадян,
забезпечуючи їх невід’ємними правами. При цьому
громадяни повинні мати можливість: 1) формулювати
свої переваги; 2) висловлювати свої переваги
співгромадянам і урядом за допомогою індивідуальних
та колективних дій; 3) мати рівне ставлення до своїх
вподобань з боку уряду, тобто відношення, що виключає
дискримінацію на ґрунті змісту або джерела цих переваг
[3, с. 7].
Один з фундаторів лібералізму детально описав
завдання парламенту: «Причина, за якою люди
вступають в суспільство, – це збереження їх власності;
і мета, заради якої вони обирають і уповноважують
законодавчий орган, полягає в тому, щоб видавалися
закони і встановлювалися правила в якості гарантії
і охорони власності всіх членів суспільства, щоб
обмежувалася влада і зменшувалося панування кожної
частини і кожного члена суспільства. Адже ніяк не
можна припустити, ніби воля суспільства полягала в
тому, щоб законодавчий орган мав владу знищити те, що
кожен збирається забезпечити, вступаючи в суспільство,
і заради чого люди стали підкорятися обраним ними
самими законодавцям; коли ж законодавці намагаються
відняти і знищити власність народу…» [5, с. 390]. Як
бачимо, вчений покладав на парламент серед іншого
і функцію гармонізації взаємовідносин між різними
верствами та класами суспільства.
Ще одним важливим актором, який відіграє велику
роль в процесі реалізації політичної участі громадян,
виступають політичні партії. М. Дюверже висловив
думку, що уся доктрина представництва була докорінно
видозмінена розвитком партій. На сьогоднішній день
вже не йдеться про діалог між виборцем та обраним,
нацією та парламентом: між ними стоїть третій – той,
що радикально змінює сутність їхніх відносин. Перед
тим як бути обраним своїми виборцями, депутат
обирається партією: виборці ж лише ратифікують
цей вибір, і обраний отримує подвійний мандат: від
партії та від своїх виборців. В сучасній Україні партії
висловлюють громадську думку, але не меншою мірою
вони її утворюють (формують), водночас вони ж її й
деформують – без цього ніколи не обходиться [6, с. 428–
429].
Деякі українські вчені висловлюють думки, що
українські політичні партії відіграють в процесі реалі
зації політичної участі громадян досить суперечливу
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роль. Наприклад, Є. В. Іванов проаналізував український
політикум з точки зору системної філософії і дійшов
висновку, що політичні партії є важливим елементом
корупційної системи. На його думку, глибинний сенс
корупції полягає в тому, що кілька елементів системи
(в тому числі, і політичні партії), навантажені певними
соціально–економічними
функціями,
консолідують
зусилля для того, щоб отримати за певний період
часу більше ресурсів і благ, ніж їм повинно припасти
за формальними законами функціонування даної
соціально економічної системи. Такий перерозподілу
завдає великої шкоди інтересам соціуму, так
корупціонери займають високі пости в державній
системі і їх методи дуже ефективно дозволяють їм
створювати високоорганізовані, напівзакриті спільноти,
які інтегруються в цілісну корупційну системи. В
такий спосіб відбувається деформація соціального–
економічного механізму всієї держави [7]. М. Дюверже
вважає, що уся доктрина представництва була докорінно
видозмінена розвитком партій. На сьогоднішній день
вже не йдеться про діалог між виборцем та обраним,
нацією та парламентом: між ними стоїть третій – той,
що радикально змінює сутність їхніх відносин. Перед
тим як бути обраним своїми виборцями, депутат
обирається партією: виборці ж лише ратифікують
цей вибір, і обраний отримує подвійний мандат: від
партії та від своїх виборців. В сучасній Україні партії
висловлюють громадську думку, але не меншою мірою
вони її утворюють (формують), водночас вони ж її й
деформують – без цього ніколи не обходиться [6, с. 455].
О. І. Соскін вказує на такі характерні риси україн
ської політичної системи: 1) жорстка централізація
влади; 2) формування детермінованої централізованої
вертикальної ієрархії; 3) домінування в політичному
просторі однієї партійно–політичної системи; 4) моно
польний вплив олігархії на прийняття ключових рішень
у державі; 5) відсторонення від політичного життя
широких верств населення; 6) формальне визнання
громадянського суспільства, обмеження свободи слова,
контрольованість засобів масової інформації [1, с. 219].
Розширена участь в політиці, що супроводжується
збільшенням можливостей для політичної змагальності,
викликає зміни в структурі політичного керівництва.
В результаті велику частину політичних посад
отримують кандидати, найбільш близькі до верст
суспільства, які отримали доступ політичної сфери [3,
с. 28]. Ф. Фукуяма так характеризує задачі сучасної
політичної еліти: «Завдання сучасних політиків
полягає в пом’якшенні державної влади, направленні
її активності в область додержання законності людьми,
яким вона служить, в регулюванні застосування влади у
відповідності до закону» [8, с. 13].
На основі вищевикладеного спробуємо проаналі
зувати результати виборів 2012 та 2014 рр. Відомо,
що результати виборів залежать не лише від
волевиявлення громадян під час виборів, але і від норм
права, за якими організовується виборчий процес:
пропорційна чи мажоритарна система виборів. Оцінка
функціонування виборчих систем здійснюється через
максимально пропорційне представництво партій
у парламенті, тобто через ступінь співвідношення
частки відсотка голосів отриманих партією на
виборах з відсотком депутатських місць у парламенті
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[9, с. 71–72]. На виборах 2012 р. законом була
запроваджена змішана система виборів: 225 депутатів
обираються за закритими партійними списками, 225 –
в одномандатних мажоритарних виборчих округах.
Така норма суперечила рекомендаціям Венеціанської
комісії, яка пропонувала запровадити вибори за
відкритими партійними списками. В той же час у
провладної партії з’явилась можливість домінувати
у Верховній Раді. Крім цього, було встановлено 5%
виборчий бар’єр. Це стало бар’єром для входження
до парламенту невеликих опозиційних партій [10].
Явка виборців на виборах до парламенту у 2012 р.
України за даними з 225 округів склала 57,99%.
Згідно з протоколом, переможцями виборів стали
5 партій: Партія регіонів – 30,00% (6 116 746 виборців)
«Батьківщина» – 25,54% (5 209 090 виборців)
УДАР – 13,96% (2 847 979 виборців) КПУ –
13,18% (2 687 269 виборців) «Свобода» – 10,44%
(2 129 933 виборців) [11]. Парламентські вибори 2012 р.
показали запит українського суспільства на ідею,
причому радикального спрямування. Частина виборців
втомилася від пустопорожніх обіцянок, бездіяльності
влади, поставивши на партії крайнього ідеологічного
спрямування, які, на їх думку, змусять владу діяти
ефективніше. Цю тезу підтверджує суттєве зростання
прихильників компартії та перше в історії українського
парламентаризму проходження до Верховної Ради націо
налістичної партії ВО «Свобода». Ці дві ідеологічні
партії показали, що актуальні для виборців ідеї можуть
перемогти фінансові і технологічні проекти [12, с. 92].
Моніторинг засобів масової інформації, який
проводила МСВ ОБСЄ/БДІПЛ, продемонстрував,
що домінуючою темою політичного дискурсу в ЗМІ
під час виборів до Верховної Ради України 2014 р.
була криза на сході країни, а не питання, пов’язані з
виборчими платформами політичних партій. Загалом,
було забезпечене достатнє висвітлення, хоча воно
було присвячене обмеженій кількості партій та
кандидатів. Три політичні партії придбали 54% всієї
платної реклами на національних каналах, щодо яких
здійснювався моніторинг, а саме: Народний фронт
(20 відсотків), Блок Петра Порошенка та «Батьківщина»
(по 17 відсотків) [13, с. 23–24]. За даними Центральної
виборчої комісії явка виборців на позачергових
парламентських виборах становила 52,42% виборців
[14]. У будь–якій країні кількість і різноманітність
політичних уподобань та інтересів, що чекають свого
здійснення в політиці, зростає в міру збільшення
можливостей громадян для їх реалізації [15, с. 34].
Політичні партії в Україні під час виборів мають
спрямовувати свою діяльність також на підвищення
рівня політичної активності виборців, послаблення
явища їхнього ухиляння від участі у виборах, адже
абсентеїзм як в Україні, так і в інших державах
пояснюється аполітичністю громадян, їх пасивністю,
виявленням недовіри до всіх кандидатів і до влади
загалом. «Не голосувати – теж позиція» [15, с. 28].
Важливі політичні та юридичні наслідки за певних
обставин спричиняє саме абсентеїзм. Адже, якщо в
голосуванні взяла участь лише мінімальна кількість
виборців, деформується сам процес формування
державних інститутів, їх легітимність та порушується
конституційний принцип народовладдя. За таких
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обставин програє не тільки демократія, її політико–
правові устої, а й значною мірою самі виборці, які
своєю пасивною поведінкою не бажають безпосередньо
впливати на політичні процеси суспільства, особисто
брати на себе тягар відповідальності за формування
владних інститутів [16, с. 66, 69].
Спеціаліст з теорії ЗМІ Дж. Цаллер підкреслював,
що використовуючи різні методологічні підходи,
кілька дослідних груп виявили докази значного впливу
ЗМІ. Швидше за все, жоден новинний сюжет, який
передається по телебаченню або радіо, сам по собі не в
змозі надати великого впливу, але кумулятивний ефект
безлічі сюжетів продовж тривалого проміжку часу є
тим не менш значним. На думку, дослідника очевидно,
що якщо люди отримують помилкову інтерпретацію або
помилкову, що вводить в оману, спотворену інформацію,
вони можуть неправильно оцінювати політичні
альтернативи і висловлювати підтримку тим політичним
діям, які суперечать їхнім інтересам і цінностям. В
такий спосіб еліти змушують громадян прийняти таку
думку, яку вони не прийняли б, якби їм була доступна
більш якісна інформація і вони могли б проводити
аналіз політичної ситуації [17, с. 464–467].
Криза політичної участі спричинена декількома
основними факторами: 1) зростання рівня абсентизму;
2) низька політична культура громадян; 3) «постоталі
тарний менталітет» та «споживацька», а не партнерська
позиція по відношенню до органів влади; 4) активна
роль ЗМІ, які формують електоральні вподобання за
допомогою різноманітних PR–технологій. ЗМІ зайняли
в Україні місце головного інструмента комунікації
між владою та суспільством. При цьому вищезгадана
взаємодія вибудовується за принципом Матфея.
Зворотній зв’язок блокується. Тих, хто намагається
його налагодити в той чи інший спосіб дискредитують.
Політичні процеси, що відбуваються в Україні можуть
свідчити про коливальне повернення до гегемонії. Однак
дана гіпотеза повинна бути уточнена і перевірена в
подальших дослідженнях. Рекомендації: 1) розробити
та провадити нову інформаційну стратегію взаємодії
суспільства та ЗМІ, яка обмежить можливості для
маніпулювання суспільною думкою; 2) активізація
громадської просвіти; 3) розширення громадської
участі за допомогою залучення до співпраці західних
організацій та установ на регіональному рівні та рівні
місцевої влади; 4) створення за допомогою новітніх
інформаційних технологій «низового телебачення»,
заснованого на демократичних принципах та непідконт
рольного провладним та олігархічним структурам.
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The crisis of political participation: an analysis of the results
of parliamentary elections in Ukraine in 2012 and 2014
The article aims to investigate the problem of political participation on the
basis of the results to the Ukrainian parliament in 2012 and 2014. By the using
of the theoretical legacy of R. A. Dahl, it is revealed that in Ukraine the political
participation of citizens (public contestation and inclusiveness of citizens in politics)
is deformed. The analysis of the positions of well–known Ukrainian political scientists
made it possible to determine the role played by political parties in the process of
implementing the political participation of population. The idea is advanced that
the political processes taking place in Ukraine can indicate a return to the political
regime, which is called hegemony. The author substantiated the conclusion that the
crisis of political participation is conditioned by several main factors: 1) an increase
in the level of absenteeism; 2) low level of political culture of citizens; 3) post–
totalitarian mentality and consumer attitude to power; 4) manipulative technologies
of mass media.
Keywords: parliamentary elections, political participation, absenteeism,
hegemony.
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Роль та місце жіночих громадських організацій
у політичному процесі
Аналізуються основні функції жіночих громадських організацій в сучасному
суспільстві, їх можливості включатися у політичні процеси. Відзначається, що
жіночі організації є реальною формою політичної участі жінок, сприяють їх
просуванню в політику та органи публічного управління. Привертаючи увагу
до гострих соціальних проблем, вони опосередковано впливають на формування
порядку денного публічної політики на різних рівнях та галузях. На основі
узагальнення досвіду автор виділяє основні форми взаємодії держави та
жіночих організацій.
Ключові слова: публічна сфера, громадянське суспільство, соціальні
проблеми, правозахисна діяльність, політична участь, група інтересів.

За останні два століття суспільні уявлення про
природні та неприродні сфери активності жінок
кардинально змінилися. Промислова революція та низка
політичних трансформацій, що охопили Захід у першій
половині ХІХ ст., зумовили виникнення потужного
жіночого руху. Виступаючи за розширення прав та
ролі жінок у різних сферах суспільного життя, жіночі
організації стали важливою частиною громадянського
суспільства. Завдяки їх діяльності був започаткований
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процес реформування соціального, трудового та
виборчого законодавства, що зміцнило становище жінки
у суспільстві. На сучасному етапі жіночі громадські
організації займаються вирішенням широкого кола
соціальних проблем, постійно вступаючи у взаємодію
із владою. У зв’язку із цим вивчення їх ролі, форм і
методів відстоювання власних інтересів та ініціатив у
політичному процесі є актуальним як у теоретичному,
так і у практичному плані.
Серед дослідників, які вивчають дану проблематику,
можна виділити І. Андрусяк, О. Бінецьку, Д. Бекижеву,
А. Карнаух, З. Левінську, І. Крикову, О. Овчарову,
Н. Орешенкову та ін. Так, зокрема російська дослідниця
В. Тіхонова аналізує сутність та особливості жіночих
організацій як специфічних груп інтересів. Вітчизняна
дослідниця І. Андрусяк вивчає їх правозахисну
діяльність у контексті досягнення гендерної рівності
в суспільстві. Політичні аспекти взаємодії жіночих
організацій та органів влади висвітлюються у роботах
Д. Бекижевої, О. Овчарової, Н. Орешенкової.
Метою статті є аналіз діяльності, функцій
жіночих громадських організацій в контексті їх участі
в суспільно–політичному житті. До завдань, вирішення
яких веде до реалізації поставленої мети, ми відносимо:
– З’ясування сутності та основних функцій жіночих
організацій;
– Визначення їх політичного потенціалу як групи
інтересів та основних форм взаємодії з державою.
Жіночі громадські організації (ЖГО) – добровільні
об’єднання, форма самоорганізації жінок з метою
захисту своїх прав та інтересів, а також вирішення
соціальних проблем, прямо чи опосередковано сто
суються становища жінки у суспільстві. Таке визна
чення однак не означає, що вони займаються виключно
проблемами жінок і працюють лише з жінками.
Зберігаючи природну чутливість до питання гендерної
рівності, ці громадські організації з 1960–х рр.,
коли на Заході почалося відродження (друга хвиля)
феміністичного руху, значно розширили спектр своїх
завдань. Сьогодні, крім традиційної боротьби за
права жінок, у полі їхньої уваги також знаходяться
проблеми сімейної та молодіжної політики, демографії,
злочинності, розвитку культури, освіти, медицини,
захист прав дітей, безробітних і військовослужбовців.
Відповідно цільовою аудиторією жіночих організацій
є жінки, молодь, жертви сімейного насилля, соціально
незахищені верстви населення (бідні, сироти, вдови),
пенсіонери, студенти, етнонаціональні групи. Таке
розширення інтересів ЖГО сприяло залученню до
них нових прихильників з тих соціальних груп, які до
цього були мало представлені в організаціях, а також
збільшило їхню ресурсну базу.
Будучи важливою частиною громадянського суспіль
ства, жіночі організації відіграють у ньому подвійну
роль. У соціальному вимірі їхня діяльність спрямована
на забезпечення рівноправ’я громадянських статусів
жінок і чоловіків, подолання розриву між їхніми
формальними і реальними правами в суспільному житті,
усунення бар’єрів та обмежень для участі жінок в тих
чи інших сферах. У політичному вимірі вони сприяють
розширенню активності жінок в політичній та публічно–
громадській сферах, демократизації суспільних відносин
в цілому.
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Масовість цільової аудиторії та різноманітність проб
лем, з якими мають справу жіночі організації, зумов
люють їхню багатофункціональність. У межах своєї
діяльності вони виконують широкий спектр соціальних,
правових, освітньо–культурних, політичних завдань, що,
як правило, закріплюється в програмних цілях.
Правозахисна діяльність. З моменту виникнення
перших жіночих громадських організацій у середині
ХІХ ст. в США, Великій Британії та Франції вони
позиціонували свою головну місію як досягнення
гендерної рівності [10, с. 77]. На практиці це
відобразилося в активній боротьбі за розширення та
захист прав жінок, усунення різних дискримінаційних
бар’єрів щодо них. До початку Першої світової війни
жіночі організації на Заході змогли добитися для
жінок права на розлучення, на опікунство над дітьми,
на власність та спадок, вільне розпорядження своїм
заробітком, відпустку для родів, розширення доступу
до середньої та вищої освіти. Також громадські
організації досягли певних поступок у боротьбі за рівну
з чоловіками оплату праці.
Дуже сильний вплив на розширення прав жінок
і посилення їхньої позиції у суспільстві мала Перша
світова війна. В умовах військової економіки через
нестачу робочої сили жінки почали освоювати невлас
тиві їм до того часу професії, зокрема на залізниці,
промисловості, банківському та управлінському секторах
[1, с. 49]. Після закінчення війни уряди західних країн
зробили спробу повернути жінок на їх звичне місце.
Однак, жінки відстояли свої права на нові професії.
Це стало одним із факторів, які вплинули на надання
жінкам виборчих прав.
Сьогодні жіночі організації продовжують боротися
за права жінок у сфері соціально–трудових відносин,
де їхні позиції є найбільш вразливими. Незважаючи
на проголошену у післявоєнний час формально–
правову рівність статей на ринку праці, на практиці
спостерігається прихована дискримінація жінок у
можливостях працевлаштування за престижними
професіями та оплаті праці. Також ці організації
захищають права жінок, що стали жертвами сімейного
насилля, торгівлі людьми, права дітей та ін.
Правозахисна діяльність жіночих організацій, як
одна з головних їхніх цілей, змушує їх встановлювати
контакти з державними органами, оскільки у більшості
випадків розширення прав або скасування дискримі
наційних практик потребує змін на законодавчому рівні.
Соціальна допомога. Разом із правовим захистом
жіночі організації також надають різноманітну соціальну
допомогу цільовим групам. Вже традиційно більшість
ЖГО діють саме в соціальній сфері. Робота у цьому
напрямку включає надання соціальної та психологічної
підтримки жінкам, які опинилися в складній життєвій
ситуації, сприяння їм у подальшому працевлаштуванні,
соціальну роботу з неблагонадійними сім’ями, допомогу
малозабезпеченим сім’ям, дітям–сиротам, інвалідам,
літнім людям.
Допомагаючи різним соціально вразливим групам
населення, жіночі організації не просто доповнюють
систему державної соціальної допомоги, а й отримують
певний соціальний капітал і публічну легітимність, що
дозволяють їм вступати у переговори із державними
органами.
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Культурно–просвітницька діяльність. Ця функція є
однією з найважливіших у роботі жіночих громадських
організацій. У той час, як перші дві функції мають
справу з наслідками гендерної нерівності та насилля,
освітня функція працює на перспективу, сприяючи
утвердженню принципів рівності у суспільстві [7, с. 102].
Активна діяльність у цьому напрямку є значно ефектив
нішою, ніж правовий захист або соціальна допомога.
Соціальний ефект від просвітницької роботи
ЖГО полягає у підвищенні гендерної культури та
інформованості населення щодо вирішення важливих
проблем у цій сфері, нейтралізації стереотипів щодо
соціальних ролей жінок та чоловіків. Найбільш
поширеною темою гендерного просвітництва є домашнє
насилля, а пріоритетною аудиторією – молодь. Для
цього проводяться тренінги, семінари, круглі столи,
тематичні зустрічі, видається велика кількість літератури
з прав жінок.
Захищаючи права жінок та дітей, у культурному
сенсі ЖГО сприяють зменшенню рівню насилля в сус
пільстві, пропагуванню сімейного способу життя і цін
ностей. Також вони поширюють культуру благодійності.
Політична функція. Власні громадські організації
є реальною формою залучення жінок до суспільно–
політичної діяльності. По–перше, сам факт об’єднання
жінок в організовані групи для відстоювання своїх
прав свідчить про актуалізацію їхньої громадянської
позиції. По–друге, від початку жіночий рух ставив
своїм завданням досягнення рівних з чоловіками
громадянських і політичних прав, що передбачало
отримання права голосу. Після здобуття основних
соціальних прав в останній чверті ХІХ ст. жіночий рух у
Західній Європі та США розгорнув активну боротьбу за
виборчі права, яка отримало назву суфражизм (від англ.
«suffrage» – право голосу).
На фоні загального розширення виборчого права
у цей період суфражисткам доволі швидко вдалося
досягти поступок з боку влади. Першою у світі країною,
в якій жінкам було надано право голосу, стала Нова
Зеландія (1893 р.). Наступного року жінки отримали
право голосу на місцевих виборах у Великій Британії.
У подальшому географія надання жінкам виборчих
прав лише поширювалась – Австралія (1902), Фінляндія
(1906), Норвегія (1913), Данія (1915), Канада (1918)
США і Велика Британія (1920), а після Другої світової
війни стало загальноприйнятою нормою [6, с. 155].
З 1960–х рр. з відродженням на Заході фемініс
тичного руху жіночі організації почали активно
виступати за введення гендерних квот при формуванні
передвиборчих списків політичних партій і органів
державної влади. Ця ідея була покликана, перш за все,
збільшити вкрай низьке представництво жінок у органах
влади (парламентах, місцевих радах) і послабити
домінування чоловіків у політиці та державному управ
лінні. В деяких західних країнах, наприклад, у Швеції,
Норвегії, Фінляндії, ця практика отримала схвалення.
На сучасному етапі більшість жіночих громадських
організацій хоч і не є політично орієнтованими,
але часто просувають своїх представників у владні
структури, оскільки це допомагає вирішенню їхніх
головних цілей [2, с. 174]. Особливо це помітно на
рівні органів місцевого самоврядування. Завдяки своїй
діяльності вони виступають публічними платформами
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для просування жінок в політику. Займаючись гострими
соціальними проблемами, ЖГО здобувають соціальну
довіру, яка у подальшому потенційно може бути
конвертована в політичний капітал. Але в цілому їхню
діяльність у політичній сфері можна класифікувати як
групу інтересів.
Акцентуючи увагу на важливих соціальних проб
лемах, жіночі організації постійно вступають у
взаємодію із владними структурами як на місцевому,
так і на центральному рівні. З одного боку, через
політичну сферу вони можуть найефективніше реалі
зувати свої інтереси, а з іншого – вирішення цих
проблем або запровадження нових соціальних практик
потребує політичної волі. Дуже часто жіночі організації,
утворюючи між собою та іншими громадськими
організаціями коаліції підтримки, активно тиснуть на
владу для прийняття потрібних рішень.
Більшість жіночих громадських організацій веде
позаполітичну діяльність, займаючись соціальними,
інформаційними,
культурними
проектами,
однак
при цьому вони проявляють активність в суспільно–
політичному житті. Концентруючи увагу громадськості
на тих чи інших проблемах, вони тим самим впливають
на формування порядку денного публічної політики
на різних рівнях, змушують органи влади проявляти
свою позицію. Однак для них політична діяльність
є не головною метою, а допоміжним інструментом
досягнення цілей.
Прагнучи реалізувати свої інтереси та проекти,
жіночі
організації
контактують
з
державними
структурами з метою вплинути на їх пріоритети
у формуванні та проведенні політики. Спектр
політичних стратегій їх взаємодії варіює від тісної
співпраці до жорсткої конфронтації, включаючи безліч
проміжних варіантів (ігнорування, обмежена співпраця,
конкуренція). Її характер значною мірою залежить від
статусу, впливовості ЖГО, зв’язків їх керівництва,
важливості соціальної проблеми, а також наявності
політичного інтересу її вирішити. Конфронтація
громадських організацій з органами влади є таким
же поширеним явищем, як і їхня тісна співпраця.
Більшість гострих соціальних проблем, на які звертають
увагу жіночі організації, є результатом неефективної
державної політики або пасивності держави в цих
галузях, за що не хочуть брати на себе відповідальність
політичні адміністратори. Також активність ЖГО щодо
цих проблем, намагання запропонувати власні способи
розв’язання, може суперечити вузькокорпоративним
інтересам державних структур, сприйматися як замах на
їхню компетенцію та повноваження.
Зазвичай стратегія взаємовідносин з громадськими
організаціями залежить від «відкритості» самих
державних інституцій. Урядові органи та агентства,
які відповідають за державну політику у сфері сім’ї,
молоді, праці, охорони здоров’я, екології, освіти,
культури є більш чутливими до думки громадськості,
тому активніше йдуть на співпрацю з різноманітними
організаціями, зокрема жіночими. У той же час у
традиційно «закритих» відомствах (армія, поліція,
фінанси) така співпраця є обмеженою [8, с. 94].
Різноманітний та суперечливий характер комунікації
з органами державної влади стимулював вироблення
жіночими організаціями широкого арсеналу інстру
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ментів донесення своєї позиції. Він включає як методи
м’якого лобіювання (подання петицій, інформаційні
компанії, публічні презентації та заходи, поширення
листівок), так і прямого тиску (вуличні протести, пікети,
марші, флеш–моби). Вибір методів значною мірою
залежить від особливостей кожної конкретної проблеми
та позиції влади щодо її вирішення.
Аналіз взаємодії жіночих громадських організацій
і держави дозволяє виділити декілька основних форм,
які застосовують державні та недержавні агенти своїй
комунікації:
– Лобіювання в органах державної влади власних
проектів чи прийняття нормативно–правового доку
менту. У даному випадку ЖГО виступають як класична
група інтересів. Презентуючи соціальний проект або
зміни до діючого законодавства з певної проблеми,
ініціюючи їхнє публічне обговорення, жіночі організації
прагнуть впливати на владні структури з метою
ухвалення бажаного для них рішення. Іноді підтримка
соціального проекту з боку органів влади передбачає
отримання ЖГО бюджетного фінансування на їх
реалізацію.
– Залучення жіночих організацій до спільної
роботи з державними відомствами над розробкою
державних програм, нормативно–правових актів, а
також проведення аналізу законодавства. Така форма
комунікації носить певною мірою ситуативний характер
і застосовується в окремих випадках, оскільки її
джерелом є невідкладність соціального або наявність
політичного інтересу влади в залученні громадськості
[5, с. 73]. У результаті такої роботи у спільних робочих
групах політики і чиновники отримують публічну
легітимність для своїх рішень з окремих, «чутливих»
питань, а громадські організації – врахування їхніх
позицій.
– Участь жіночих організацій у роботі громадських
рад та дорадчих органів при державних структурах.
Така форма взаємодії є більш інституціоналізованою,
а представники жіночої громадськості отримують
можливість доносити свої пропозиції безпосередньо
до високопосадовців [9, с. 40]. У рамках роботи таких
органів ЖГО виконують подвійну роль. По–перше, вони
приймають участь у розробці нормативно–правових
документів, але, на відміну від попереднього формату,
вже на постійній основі; а по–друге – здійснюють гро
мадський контроль за діяльністю державних відомств.
– Співучасть держави (місцевої влади) і жіночих
організацій у реалізації міжнародних, державних або
місцевих програм. Дуже часто міжнародні організації,
фінансуючи різноманітні соціальні програми, вису
вають однією із вимог залучення у тій чи іншій
мірі громадських організацій поряд із державними
установами. Кожний із учасників проекту відповідає за
свій частину роботи. Подібна практика на державному
або місцевому рівні поширена в багатьох європейських
країнах, зокрема і в Україні, коли державне відомство
або місцева влада оголошує реалізацію соціального
проекту із залученням (через конкурс) громадських
організацій.
– Делегування державою надання соціальних
послуг громадським організаціям. Така форма взаємодії
з’явилася у низці розвинутих країн в останній чверті
ХХ ст. в рамках державно–приватного партнерства.
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Відповідно до такої схеми, держава заключає з
жіночими організаціями контракт на надання певних
соціальних послуг. У такому випадку ці організації
отримують державне фінансування для виконання
взятих соціальних зобов’язань. Вважається, що таке
делегування сприяє підвищенню якості соціальних
послуг, а також гнучкості при їх наданні. На початку
ХХІ ст. жіночі організації у Великій Британії та Швеції
за контрактом із державою надають соціальні послуги
безробітним жінкам, молоді та літнім людям.
Висновки. Жіночі організації є впливовим актором
публічно–громадської сфери і групою тиску на владу.
Артикулюючи та захищаючи соціальні інтереси
жіноцтва, вони сприяють укріпленню досягненню
гендерної рівності в суспільстві. Разом із тим, їх
діяльність охоплює значно ширший спектр соціальних
проблем. Завдяки своїй активності жіночі організації
здатні вступати у взаємодію із державними органами
і впливати на формування публічної політики на рівні
громад та країни в цілому. Комунікація з державою
охоплює не тільки широке коло проблем, але і різні
форми взаємодії, основні з яких – зовнішнє лобіювання,
залучення жіночої громадськості до спільних робочих
груп та громадських рад при державних структурах,
спільна участь у соціальних проектах, а також робота за
контрактом із державою.
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The main functions of women’s social organizations in modern society, their
opportunities to be included in political processes are analyzed. It is noted that
women’s organizations are a real form of political participation of women, promote
their promotion in politics and public administration. Drawing attention to acute
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Мережевий підхід у політичних дослідженнях:
становлення та напрями розвитку
Розглядаються передумови виникнення мережевого підходу. Визначені
основні напрями дослідження мережевого підходу при аналізі політичних
процесів. Дається визначення поняття «політична мережа», яке є ключовим
для розуміння мережевого підходу при дослідженні політики. Проаналізовано
ряд праць, які по–різному визначають місце мережевого підходу в політичній
науці.
Ключові слова: мережевий підхід, політика, політичний процес, політичні
мережі.

В умовах сучасної глобалізації, яка охоплює всі
сфери суспільного життя, пояснити політичні явища
стає все складніше. Використання існуючих концепцій
та підходів при дослідженні політики не завжди
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забезпечує задовільні наукові результати. Новітні ж
методи при аналізі політичних процесів виявляються
значно продуктивнішими.
Мережевий підхід виник як новий метод, який
здатен пояснити всю складність політичного процесу.
Акцентуючи увагу на широкій залученості у політич
ний процес різних типів акторів, мережевий підхід
підкреслює близькість відносин між державним апа
ратом та інститутами громадянського суспільства,
розмитість кордонів між державою та суспільством, між
публічним та приватним.
На сьогодні у західному науковому середовищі існує
велика кількість досліджень, присвячених мережевому
підходу, але основними є праці Р. Родеса, Д. Марша
Т. Бьорцель, К. Даудінга, Л. О’Тул та Х. Хекло. У
пострадянських країнах мережевим концептом тільки
починають цікавитися окремі науковці, зокрема серед
таких Л. Сморгунов, С. Сергєєв, К. Богуславська та
інші.
Мета статті – проаналізувати становлення та
розвиток мережевого підходу в політичній науці.
Мережевий підхід є відносно новим у науковому
середовищі. На його формування вплинули здобутки
багатьох напрямків, зокрема соціології, антропології,
психології та інших суспільствознавчих наук.
Вперше елементи мережевого підходу були
сформовані в класичній соціології. Німецький соціолог
Г. Зіммель є основоположником формальної соціології,
яка базується на аналізі логічних зв’язків та структур,
виділені форм соціального життя з їх змістовних
відносин і дослідження цих форм самих по собі. Такі
форми Г. Зіммель називає «формами асоціації». У будь–
якому суспільстві існує різноманіття таких форм, а саме
суспільство визначається як взаємодія індивідів.
Іншим науковцем, що зробив вагомий внесок у
розвиток мережевої концепції, є представник соціальної
психології Дж. Морено. У 1930–х роках науковець
розробив соціометричний метод описового аналізу
міжособистісних відносин, спрямований на дослідження
взаємовідносин у малих групах. На основі існуючих
поглядів в соціальному напрямку свій розвиток отримав
організаційний мережний аналіз, представники якого
вважають мережу особливою формою організації, яка
створюється в результаті розвитку комунікацій.
У подальшому розробка мережевого концепту
знайшла своє місце в політичній науці. Вперше
принципи мережевого підходу до аналізу політики були
сформульовані в середині 1930–х pp. американським
аналітиком Е. Гриффітом, який визначив закономірності
взаємодії різних суб’єктів політики, зокрема в
законотворчій діяльності. У своїй роботі «Демократія
в глухому куті» він зазначив, що «в публічній політиці
існують певні «вихрові утворення» [1], що притягують
представників різних інститутів, при цьому в таких
«центрах активності» контакти людей відбуваються
навколо вирішення специфічних проблем» [1].
Далі він додає, що «взаємини між цими людьми –
законодавцями, адміністраторами, лобістами і вченими,
яких цікавлять спільні проблеми, – є набагато більш
тісними, ніж відносини між окремими політиками або
адміністраторами» [1].
Зародження та поширення зазначених концептів
можна вважати своєрідною відповіддю на транс
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формацію політичної реальності, яка проявилася у
зростанні кількості політичних акторів, активізації
діяльності представників третього сектору, фрагментації
та децентралізації політичного процесу, виникненні
відносно незалежних політико–адміністративних підсис
тем. Ці процеси мали важливі наслідки для політичної
теорії.
По–перше, виникла необхідність переоцінити
поняття держави й воно почало розглядатися в межах
багатоцентрової системи розробки, прийняття та впро
вадження політичних рішень.
По–друге, спростовувалася теза про ієрархічну
вищість публічних акторів над приватними. Натомість
визнавалося, що, як мінімум, частину примусової
влади держави слід обмежити з метою ефективного
використання можливостей, якими володіють учасники
функціонально–спеціалізованих приватних підсистем.
По–третє, залежність політико–адміністративної
системи від приватних дій груп інтересів та дисперсія
існуючих ресурсів призвели до того, що результати
впровадження політичного курсу виявилися пов’язаними
з налагодженням взаємин між політичною адміністра
цією та недержавними акторами.
За таких умов серед дослідників розвивається ідея,
що державні організації потрібно розглядати не лише
як формальні інститути (урядові відомства, комітети),
але як мережі, в які вони включені і які їх оточують.
Іншим поштовхом для виникнення концепту політичних
мереж стала неефективність плюралістичного та
неокорпоративного підходів у поясненні взаємодії груп
інтересів із державними органами влади. На противагу
вказаним підходам Х. Хекло ввів поняття «проблемна
мережа» для характеристики відносин між приватними
та публічними акторами у визначеній політичній
сфері та емпірично довів доцільність подібного
нововведення [7].
Ще однією причиною для успішного просування
мережевого підходу були дослідження економічної
політики. Так, П. Катценштайн у праці «Між владою
та прибутком» використав мережевий концепт для
позначення впливу внутрішньо політичних процесів
на здійснення міжнародної економічної політики. Він
довів, що політичні інструменти, які використовуються
в процесі реалізації зовнішньоекономічного курсу
держави, залежать від характеру політичної мережі
країни, до якої входять як публічні, так і приватні
актори [3].
Іншим джерелом виникнення мережевих досліджень
було зростання нових соціальних рухів. Останні
були визначені як інформаційні мережі інституцій та
індивідів, які, ґрунтуючись на спільних колективних
ідентичностях та цінностях, намагаються розширити
наявні організаційні межі та скоординувати дії з метою
впливу на державу та суспільство. Вони рідко діють
самостійно, частіше мають зв’язки з іншими типами
мереж.
Через вказані причини мережевий підхід почав
використовуватися
при
дослідженні
політичних
проблем та явищ. Особливо популярним він став серед
дослідників публічної політики, які вважають, що
там, де існує політика, є привід для існування мережі,
оскільки залучені організації та індивіди зазвичай
формують зв’язки. Це проявляється наступним чином:
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бюрократи, політики, експерти та групи інтересів,
які мають спільні інтереси та розрізнені ресурси,
обговорюють проблеми, їх контакти, обміни, формують
мережі взаємовідносин, які відрізняються гнучкістю,
динамізмом, існуванням загальних цілей.
Таким чином, з моменту виникнення мережевого
підходу в науковому середовищі з’явилося багато
представників, які з різних точок зору трактують
дане явище. Західними науковцями неодноразово
здійснювалися спроби класифікувати існуючі у цій
галузі напрацювання.
Зокрема, Д. Марш запропонував розмежовувати
існуючі в політичній науці дослідження, які обґрун
товуються мережевим підходом на європейські,
американські та британські [8]. Так, європейський
напрям теорії політичних мереж розвивався під впливом
досліджень інституційного дизайну Європейського
Союзу і представлений роботами Е. Бомберг, Т. Бер
цель, та Дж. Петерсона. Спільною, в працях євро
пейських дослідників, є теза про обумовленість
вироблення політичних рішень участю неформальних
акторів і прагнення пояснити причини та засоби
медіації інтересів крізь механізми, які є відмінними
як від трансакцій між окремими акторами у відкритих
ринках, так і від ієрархій, у яких уряд – або будь–який
інший учасник – створює систему контролю. Отже,
європейські вчені звертають увагу на мережі в політиці
як сучасну форму державного управління, відмінну від
ієрархії і ринку.
Оцінюючи потенціал мережевого підходу для
дослідження взаємодії політичних акторів, Т. Берцель
зауважила, що існує необхідність поєднання його
кількісної та якісної площини. Так, кількісне
застосування, на її думку, передбачає аналіз відносин
між політичними акторами в термінах їх щільності,
рівня зв’язків, у той час, як якісне використання
вимагає вивчення змісту таких взаємодій [6]. Політична
мережа з’являється як аналітичний інструмент
вивчення нестійкості та відкритості взаємодії безлічі
політичних акторів, об’єднаних спільним інтересом,
взаємозалежністю, добровільним співробітництвом та
рівноправ’ям.
Не можна також не відзначити і внесок відомого
норвезького політолога С. Роккана, який виступав,
швидше, з позицій неоінституціоналізма та «постплю
ралізма». Він неодноразово використовував термін
мережі і, що більш важливо, надавав їх існуванню в
політичній системі досить велике значення. С. Роккан
вважав мережеві структури, які об’єднують приватних
і державних акторів, важливими додатковими або
паралельними каналами, що забезпечують облік
численних інтересів в процесі прийняття політичних
рішень [3].
Британські науковці вважають, плідним викорис
тання мережевого підходу при вивченні взаємодії
держави і зацікавлених груп. Тут концепція політичних
мереж протиставляється плюралістичному і корпора
тивістському підходам, використовується для опису
посередництва інтересів [8]. Представниками британ
ського наукового напряму є Р. Родес та Д. Марш, які
у своїй праці «Політичні мережі в уряді Британії»
аналізують політику Британії використовуючи мереже
вий підхід.
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Р. Родес та Д. Марш відносять концепцію полі
тичних мереж до концепцій середнього рівня. Під
цим ми розуміємо, що цей концепт забезпечує
зв’язок між мікрорівнем аналізу, який має справу з
роллю інтересів та правління стосовно політичних
рішень, та макрорівнем, який концентрується на
більш широких питаннях стосовно розподілу влади
в сучасному суспільстві [8]. Д. Марш зазначав, що
політичні мережі – це загальний термін, що позначає
різні види існуючих мереж, починаючи від стабільних,
високо інтегрованих політичних співтовариств із
обмеженим складом, і закінчуючи нестабільними
слабко інтегрованими проблемними мережами з
великою кількістю учасників [8]. Мережі передбачають
для своїх членів наявність певних спільних цілей і
загального світогляду. Така «зв’язаність», у свою чергу,
надає можливості для передачі та обміну досвідом,
що є важливим атрибутом для розвитку новацій і
конкуренції [8].
Для Р. Родеса політичні мережі формуються
в різних секторах політики сучасної держави та є
комплексом структурних взаємовідносин між полі
тичними інститутами держави і суспільства. Він
підкреслює значення саме інституційної складової
політичної мережі та її обмеженість певними
секторальними інтересами. Р. Родес зазначає, що в
процесі налагодження стосунків між учасниками мережі
відбувається й обмін ресурсами [9]. Розкриваючи
методологічну сутність конструктивістського підходу,
Р. Родес визначає, що, по–перше, метод політичних
мереж є сучасним варіантом інституціонального підходу,
по–друге, інституціональна складність і конкуренція
різних програм є матеріалом для політичних мереж [9].
Також Р. Родесу належить найпопулярніша модель
у політичному мережному аналізі. Цей методологічний
алгоритм спирається на три ключові змінні, що дають
змогу визначити, який тип політичної мережі існує
в конкретному секторі, та яким чином це впливає на
процес прийняття політичних рішень, а саме:
– відносна стабільність членства мережі (цей фактор
дає змогу виявляти варіативність конфігурацій мережі та
формат членства всередині неї);
– відносна ізольованість мережі (змінна, за якою
можна визначити ступінь відкритості мережі для інших,
її однорідність або внутрішню різноманітність);
– сила ресурсної залежності (цей показник
характеризує міру залежності учасників мережі один від
одного щодо цінних ресурсів, таких як фінанси, знання
тощо) [9].
Однією із сильних сторін моделі Родеса є її компле
ментарність до більшості інших моделей мережного
управління.
В свою ж чергу, американські дослідники більшою
мірою зосереджені на проблемі формування мереж
представництва інтересів, заснованих на взаємодії
урядових, місцевих і бізнес–структур (Дж. Марч і
Й. Олсен, Л. О’тул, Х. Хекло та інші). Цей підхід
отримав назву «залізного трикутника». Він розкриває
процес вироблення політичних рішень як такий, що
відбувається у мережі взаємодоповнюючих відносин між
законодавцями.
Згідно з Л. О’Тулом, у більш конкретному
сенсі, мережі включають корпоративні ставки між
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агентами, міжуправлінські структури програмного
менеджменту, складну множину угод та державно–
приватне партнерство. Вони також включають системи
надання послуг, засновані на комплексі провайдерів,
які можуть включати публічні агентства, приватні
фірми, неприбуткові і навіть засновані волонтерами
організації, всі з яких пов’язані взаємозалежністю та
інтересами, закріпленими певною спільною програмою
[10]. Тут показано різницю між елементами мереж, які
пов’язані із прийняттям рішення з політичних питань,
і тими елементами, які на основі цих рішень надають
послуги.
На пострадянському просторі мережевий підхід
тільки починає викликати наукову зацікавленість та
зачіпає переважно проблеми соціального капіталу
та довіри, що виникають у суспільно–політичних
мережах. Одним з таких науковців є Л. Сморгунов.
Політичну мережу він визначає як систему державних
і недержавних утворень в певній сфері політики, котрі
взаємодіють між собою на основі певної ресурсної
залежності з метою досягнення згоди з приводу
політичних питань, в яких зацікавлена більшість,
використовуючи при цьому формальні та неформальні
методи [5].
Також Л. Сморгунов відзначає, що мережевий
підхід змінює розуміння держави як основного агента
політики, на противагу ідеї домінуючої ролі держави
у виробленні політики, мережа привносить розуміння
ролевої рівності держави та її інститутів поряд з іншими
політичними акторами у виробництві політичних
рішень. Держава у концепції політичних мереж втрачає
свою відносну незалежність у політиці, так як змушена
вступати у взаємодію з іншими агентами політики та
обмінюватися з ними своїми ресурсами [5].
Отже, виникнувши на початку ХХ століття, мере
жевий підхід набув значного поширення та показав
свою ефективність, досліджуючи політичні явища,
проблеми та феномени. Всьому цьому сприяли певні
зміни політичної реальності, зростання кількості
політичних акторів, суспільних рухів та неефективність
існуючих методів й підходів під час аналізу відносин
між державними органами влади та групами інтересів.
На сьогодні, попри велику кількість емпіричних та
теоретичних досліджень розвиток мережевих дослід
жень не набув свого остаточного завершення. Так, в
науковій літературі не існує єдиного погляду щодо
мережевої методології. А у вітчизняній літературі не
вистачає досліджень, які б висвітлювали українську
політику використовуючи мережевий підхід, який здатен
пояснити всю складність політичного процесу.
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Network approach in political studies:
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The article examines the preconditions of a network approach. The basic
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Аналіз поширення євроскептичних поглядів
серед громадян ЄС
Аналізуються показники, які посилюють євроскептичні настрої серед
громадян ЄС. Дослідження проведено на основі статистичних даних опитувань
Євробарометру за 2015–2016 р., індексу слабкості держави та глобального
індексу тероризму. Євроскептичні настрої досліджувалися через аналіз
13 показників негативного ставлення громадян до європейських інституцій
та до самого ЄС. Для диференціації показників був зроблений розподіл 28 країн
ЄС на два кластери. У кластер №1 потрапили 14 країн, в яких є політичні
сили з євроскептичними поглядами, і які представлені у Європарламенті, у
кластер №2 потрапили 14 країн, в яких не має європарламентарів з такими
поглядами. Для кожного кластеру зроблений кореляційний аналіз показників для
встановлення особливостей євроскептичних поглядів громадян країн ЄС.
Ключові слова: євроскептицизм, Eurobarometer, індекс тероризму, Failed
States Index, Євростат.

З загостренням міграційної кризи ЄС зіткнувся з
посиленням євроскептичних настроїв як серед громадян
країн Союзу, так і серед європарламентарів. Поняття
євроскептицизму виникло спочатку як суто англійське
явище, що підкріплювало відчуття «інакшості» країни
щодо континентального європейського інтеграційного
проекту. У подальшому це поняття трансформувалося
у позицію, яка заперечує повністю або частково ідею
європейської інтеграції (визначення П. Таггарта) [1].
К. Сьоренсен визначає євроскептицизм, як несхвальне
ставлення до ЄС у цілому або до якоїсь окремої сфери
його діяльності. Типологією явища євроскептицизму
та визначенням рівнів його прояву займалися науковці
К. Флуд, П. Копецькі, К. Мудде (2002), А. Щербяк,
К. Грабов, Х. Флоріан (2013), П. Де Вільде, А. Міхай
ліду та Г. Дж. Тренц (2013), В. Бенеш, Д. Л. Халаньова,
Я. Еберле (2016) [2]. Метою їх робіт було виявлення
явища шляхом визначення різних типів євроскептицизму
в залежності від ставлення до ЄС як державного
устрою та в залежності від взаємодії між європейською
політичною діяльністю та політикою.
Вибори 2014 р. до Європарламенту підтвердили
тенденцію до зростання впливу євроскептиків.
Політичні партії, які підтримують євроскептичні
погляди, є популістичними, що підриває довіру до
європейських інституцій. З цих позицій зрозумілим
постає питання про нейтралізацію цього явища, для
чого необхідно чітко уявляти межі проникнення
та закріплення цієї думки серед населення країн–
членів ЄС, як реакції на підтримку зовнішньої та
внутрішньої політики. Тому актуальним виявляється
аналіз впливу факторів, які можуть посилювати
євроскептичні настрої серед населення ЄС. Такі настрої
вимірюються через показники негативного ставлення
до проведеної політики. Звідси постає мета даного
дослідження: встановлення зв’язків між показниками
соціального, економічного та політичного стану та
рівнем євроскептицизму через призму суспільної
думки громадян ЄС. Методологічна база дослідження:
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кластерний аналіз, інформаційно–пошуковий метод,
статистичний, порівняльний, кореляційний, системний
аналізи. Вихідними даними дослідження є опитування
Євробарометру за 2015–2016 рр., індекс стабільності та
уразливості держави та індекс тероризму за 2016 р., дані
Євростату з розвитку країн ЄС.
Аналіз партій, які пройшли у Європарламент
у 2014 р., засвідчив суттєве зростання кількості
європарламентарів з євроскептичними поглядами, які
здебільшого є представниками правоцентристських та
ультраправих партій. Якщо у 2009 р. у Європарламенті
налічувалось 56 євроскептиків–парламентарів [3], то
у 2014 р. їх стало майже у двічі більше – 108, які є
представниками 14 країн ЄС (див. табл.1). Входячи
з цього всі країни ЄС було поділено на 2 кластери.
До першого кластеру, який представляє країни з
переважним рівнем євроскептицизму увійшли країни,
які представлені у таблиці 1. Другий кластер, з
меншим рівнем поширення євроскептицизму увійшли
країни: Кіпр, Чехія, Естонія, Ірландія, Латвія, Болгарія,
Люксембург, Мальта, Португалія, Румунія, Словаччина,
Словенія, Іспанія, Хорватія.

З таблиці 1 випливає, що найбільше євроскептиків
від загальної кількості європарламентарів мають Данія,
Великобританія, Франція, Італія, Австрія.
Зростання євроскептицизму обумовлено проблемами,
перед якими опинилося європейське суспільство.
Такі проблеми послаблюють державу та викликають
незадоволеність у громадян. Тому для аналізу був
обраний індекс стабільності та уразливості держав
(Failed States Index). Це комплексний показник, що
характеризує здатність влади контролювати цілісність
своєї території, а також демографічну, політичну та
економічну ситуацію в країні.
Аналіз рівня стабільності держав за цим індексом показав, що в цілому, країни з відносно помітним рівнем євроскептицизму (кластер №1) мають більш високий рівень
стабільності (середньозважене значення індексу складає
34,1) порівняно з країнами, що входять у кластер №2 (середньозважене значення індексу складає 42). Як видно з
приведених у табл. 2 середньозважених субіндексів для
обраних кластерів, лише тільки за одним показником – рівень міграції країни кластеру №1 демонструють більшу
уразливість порівняно з країнами кластеру №2.
Таблиця 1

Розподіл місць євроскептиків у Парламенті ЄС по країнах [3]
Кількість європарламентарів
від країни

Кількість євроскептичних
парламентарів

% євроскептичних
парламентарів

Данія

13

5

38,5

Великобританія

73

24

32,9

Франція

74

24

32,4

Італія

73

22

30,1

Австрія

18

4

22,2

Литва

11

2

18,2

Нідерланди

26

4

15,4

Фінляндія

13

2

15,4

Греція

21

3

14,3

Угорщина

21

3

14,3

Швеція

20

2

10,0

Польща

51

4

7,8

Німеччина

96

7

7,3

Бельгія

21

1

4,8

Країна

Таблиця 2

Кластери

Рівень демогра
фічного тиску

Рівень міграції

Наявність незадово
лених груп, налаш
тованих на помсту

Стійка та перма
нентна еміграція
з країни

Нерівномірність
економічного
розвитку

Рівень економічної
нестабільності

Рівень делегітимізації
та криміналізації
державних структур

Наявність і якість
суспільних послуг

Рівень порушення
прав людини

Рівень впливу
апарату держбезпеки

Рівень впливу
групових та
кланових еліт

Рівень втручання
інших держав або
зовнішніх політичних
суб’єктів

Середньозважені субіндекси слабкості держави за кластерами, 2016 р.*

№1

2,5

4

4,5

2,3

3

3,9

2,4

2

2,1

2,3

3

2,2

№2

2,7

3,6

5,2

3,3

3,6

4,5

3,4

2,7

2,5

2,8

4,2

3,6

* – розраховано за даними [4]
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У кластері №1 найбільш уразливими країнами
є Греція (55,9), Угорщина (52,7), Італія (43,1),
Литва (42,4) (див. рис. 1). Основними субіндексами
такої уразливості для цих країн виступили: рівень
економічної нестабільності та наявність незадоволених
груп, налаштованих на помсту (Греція, Угорщина,
Італія, Литва), рівень делегітимізації та криміналізації
державних структур (Греція, Угорщина), рівень міграції
(Італія). Найбільш стійкими країнами у кластері №1
є Фінляндія (18,8), Швеція (22,6) та Данія (21,5). У
кластері №2 найбільш нестійкими країнами є Кіпр
(64), Болгарія (53,7), Румунія (52,9), Хорватія (52,4).
Субіндекси, які обумовили збільшення уразливості
для цих країн виступили: наявність незадоволених
груп (Кіпр, Болгарія, Румунія, Хорватія), рівень впливу
групових та кланових еліт (Кіпр, Болгарія, Румунія),
рівень економічної нестабільності (Кіпр, Болгарія,
Хорватія). Найбільш стійкими країнами в цьому кластері
виявилися Ірландія (22,5), Люксембург (24,1), Порту
галія (29,2), Словенія (33,9).
Більша уразливість через міграцію країн кластеру
№1 обумовлена суттєво більшим міграційним потоком –
127,15 тис. осіб проти 50,08 тис. осіб у 2015 р. для країн
кластеру №2 [5].
55,9 52,7

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

29

28,6
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22,6

розвитку, де економічний стан більш стабільний. Так,
наприклад, країни кластеру №1 продукували 85%
загального ВВП ЄС у 2016 р.
Масовий наплив мігрантів та біженців спричинив
загострення цілого ряду побоювань громадян ЄС
стосовно розвитку соціально–економічної сфери, таких
як зниження життєвого рівня, зростання безробіття,
випадків посягань на честь і гідність громадян, загроз
терористичного характеру, загострення етноконфесійних
протиріч. Це обумовлено тим, що міграційні потоки
пов’язані з виділенням значних фінансових коштів,
які були призначені для соціальних та інших програм і
були вилучені зі сфери забезпечення життєдіяльності
європейських громадян.
Аналіз результатів опитування громадян ЄС за
даними Євробарометру щодо визначення загроз безпеці
показав, що впродовж міграційної кризи у Європі
ставлення населення до основних загроз безпеки
змінилося (див. рис. 2).

43,1

42,4

40,7

Випуск 120

34,5 32,4

18,8

21,5

10,0
0,0

% євроскептичних парламентарів

Індекс слабкості держави

Рис. 1. Порівняння кількості євроскептичних парламентарів
та індексу слабкості держав за країнами кластеру №1 [3; 4]

Міграція стала головним предметом дискурсу у
євроскептиків, які виступають з позицій підтримки
національних держав, їх суверенітету, не допущення в
країну мігрантів.
Співставлення загального рівня безробіття у 2016 р.
для обох кластерів показало, що незважаючи на більший
рівень євроскептицизму в країнах кластера №1, рівень
безробіття серед активного населення в ньому нижчий
(складає 7%) порівняно с кластером №2 (дорівнює
9%). Це дозволяє припустити, що теза євроскептиків
про збільшення безробіття через міграцію не має
достатнього обґрунтування. Зауважимо, що представлені
усереднені показники безробіття для кластерів не
враховують Грецію (рівень 25%, найбільший серед країн
ЄС) та Іспанію (рівень – 22%) [6].
Цікавим є і той факт, що кількість населення у
країнах кластеру №1 у 3,5 рази більша, ніж у країнах
кластеру №2, а частка чистої міграції на 1000 осіб
населення в країнах кластеру №2 складає –0,96 (розра
хований без Люксембургу та Мальти, де цей показник –
20 та 10 відповідно) [5]. Це свідчить про те, що з цієї
групи країн більше виїжджає ніж прибуває.
Аналізуючи загальні показники розвитку країн за
кластерами, можна зробити висновок, що євроскеп
тицизм зростає в країнах з більш високими показниками
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Рис. 2. Динаміка оцінки громадянами ЄС
рівня загроз безпеці, % [7]

До 2016 р. занепокоєність громадян ЄС стосовно
економічної ситуації, стану державних фінансів та без
робіття зменшувалась, а з 2016 р. почала проглядатися
слабка тенденція щодо її зростання. У продовж 2012–
2015 рр. спостерігалось постійне зростання занепо
коєння рівнями імміграції та тероризму. У 2016 р.
проблеми міграції, тероризму, турбували громадян ЄС
найбільше. Так, 45% респондентів назвали найбільшою
проблемою – імміграцію. На другому місці тероризм –
32% опитуваних. Ці фактори безумовно сприяли
зростанню євроскептичних настроїв населення ЄС.
Зростання євроскептицизму і зростаюча підтримка
політичних організацій правого спектру у багатьох
країнах ЄС означає серйозний поворот у свідомості
значної частини європейців, які не підтримують
політичну лінію Брюсселя, незадоволені міграційною
політикою ЄС. Так, за даними опитування, яке прово
дилося агентством ICM Research у 2015 р. у Велико
британії, Франції та Іспанії, щодо головних причин
зростання популярності правих партій, респонденти
назвали високий рівень імміграції (47%), обіцянки,
які не були виконані (46%), розчарування у ЄС. У
Великобританії, яка у 2016 р. проголосувала за вихід
з ЄС, ці показники дорівнювали 67%, 39% і 53%
відповідно до наведених причин. Як результат, за вихід з
ЄС на Brexit проголосувало 51,9% населення країни [8].
Таким чином, євроскептицизм у країнах ЄС зростав
у зв’язку з кризою, що проявлялося і в опитуваннях
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громадської думки, і в результатах виборів різного
рівня. Ці явища в значній мірі стали визначати стан і
динаміку розвитку внутрішньополітичної ситуації як в
ряді європейських країн, так і в цілому в ЄС. Так, аналіз
динаміки рівня довіри громадян ЄС до європейських
інституцій (рис. 3) показує що, найвищий рівень довіри
був у 2007 р. Найбільше падіння цього показника
спостерігалось у 2014 р., і незважаючи на деяке
його зростання до 2016 р., довіряють європейським
інституціям менше половини громадян.
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Рис. 3. Динаміка рівня довіри громадян ЄС
до європейських інституцій [7]

Для оцінки рівня євроскептицизму, який виражається
у негативному ставленні громадян до політики ЄС
та його інститутів влади та його складових були
використані опитування Standard Eurobarometer за
2015–2016 рр. Середньозважені показники відповідей
респондентів та Індекс тероризму відповідно до
кластерів представлені у таблиці 3.
Порівняння середньозважених показників відпо
відей респондентів за кластерами показує, що в
країнах кластеру №1 спостерігається більший рівень
скептицизму стосовно самого ЄС (див. відповіді на
питання: «Схильні не довіряти Європейській Комісії»,
«Негативне ставлення до ЄС», «Не вважають себе
громадянами ЄС»), а в країнах кластеру №2 скептичні
настрої обумовлюються здебільшого внутрішніми
проблемами: права і свободи, зайнятість, врахування
голосу виборця, стан економіки країни. Безумовно, ці
внутрішніми проблемами можуть виступати підґрунтям
розвитку скептичних настроїв стосовно самого
ЄС. Помітний вплив на розвиток евроскептицизму
демонструє і рівень терористичних загроз, який, як
видно з табл. 3, суттєво вищий для країн кластеру

№1, які відрізняються підвищеним рівнем євроскептицизму.
Для кластеру №1 євроскептичні погляди серед
громадян ЄС найбільше розповсюджені у Данії (49%),
Великобританії (42%), Фінляндії (41%), Швеції (40%),
найменше – в Італії (16%), Угорщині (21%) та у
Німеччині (24%) [7; 9].
Для розуміння відмінностей між кластерами та
оцінки тісноти зв’язків між обраними показниками
був проведений кореляційний аналіз, результати якого
наведені у табл. 4. В таблиці наведені лише значимі
помітні коефіцієнти кореляцій (коефіцієнти більші за
0,5, рівень статистичної значимості 0,05).
Результати кореляційного аналізу свідчать, що в
країнах кластеру №1 спостерігається помітний позитив
ний зв’язок між всіма складовими євроскептицизму
(за виключенням рівня життєвого оптимізму) та
ставленням до ЄС і рівнем індексу слабкості держави.
Такий зв’язок обумовлює взаємне посилення кожного
з складових та сприяє зростанню евроскептичних
настроїв серед громадян. У той же час, для країн
кластеру №2 не спостерігається статистично значимого
впливу тероризму на негативне ставлення до ЄС та
його песимістичного майбутнього, відсутність відчуття
громадянства ЄС не впливає на недовіру до Єврокомісії
(ЄК), а не врахування голосу виборця не підсилює
негативне ставлення до ЄС. Таким чином, євроскептичні
погляди поширені більше в країнах кластеру №1, де ці
погляди поширюються політичними силами.
Результати проведених досліджень демонструють,
що в країнах з переважно більш високим рівнем
розвитку економіки спостерігається більш високий
рівень євроскептицизму, зокрема стосовно самого ЄС,
його політики та його інституцій, у той час коли в інших
країнах, з меншим рівнем євроскептицизму, скептичні
настрої здебільшого обумовлюються внутрішньо–
національними проблемами. На тлі міграційної кризи в
ЄС праві та ультраправі партії намагаються внутрішні
проблеми перевести у загальноєвропейську площину,
ставлячи під сумнів саме існування країн в межах
ЄС. Дослідження також показали, що безпосередній
вплив міграції на стан безробіття та рівень життя
населення перебільшений і є результатом маніпулювання
свідомістю громадян ЄС. У той же час, не здатність ЄС
та національних урядів протидіяти тероризму, проявам
Таблиця 3

Кластери

Вплив на особисте
відчуття безпеки:
повага основних прав
і свобод (негатив)

Вплив на особисте
відчуття безпеки:
ситуація із
зайнятістю (негатив)

Схильні не довіряти
Європейській Комісії

Рівень життєвого
оптимізму

Негативне ставлення
до ЄС

Не враховується
голос виборця

Песимістичне
майбутнє ЄС

Негативний стан
національної
економіки

Не вважають себе
громадянами ЄС

Індекс тероризму [10]

Середньозважені показники відповідей респондентів за кластерами (%)* та індекс тероризму

№1

19,6

39,0

42,8

15,5

25,5

49,7

44,9

49,8

31,6

2,3

№2

23,0

51,4

41,4

17,6

18,4

56,7

36,4

59,2

28,7

0,8

* – Розраховано за даними [7; 9]
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Таблиця 4

Коефіцієнти кореляції між обраними показниками, які пов’язані з євроскептицизмом
№

Кластер

Показники

1

1

Вплив на особисте відчуття безпеки: повага основних прав і свобод (негатив)

0,66

2

Вплив на особисте відчуття безпеки: ситуація із зайнятістю (негатив)

0,68

3
4
5

Не вважають себе громадянами ЄС
Загальне значення
індексу слабкості Не враховується голос виборця
держави
Негативний стан національної економіки

0,55

2

0,74

0,86
0,71

6

Песимістичне майбутнє ЄС

7

Рівень життєвого оптимізму

–0,67

8

Індекс тероризму

0,53

Не вважають себе громадянами ЄС

0,77

Не враховується голос виборця

0,63

Песимістичне майбутнє ЄС

0,95

Індекс тероризму

0,68

Не вважають себе громадянами ЄС

0,76

Не вважають себе громадянами ЄС

0,72

Не враховується голос виборця

0,65

0,58

Негативне ставлення до ЄС

0,72

0,69

17

Песимістичне майбутнє ЄС

0,74

0,57

18

Рівень життєвого оптимізму

–0,73

9
10

Негативне
ставлення до ЄС

11
12
13

Песимістичне
майбутнє ЄС

14
15
16

Схильні не
довіряти ЄК

насильства, у тому числі з боку біженців та мігрантів,
викликає занепокоєння у громадян та сприяє розвитку
серед них євроскептичних настроїв.
Не зважаючи на отримані результати, поза рамками
досліджень залишилися питання комплексної оцінки
рівня євроскептицизму, методики його оцінювання,
врахування питомого вкладу країн у розвиток євроскеп
тичних настроїв, що безумовно має стати предметом
подальших досліджень.
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The analysis of Eurosceptic views’ dissemination
among EU citizens
In the article the indicators reinforcing Eurosceptic views among EU citizens
were analyzed. The research was conducted on the basis of Eurobarometer surveys’
statistic data for 2015–2016, Failed States Index and Global Terrorism Index.
Eurosceptic views were studied through the analysis of 13 indicators of citizens’
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negative attitude towards European institutions and the EU. 28 countries were divided
into two clusters for differentiation of indicators. The first cluster included 14 countries
which Eurosceptic political forces are represented in the European Parliament. The
second cluster included 14 countries which don’t have members in the European
Parliament with such views. The indicators’ correlation analysis for each cluster was
done to determine the features of Eurosceptic views of EU countries’ citizens.
Keywords: Euroscepticism, Eurobarometer, terrorism index, Failed States Index,
Eurostat.
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Римська декларація
Європейського Союзу 2017 року:
концептуальні засади подальшого розвитку
Метою даної статті – є аналіз концептуальних засад подальшого
розвитку Європейського Союзу в контексті положень Римської декларації
Європейського Союзу 2017 року. Під час написання статті, автором були
використані наступні методи: аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція.
Основні одержані висновки полягають в наступному: дана Декларація уособлює
в собі широкий спектр завдань, які визначають внутрішню та зовнішню
політику Європейського Союзу на найближчі 10 років; всі положення Декларації
потребують значних коштів, яких на сьогоднішній день не вистачає для їх
повноцінної реалізації, а тому доцільною є розробка додаткового документу,
в якому потрібно чітко прописати суми видатків на конкретні напрями;
стратегічно вірним є те, що широке коло питань згруповано у чотири головні
пункти, що робить даний документ легшим до сприйняття та розуміння;
в разі того, якщо Європейському Союзу вдасться реалізувати більшість
положень даного документу, це не тільки доведе його право на існування, але і
зможе вивести його на новий рівень політичного, економічного, безпекового та
соціального розвитку.
Ключові слова: Європейський Союз, Римська декларація, співробітництво,
безпека, політичні процеси, розвиток.

Основною проблемою, яку досліджує автор в
даній статті, – є визначення концептуальних засад
подальшого розвитку Європейського Союзу в контексті
положень Римської декларації Європейського Союзу
2017 року. Такими, які раніше не були достатнім чином
обґрунтовані, видаються наступні аспекти: аналіз
змістових положень основних пунктів Декларації,
співставлення цих положень із реальною ситуацією,
наведення прикладів, які підтверджують реалізацію
ключових завдань документу.
В статті автором були використані, переважним
чином, матеріали вітчизняних ЗМІ, а також матеріали
офіційних веб–сайтів Європейської Служби Зовнішніх
Зв’язків, Європейської Ради та Ради Європейського
Союзу, Європейської Комісії. Це дозволило автору
глибше проаналізувати досліджувану проблему, а також
визначити характерні особливості кожного із пунктів
Декларації.
Метою даної статті – є аналіз концептуальних
засад подальшого розвитку Європейського Союзу в
контексті положень Римської декларації Європейського
Союзу 2017 року.
25 березня 2017 р. виповнилось 60 років з дня
підписання Римських договорів 1957 р., які увійшли
в історію в якості установчих договорів ЄС поряд із
Ніццьким та Амстердамським. Ця знакова подія стала
важливою для Європейського Союзу з точки зору
аналізу його діяльності та визначення перспектив
подальшого розвитку. Зрозуміло, що за 60 років у світі
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змінилось багато чого, а тому доцільним є визначення
нової ролі ЄС у Європі та світі. Так, наприклад, за
цей період Євросоюзу вдалось створити найбільший
в світі єдиний ринок, другу в світі найбільш часто
використовувану валюту євро, створити найбільший
торгівельний союз, стати найбільшим донором допомоги
розвитку та гуманітарної допомоги і т.д. [1]. Потрібно,
також, відзначити і особливу роль дипломатії ЄС,
яка має реальну вагу і допомагає робити світ більш
безпечним та стійким. Прикладами цього є домовленість
по ядерній програмі Ірану, провідна роль Євросоюзу
у досягненні Паризької угоди по клімату, прийняття
Організацією Об’єднаних Націй Цілей в галузі стійкого
розвитку до 2030 р. Все це свідчить про те, що і
сьогодні Європейський союз залишається активним
геополітичним гравцем як на регіональному, так і на
глобальному рівні.
Але не треба забувати про те, що поряд із
позитивними успіхами спостерігається наявність ряду
деструктивних процесів, які обумовлені загальною
дестабілізацією в світі, а також складною внутрішньою
ситуацією. Ці процеси заважають ефективній реалізації
запланованих заходів і гальмують, в цілому, процес
розвитку Європейського Союзу. Одними із основних
перешкод є виклики та загрози безпеці ЄС, серед яких
можна виділити такі як: тероризм, нелегальна міграція,
транснаціональна злочинність, наркотрафік, поширення
епідемій тощо. Всі вони створюють умови, в яких
проведення конструктивної діяльності стає складним і
непередбачуваним.
Враховуючи таку ситуацію, 25 березня 2017 року під
час урочистої зустрічі у Римі, представники 27 країн–
членів Європейського Союзу підписали Римську
декларацію, в якій визначили основні напрями роботи
на наступне десятиліття. Ця Декларація містить чотири
основні пункти, в яких розкрито зміст подальшої
діяльності ЄС щодо забезпечення розвитку: безпечна
та надійна Європа, процвітаюча та стійка Європа,
соціальна Європа, сильна Європа на світовій арені [2].
Структурна послідовність складових частин Декларації,
на думку автора, недаремно визначена саме в такій
послідовності, адже, як і раніше, питання безпеки
виходять на перший план. Кожен елемент пов’язаний з
іншим або витікає із попереднього, тому в комплексному
вигляді даний документ можна визначити в якості
стратегії загального розвитку та забезпечення безпеки.
Відносно першого пункту, потрібно зауважити
на тому, що в ньому мова йде про те, що в межах ЄС
всі громадяни почуваються в безпеці і можуть вільно
переміщуватись; зовнішні кордони охороняються; існує
ефективна, відповідальна та стійка міграційна політика
із повагою до міжнародних норм; є намір боротись із
тероризмом та організованою злочинністю [3].
Аналізуючи даний пункт, потрібно звернути увагу
на те, що його зміст подано в дуже оптимістичному
вигляді. Якщо подивитись на реальний стан справ, то
за останні роки ситуація в галузі безпеки стала більш
загрозливою. Насамперед, це пов’язано із збільшенням
проявів терористичної діяльності (теракти в Парижі,
Брюсселі, нещодавні теракти в Лондоні), які стають
дедалі більш несподіваними та непередбачуваними. Не
дивлячись на те, що на боротьбу із тероризмом в ЄС
виділяються великі кошти, тим не менш результат не є
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позитивним. Отже, говорити про те, що всі громадяни
ЄС почуваються в безпеці, навряд чи можна в повній
мірі.
Що стосується вільного переміщення, то тут дійсно є
прогрес. Окрім створення «Шенгенської зони», сьогодні
активно розвивається політика безвізового режиму для
країн, які не є членами ЄС. Так, наприклад, 2 лютого
2017 р. Європарламент проголосував за надання Грузії
безвізового режиму при відвідуванні її громадянами
«Шенгенської зони» [4]. Що стосується України, то
процес отримання безвізу не є таким «легким» як
для Грузії. Але є надія на те, що в разі подолання усіх
перешкод та проблем наша держава все ж таки зможе
його отримати.
Відносно міграційної політики, то ще у 2015–
2016 рр. ця проблема була однією із найбільш
актуальних для ЄС, але із запровадженням ряду заходів
вдалось значно знизити чисельність нелегальних
мігрантів та розробити нові механізми протидії.
Охорона кордонів завжди була для Європейського
Союзу актуальним питанням. Будучи демократично
орієнтованим, ЄС не запроваджував жорстких мір
по охороні своїх зовнішніх кордонів, а тому вони
були достатньо прозорими. Після того, як почали
активізовуватись процеси нелегальної міграції та
тероризму, питання охорони кордонів почало швидко
виходити на перший план. На сьогоднішній день
проведено значну роботу щодо посилення патрулювання
та охорони як безпосередньо зусиллями самого ЄС, так
і у спільній координації із НАТО. Все це допомогло
підвищити безпеку на кордонах Євросоюзу, а також
зробити його внутрішній простір більш безпечним.
В другому пункті Декларації основну увагу
приділено стійкому розвитку Європейського Союзу.
Головними його тезами є наступні: Союз створює
умови для росту та робочих місць; Союз де є сильний,
пов’язаний, єдиний ринок, що розвивається, який
охоплює технологічні перетворення, а також стабільне
подальше зміцнення єдиної валюти, що відкриває
можливості для зростання, єдності, конкурентоздатності,
інновацій та обміну, особливо для малих та середніх
підприємств; Союз, який сприяє стабільному та стійкому
зростанню через інвестиції, структурні реформи, а також
робота над завершенням економічного і валютного
союзу; Союз, де енергія є безпечною та доступною, а
навколишнє середовище чистим та безпечним [5].
Знову ж таки, як і в попередньому випадку, не
все є таким «яскравим», хоча певні успіхи все ж таки
можна спостерігати. З огляду на складну економічну
та фінансову ситуацію, досягнути означених вище
цілей буде дуже важко. Це пов’язано не тільки із
рядом внутрішніх проблем, але і зі зміною ситуації
на міжнародній арені. Актуальним для ЄС є сьогодні
питання про те, якою буде «європейська» політика нової
адміністрації США на чолі з Д. Трампом: наскільки
«прохолоднішими» стануть відносини США – ЄС,
і наскільки зміниться економічна підтримка з боку
Америки. Ці питання сьогодні лягають в основу
розбудови нового формату відносин зі Сполученими
Штатами з метою збереження конструктивного діалогу.
Велику роль у реалізації поставлених завдань
відіграють політичні процеси та перетворення які
відбудуться протягом 2017 р. і визначать подальшу
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долю Європейського Союзу на наступні 4–5 років.
Мова йде про президентські та парламентські вибори
в ряді ключових країн ЄС (Німеччина, Франція,
Італія, Іспанія). Зараз важко передбачити, хто отримає
перемогу, але можна із впевненість говорити про те, що
ситуація зміниться: інше питання чи в кращу, чи в гіршу
сторону.
Положення третього пункту Декларації певною
мірою дублюють зміст другого, але при цьому є і своя
специфіка. Основну увагу зосереджено на проблематиці
соціальної сфери. Ключовими положеннями виступають
наступні: Союз, який на основі стійкого економічного
росту сприяє економічному та соціальному прогресу,
а також єдність та зближення при збереженні ціліс
ності внутрішнього ринку; об’єднання з урахуванням
різноманіття національних систем та ключової ролі
соціальних партнерів, профспілок, спрямовані на
забезпечення рівності між жінками та чоловіками,
а також прав і рівних можливостей для всіх; Союз,
який веде боротьбу з безробіттям, дискримінацією,
соціальною ізоляцією та бідністю; Союз, де молоді
люди отримують кращу освіту та підготовку, і можуть
навчатись та знайти роботу в масштабах всього
континенту; Союз, який зберігає культурну спадщину та
який заохочує культурне різноманіття [6].
Зміст даного пункту в повній мірі корелюється із
положеннями прийнятої в березні 2010 р. європейської
стратегії економічного розвитку на найближчі 10 років –
«Європа 2020: стратегія розумного, стійкого та
всеохоплюючого росту», в якій були достатньо повно
розкриті вищезазначені тези [7]. Частина з них сьогодні
перебуває в стадії реалізації в якості різного роду
програм, проектів, ініціатив по різних напрямках. Це
дозволяє в широкому контексті підійти до вирішення
ряду важливих питань соціальної сфери. Наприклад,
Восьма рамкова програма Європейського Союзу із роз
витку наукових досліджень та технологій «Горизонт –
2020» націлена на те, щоб зробити Європу привабливим
місцем для першокласних науковців, сприяти розвитку
інноваційності та конкурентоспроможності європейської
промисловості і бізнесу, за допомогою науки вирішу
вати найбільш гострі питання сучасного європейського
суспільства [8].
Змістом останнього пункту є положення, які
обґрунтовують місце сильної Європи на світові арені.
Основними є наступні: подальший розвиток існуючих
партнерських зв’язків Союзу; формування нових зв’язків
та укріплення стабільності і процвітання близьких
сусідів на сході та півдні, а також на Близькому Сході
і в Африці і в усьому світі; Союз готовий брати на
себе більше відповідальності та надати сприяння у
створенні більш конкурентоздатної та інтегрованої
оборонної промисловості; Союз прагне до зміцнення
загальної безпеки і оборони, в тому числі в контексті
співробітництва і взаємодоповнення з НАТО із ураху
ванням національних обставин та правових зобов’язань;
Союз співробітничає з Організацією Об’єднаних Націй
і відстоює основні правила багатосторонньої системи,
пишається своїми цінностями і захищає своїх людей,
вільну та справедливу торгівлю та позитивну глобальну
кліматичну політику [9].
Як можна бачити, серед ключових питань діяльності
ЄС на міжнародній арені половину займають безпекові.
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Це обумовлено не тільки посиленням напруженості
на міжнародній арені, але і активізацією Євросоюзом
боротьби із сучасними викликами та загрозами.
Свідченням цього є збільшення чисельності різного
роду навчань та тренувань під егідою НАТО, в яких
постійно приймають участь країни–члени ЄС. Це дає
можливість не тільки вдосконалювати свої професійні
навички та вміння, але і виробляти нові механізми,
інструменти та засоби практичної протидії сучасним
небезпекам.
Важливими є, також, і відносини з ООН, в яких ЄС
позиціонує себе в якості одного з провідних глобальних
гравців. Широке коло питань, яке стоїть сьогодні на
порядку денному в рамках відносин ЄС – ООН потребує
стратегічного конструктивного діалогу на багаторівневій
основі, який повинен передбачати практичне втілення
задекларованих ініціатив. Пріоритетним в цьому
видається розгляд найбільш актуальних глобальних
проблем, які стосуються більшості країн світу, в тому
числі і країн–членів ЄС.
Висновки. Підводячи підсумок, потрібно звернути
увагу на те, що дана Декларація уособлює в собі
широкий спектр завдань, які визначають внутрішню та
зовнішню політику Європейського Союзу на найближчі
10 років. Ряд її положень носять «оптимістичний»
характер з огляду на можливість реалізації (межах ЄС
всі громадяни почуваються в безпеці, існує ефективна,
відповідальна та стійка міграційна політика). Але
все ж таки більшість положень спрямовані саме
на довгострокову реалізацію за умов сталого та
стабільного розвитку ЄС. Важливим є те, що всі
положення даної Декларації потребують значних
коштів, яких на сьогоднішній день не вистачає для
їх повноцінної реалізації, а тому, на думку автора,
доцільною є розробка додаткового документу, в якому
потрібно чітко прописати суми видатків на конкретні
напрями.
Стратегічно вірним є те, що широке коло питань
згруповано у чотири головні пункти, що робить даний
документ легшим до сприйняття та розуміння. В
достатньо стислій формі викладені основні напрями
роботи Євросоюзу, а також ті сфери, які є найбільш
пріоритетними на перспективу.
Важливим є приділення уваги майбутньому місцю
ЄС на міжнародній арені. Це і співробітництво з НАТО
та ООН, а також підтримка укріплення стабільності і
процвітання країн Близького Сходу, Африки та інших
країн світу. Фактично, підкреслюється особлива
роль Європейського Союзу як одного з ключових
геополітичних центрів світу.
Отже, подальший хід практичної реалізації Римської
декларації 2017 року залежатиме від того, наскільки
продуктивно працюватимуть країни–члени і наскільки
своєчасно та в повному обсязі виділятимуться кошти.
В разі того, якщо Європейському Союзу вдасться
реалізувати більшість положень даного документу,
це не тільки доведе його право на існування, але і
зможе вивести його на новий рівень політичного,
економічного, безпекового та соціального розвитку.
Подальше
дослідження
даної
проблематики
сприятиме відстеженню практичної реалізації задекла
рованих положень Римської декларації 2017 р. на
практичному рівні, а також дозволить визначати
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позитивні та негативні наслідки. Актуальним видається
проведення більш детального аналізу змістових
положень на практичному рівні та їх співставлення із
реальними можливостями Європейського Союзу.
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The Rome Declaration of the European Union 2017:
the conceptual framework for further development
The purpose of this article is to analyze the conceptual basics for the further
development of the European Union in the context of the provisions of the Rome
Declaration of the European Union 2017. During writing, the author used the
following methods: analysis, synthesis, comparison, induction, deduction. The main
obtained conclusions are as follows: this Declaration combines a wide range of tasks
that define the internal and external policies of the European Union for the next 10
years; all provisions of the Declaration require significant funds, which are currently
not sufficient for their full implementation, and therefore it is sensible to develop an
additional document in which it is necessary to clearly state the amount of expenditure
for specific areas; strategically correct is that a wide range of issues grouped into
four main points, which makes the document easier to perceive and understand; if the
European Union manages to implement most of the provisions of this document, this
will not only prove its right to exist, but it can also bring it to a new level of political,
economic, social development and development in the field of security.
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Особливості політичного насилля в
недієздатних державах
Досліджено закономірності використання політичного насилля в умовах
недієздатних держав під дією таких чинників, як: руйнування державної
монополії на легітимне застосування примусу, транснаціоналізація злочинних
і терористичних мереж, втрата контролю над кордонами і територією,
довготривале етнічне і релігійне протистояння, глибока політична та
економічна криза, посилення інтенсивності недержавного насилля. Визначено,
що в умовах провалу і недієздатності державних інститутів відбувається
стрімка активізація недержавних суб’єктів насилля, які приватизують силові
функції держави і ставлять під загрозу її легітимність. Метою дослідження є
виявлення шляхів і закономірностей використання політичного насилля в умовах
руйнування легітимності державних інститутів.
Ключові слова: політичне насилля, недієздатні держави, легітимність,
міжнародна безпека, конфлікт.

Дослідження проблематики політичного насилля
завжди було тісно пов’язано з вивченням здатності дер
жавних інститутів гарантувати безпеку і монополізувати
право на законне застосування примусу. Наприкінці
ХХ століття дослідники, політики та журналісти
почали активніше говорити про перетворення деяких
слабких і бідних держав на головне джерело конфліктів
із застосуванням політичного насилля. Погіршення
економічної ситуації, руйнування державних інститутів,
корупція і розширення кількості недержавних суб’єктів
насилля перетворили такі держави на джерело загроз
для міжнародної безпеки. У науковій літературі
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з’явилося багато термінів, якими почали позначати
такі держави – «недієздатні держави», «держави, що
не відбулися», «слабкі держави», «квазідержави»,
«кризові держави», «гинучі держави», «зламані, крихкі,
тіньові держави». Усі терміни і визначення вказували
на головну особливість таких держав – нездатність
виконувати свої базові функції, втрата легітимності
і монополії на застосування сили, неефективність,
нестабільність та нездатність гарантувати безпеку. В
таких умовах, держава втрачає можливість ефективно
функціонувати, підтримувати громадський порядок,
збирати податки і надавати соціальні послуги. Саме
тому, загострюється проблема розширення впливу
недієздатних держав на глобальну безпеку і геополі
тичну рівновагу міжнародної політичної системи.
Дослідження причин, умов і джерел політичного
насилля на території таких державних утворень може
стати важливим компонентом підвищення стабільності і
ефективності інституту сучасної держави.
Останні декілька десятиліть проблема політичного
насилля в недієздатних державах набула особливого
поширення в наукових, політичних і дипломатичних
колах. Першими, хто обґрунтував феномен недієздатних
держав були дослідники Г. Хелман і С. Ратнер, які у
1992 році в журналі Foreign Policy наголосили на втраті
такими державами контролю за власною територією і
кордонами та руйнуванні легітимності офіційних органів
влади у поєднанні з поширенням недержавних суб’єктів
насилля [6, р. 4]. Стрімке зростання уваги дослідників
до проблеми політичного насилля в недієздатних
державах відбулося після терористичних атак 11 вересня
2001 року в США. Ці події продемонстрували, що такі
держави можуть бути реальною загрозою не лише
для власних громадян, але й для усієї міжнародної
спільноти. Зокрема, в Стратегії національної безпеки
США 2002 року недієздатні держави було віднесено до
головних загроз, через перетворення їхньої території
на неконтрольований простір, який ефективно можуть
використовувати терористичні організації. В дослід
женнях К. Клеменса, Р. Гайса, Д. Тюрера, Р. Ротберга,
Р. Джексона, О. Компанієць недієздатні держави почали
розглядатися в якості джерела екстремізму, тероризму
і громадянських війн, які можуть надавати безпечний
притулок для терористичних організацій, підривати
міжнародну безпеку і стабільність та «експортувати»
політичне насилля далеко за межі своєї території.
Сьогодні такі світові аналітичні центри і організації
як Агентство з міжнародного розвитку, Світовий банк,
Комісія США з національної безпеки та слабкості
держав, Фонд миру, Інститут Брукінгса та Центр з
вивчення кризових держав приділяють значну увагу
вивченню проблеми політичного насилля і конфліктів в
недієздатних державах.
Мета статті полягає у виявленні особливостей і
закономірностей ескалації політичного насилля в умовах
недієздатності, колапсу і втрати легітимності державних
інститутів.
Посилення взаємозалежності та складності сучас
ного світу у поєднанні зі зростанням доступності
зброї для недержаних суб’єктів насилля збільшило
глобальні загрози, джерело яких почали вбачати у
недієздатних державах. Територія таких держав стала
місцем внутрішньодержавного збройного протистояння

283

Випуск 120

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

між конкуруючими недержавними акторами, а також
комфортним простором для акумуляції сил, тренування
і підготовки атак міжнародними терористичними
угрупуваннями. Це фактичного перетворило недієздатні
держави на джерело міжнародного насилля, яке може
загрожувати усім державам, незалежно від їхнього
територіального розташування. З огляду на це, в
сучасних умовах недієздатні держави перестали бути
локальною загрозою і перетворилися на глобальну,
надаючи притулок терористичним мережам, екстреміс
там та поширюючи зброю масового знищення.
Особлива увага дослідників політичного насилля
до проблеми недієздатних держав пояснюється тим, що
занепад державних інститутів у таких державах досить
часто супроводжується тривалими громадянськими
війнами, терористичними актами, поширенням недер
жавних військових формувань і руйнуванням монополії
на легітимне застосування примусу. Окрім цього,
збройне протистояння на території таких держав має
властивість перетинати кордони і значно погіршувати
регіональну стабільність, руйнуючи державні та
соціально–політичні інститути в сусідніх державах.
К. Ланкастер, вважає, що не можна залишати осторонь
і той факт, що недієздатні держави надають притулок
злочинним і терористичним організаціям, що можна
розглядати в якості перетворення цих держав на
джерело глобальних загроз для сучасної системи
міжнародної безпеки [8, р. 293]. Це поставило під
сумнів можливість таких держав відігравати роль
ефективних гарантів безпеки у сучасній міжнародній
системі. Уже в 1995 році в Порядку денному за ради
миру ООН підкреслювалося, що колапс держави та
її силових структур може суттєво підвищити рівень
насилля, еміграції, невиконання життєво важливих
функцій і підштовхнути громадян до об’єднання в
альтернативні недержавні злочинні угрупування. Почала
поширюватися думка, що саме недієздатні держави є
першопричиною терористичних загроз і політичного
насилля [3, с. 3].
Відомий дослідник Р. Ротберг зазначає, що голов
ною відмінною ознакою політичного насилля у
недієздатних державах є його тривалість, а не інтен
сивність, руйнування легітимності державного примусу,
відсутність економічного зростання, громадянське
протистояння, корумпованість і слабкість державних
інститутів, які більше нездатні задовольняти базові
потреби громадян. Тобто, довготривале внутрішньо
політичне насилля і конфлікти є невід’ємною ознакою
колапсу держави і перетворення її на недієздатну. Іншим
визначальним критерієм недієздатності державних
інститутів він називає довготривалий глибокий
політичний конфлікт із використанням насилля проти
урядових сил [11, р. 9]. Така криза держави дає поштовх
формуванню нових недержавних суб’єктів насилля, які
користуючись владним вакуумом перебирають на себе
частину державних функцій, підриваючи легітимність
офіційних державних установ і руйнуючи монополію
на застосування сили. Р. Ротбергу вдалося сформувати
перелік показників, які визначають специфіку політич
ного насилля в таких державах: 1) нездатність захищати
свій суверенітет і контролювати політичні процеси;
2) повна або часткова відсутність легітимності примусу;
3) участь або підтримка терористичної діяльності;
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4) високий рівень насилля проти цивільних громадян;
5) довготривала громадянська війна; 6) етнічні, релігійні
або мовні конфлікти; 7) прагнення заволодіти зброєю
масового знищення. Узагальнюючи ці показники він
висловив припущення, що: «Ситуація розпаду держави
завжди створюється людьми; вона не може бути
випадковістю, не може бути викликана географічними
або екологічними факторами. Саме помилкові рішення
лідерів руйнують будь–які форми політичного управ
ління» [10, р. 93].
Американський дослідник Р. Джексон запропонував
для недієздатних держав назву «квазідержави».
Головним критерієм кризи дієздатності в таких державах
є втрата контролю над територією і кордонами, а
також руйнування державної монополії на легітимне
застосування примусу. На його думку, такі держави
характеризуються «негативним суверенітетом», нездат
ністю підтримувати публічний порядок і безпеку [7,
р. 20]. В недієздатних державах процеси делегітимізації
підривають систему конструктивного зв’язку між
інститутами держави та суспільством, що послаблює
державу і призводить до зростання насилля. Так
стається через формування нових суб’єктів насилля між
якими виникає конфлікт, що призводить до зростання
політичного насилля, злочинності, втрати контролю
над територією і кордонами, військових дій, релігійних,
мовних або ідеологічних протистоянь, бідності,
корупції, дитячої смертності і зниження тривалості
життя. Українська дослідниця О. Компанієць серед
визначальних ознак державної недієздатності називає
тривале внутрішньодержавне збройне протистояння,
неефективне державне управління, етнічні, мовні чи
релігійні конфлікти, втрата контролю над кордоном,
або частиною території, слабкість офіційних державних
органів влади, високий рівень корупції, посилення
соціально–економічної і політичної нерівності між грома
дянами, систематичні порушення прав людини [1, с. 136].
Фрагментація державних інститутів, економічний
занепад, громадянські війни, падіння рівня безпеки
та поширення екстремістських і терористичних
організацій
посилили
зацікавленість
дослідників
проблемою природи політичного насилля і конфліктів
у недієздатних державах. За даними дослідження
Олівера Ная, специфіка політичного насилля у таких
державах визначається трьома складовими: кризою
безпеки, зниженням ефективності державних інститутів
і руйнуванням монополії на легітимне застосування
примусу [9, р. 3]. Схожу точку зору розділяє М. Мінаєв,
який вважає, що більшість недієздатних держав мають
схожий набір ознак, за якими їх можна ідентифікувати:
втрата політичного контролю над власною територією,
відсутність монополії на застосування сили, недіє
здатність правових і соціальних інститутів, втрата
легітимності в очах міжнародної спільноти, викорис
тання терористичними і екстремістськими організаціями
території таких держав, високий рівень внутрішньо
політичного насилля [2, с. 87].
Незалежна громадська організація Фонд миру (Fund
for Peace) щорічно публікує Індекс недієздатності
держав (Fragile States Index), який є комплексним
показником, що характеризує здатність (або нездатність)
влади контролювати цілісність території, легітимність
насилля, демографічну, політичну та економічну ситуа
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цію в державі. Цей Індекс розглядається в якості
порівняльного аналітичного інструменту для прогнозу
вання ризиків розв’язання політичних конфліктів.
Розробником першого Індексу недієздатних держав
є Президент Фонду миру, політолог і експерт у
сфері конфліктології Полін Бейкер, яка в 2005 році
ініціювала вивчення проблемних аспектів у політиці
слабких держав з метою мінімізації нестабільності
і конфліктів. Для побудови Індексу експерти Фонду
миру протягом року аналізують держави за допомогою
спеціального системного інструменту оцінки конфліктів.
Основну увагу експерти зосереджують на діяльності 5
державних інститутів: політичного керівництва, армії,
поліції, судової системи, громадських служб. Аналіз
недієздатності здійснюється на основі 12 «індикаторів
вразливості», які об’єднують у три групи: соціальні,
економічні і політичні. Соціальні індикатори включають:
рівень демографічного тиску та міграції; поширення
серед суспільства невдоволених настроїв. Економічні
показники вказують на: нерівність економічного
розвитку; рівень економічної нестабільності. Політичні
показники: рівень нелегітимності і кримінальності
державних інститутів; якість соціально–політичних
послуг; порушення прав людини; вплив недержавних
суб’єктів на прийняття політичних рішень; ступінь
зовнішнього втручання і верховенства права. За даними
Організації в умовах недієздатних держав сьогодні
проживає близько 2 мільярдів людей. Внаслідок
високої політичної кризи і руйнування монополії на
застосування сили такі держави як Сомалі, Чад, Гаїті,
Ліберія, Ємен, Сирія, ЦАР можуть перетворитися на
потенційне джерело сучасних регіональних і глобальних
загроз [5].
К. Клеменс запропонував власний перелік показ
ників, які вказують на нездатність держави ефективно
виконувати свої функції: 1) поляризація між традицій
ними і модернізованими інститутами; 2) переважання
зовнішніх джерел легітимності (влада спирається
на зовнішню підтримку); 3) здійснення контролю у
соціально–політичній сфері переходить від держави
до представників общин і недержавних угрупувань;
4) мобілізація релігійними лідерами широких мас
населення і їхнє протистояння державним структурам;
5) втрата державними інститутами легітимності і
нездатність здійснювати управління мирними засобами;
6) низький рівень безпеки та корупція [4].
Як ми бачимо, сучасні дослідження не дають
остаточної відповіді про існування беззаперечних
критеріїв, за якими ту чи іншу державу можна було б
віднести до категорії недієздатних. Це значно ускладнює
процес ідентифікації таких держав і послаблює можли
вості для запобігання державного руйнування у різних
регіонах. Відсутність єдності серед дослідників у визна
ченні критеріїв, за якими ту чи іншу державу можна
було б віднести до категорії недієздатних, не сприяє
кращому розумінню цього феномену і його загроз.
Прагнучи врегулювати глобальні безпекові питання і
вирішити проблему недієздатності державних інститутів
у різних частинах світу міжнародне співтовариство
вибудувало декілька стратегій відновлення ефективного
державного управління і зниження інтенсивності
насилля. Ці стратегії передбачають надання технічної,
фінансової і консультативної допомоги урядам таких
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країн для зміцнення конституційно–правових норм,
розбудови незалежної і ефективної судової системи,
проведення вільних і конкурентних виборів, навчання
поліції, боротьби з корупцією та економічних пере
творень. Інколи, такі стратегії можливо реалізувати
лише через встановлення тимчасових перехідних
державних адміністрацій. Однак, такий сценарій має
свої ризики, бо загрожує втратою для такої держави
власного суверенітету і перехід на невизначений час під
зовнішнє управління, що може ще більше поглибити
кризу і внутрішньополітичні конфлікти із застосуванням
насилля. Останньою тенденцією у питаннях обмеження
політичного насилля і конфліктів в недієздатних держа
вах стало прагнення до локалізації проблеми, що перед
бачає послаблення збройного протистояння, зменшення
імовірності перетікання насилля через кордони, припи
нення вимушеного переміщення громадян. Варто також
згадати, що існує небезпека маніпуляції концепцією
«недієздатних держав». Зокрема, звинувачення певної
держави у недієздатності може стати методом обґрун
тування і виправдання гуманітарних інтервенцій,
військових втручань, боротьби проти тероризму і зброї
масового.
Висновки. Концепція недієздатних держав дозволяє
проаналізувати специфіку сучасного політичного
насилля, нестабільності, глобальних загроз і гуманітар
них катастроф, джерело, яких знаходиться у руйнуванні
державної монополії на легітимне застосування
примусу. Зокрема, було встановлено, що інтенсивність
насилля зростає пропорційно послабленню державних
інститутів, що найчастіше спричинено трьома групами
криз: економічною, політичною і кризою легітимності
офіційної влади. У таких умовах держава втрачає свій
статус єдиного суб’єкта легітимного примусу, а отже, не
може гарантувати безпеку і правосуддя, що призводить
до стрімкого зростання недержавних та неформальних
інститутів, які заповнюють функціональний вакуум,
що утворився від занепаду держави. Такі територіальні
утворення
використовуються
транснаціональними
терористичними, екстремістськими і кримінальними
угрупуваннями, що посилює інтенсивність невибірко
вого насилля проти цивільних громадян.
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Features of political violence in failed states
Investigated the patterns of the use of political violence in conditions of failed
states under the influence of such factors as: destruction of the state monopoly on the
legitimate use of force, transnationalization of criminal and terrorist networks, loss
of control over borders and territory, long–term ethnic and religious confrontation,
deep political and economic crisis, intensification of intensity non–state violence.
It is determined that in the conditions of failure and incapacity of state institutions,
non–state actors of violence are rapidly becoming active, which privatize the power
functions of the state and jeopardize its legitimacy. The purpose of the study is to
identify ways and patterns of using political violence in the context of the destruction
of the legitimacy of state institutions.
Keywords: political violence, failed states, legitimacy, international security,
conflict.
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Эволюция геополитики
и трансформация восприятия категории
пространства в геополитике
Исследуются этапы процесса становления и развития геополитики. А
также дается краткая характеристика и специфические черты каждого
этапа. Особое внимание уделяется категории пространства, как основной
категории геополитики. Следуя логике выделенных этапов развития
геополитики, в статье анализируется трансформация восприятия категории

286

Гілея

пространства. В статье рассматриваются различные современные подходы
понимания категории пространства в современной геополитике.
Ключевые слова: пространство, политическое пространство, геоэконо
мическое пространство, военно–силовое пространство, информационное
пространство, геокультурное пространство.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Геополитика, являясь сравнительно молодой наукой,
в процессе своего становления и генезиса прошло нес
колько этапов. Данные этапы как нам представляется,
возможно условно разделить на ниже следующие.
Первый этап можно охарактеризовать как клас
сический, где геополитика понимается как наука
об отношении земли и политических процессов.
В целом геополитика этого этапа основывается на
органистическом подходе, и принципе географического
детерминизма. Как отмечает Мухаев, можно выделить
две фазы классической геополитики: первая фаза, автор
условно называл протогеополитикой, зародившейся на
ранних стадиях исторического развития человеческого
общества и продолжавшейся до первой промышленной
революции, в которой господствовал принцип «почвы
и крови»; вторую фазу он именует конфронтационная
геополитика, которая охватывала период первой
промышленной революции.
Основными тезисами геополитики этого этапа,
можно считать тезисы общей программе геополитики,
которые были опубликованы в 1928 г. за подписью
К. Хаусхофера и ведущих редакторов «Журнала
геополитики» (Маулем, Вовинкелем, Россом) во
вступительной статье к сборнику «Основы построения
геополитики» («Bausteine zur Geopolitik»):
1. Геополитика есть учение о зависимости полити
ческих событий от земли.
2. Она опирается на широкий фундамент географии,
в особенности политической географии как учения
о политических пространственных организмах и их
структуре.
3. Постигаемая географией сущность земных
пространств дает геополитике те рамки, внутри которых
должен совершаться ход политических событий, для
того чтобы им был обеспечен длительный успех.
Носители политической жизни будут, разумеется, време
нами выходить за эти рамки, однако раньше или позже
зависимость от земли непременно даст о себе знать.
4. В духе такого понимания геополитика стремится
дать оружие для политического действия и сделаться
путеводительницей политической жизни.
5. Тем самым геополитика становится нормативной
наукой, способной вести практическую политику до
того пункта, где необходимо оторваться от твердой
почвы. Только так может совершиться скачок от знания
к умению, а не от незнания; в последнем случае он,
безусловно, больше и опаснее.
6. Геополитика стремится и должна стать геогра
фической совестью государства» [13, с. 117].
В основе классических геополитических концепций
лежат географические параметры территории. Общим
для них, выражаясь словами С. Коэна, является то, что
«в основе географического мышления лежит простран
ственная дифференциация. Дифференциация полити
ческих явлений в зависимости от места и составляет
суть политической географии» [15, с. 6]. Основными
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положениями классических геополитических концепций
являются: Во–первых, политика государств детермини
рована их географическим расположением. Во–вторых,
основным геополитическим актором является госу
дарство.
Вторым этапом является период неклассической
геополитики, где данная наука предстает как анализ
географических факторов, влияющих на отношения
власти в международных отношениях, и как просто
термин (shorthand) для обоснования или объяснения того
или иного стратегического шага, или необходимости
той или иной стратегии по отношению к глобальному
противнику.
Эпоха глобализация и широкое распространение,
развитие информационных технологий, став опреде
ляющим фактором во всех сферах жизнедеятельности
человека, в том числе в сфере международных
отношений, повлияло на изменение предметного поля
методов исследования многих гуманитарных наук, в
том числе и геополитики. Под влиянием современных
тенденций в науках, произошла трансформация
предметного поля и методы исследования геополитики.
Это и стало причиной появления следующего этапа
развития геополитической мысли, который условно
называют – ревизионистской геополитикой. Основу
этого этапа составляло противоборство двух лагерей
социалистического и капиталистического, как известно
это противоборство основывалось на борьбе идей
и идеологий, что сильно сказалось на видении
геополитики.
Геополитика была повторно введена в обсуждения
политики холодной войны рядом с массой других пред
метов, в попытке соединить глобальные и региональные
проблемы. Термин геополитика стал использоваться для
выдвижения на первый план значение географических
факторов в формировании политических и военных
событий.
Геополитика того периода обладала, определенно
идейной и идеологической нагрузкой, и использовалась
как некая аббревиатура или сокращение (shorthand)
для обоснования или объяснения того или иного
стратегического шага, или необходимости той или иной
стратегии по отношению к глобальному противнику в
Холодной Войне. Это означает, что период холодной
войны сверхдержавы развили геополитические стра
тегические взгляды, которые вели и узаконивали
их действия, когда они начали развивать свои роли
мировых держав. Их геополитические взгляды,
нацеленные на командование миром, приняли форму
идеологий.
Основным тезисом неклассической геополитики,
является, что геополитика это определенная идея,
основанная на значении территории и ресурсов, для
обоснования своих стратегических и пространственных
амбиций. Еще одной характерной чертой некласси
ческой геополитики, состояло в том, что геополитика
государств обусловливалась его принадлежность к
одному из двух лагерей, сложившихся в период холод
ной войны.
В основе неклассических геополитических концеп
ций в отличие от классических геополитических
концепций, лежит парадигма идеи, а не почвы. Основ
ными же акторами геополитики, помимо государства,
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считались блоки и союзы государств, объеденные по
принципу идеологической принадлежности.
Третий этап лучше всего называть постнеклас
сическим, где геополитика предстает, как наука,
изучающая в единстве все взаимодействующие факто
ры физического (географическое), экономического,
информационного, космического и идеологического
пространства, оказывающие влияние на стратегический
потенциал государства. А так как на этом этапе
возникают новые понимания геополитики, то оно
обогащается его критической интерпретации как учение
о влиянии на политику государства его географического
воображения и пространственных мифов.
Четвертый
этап
часто
характеризуется
как
постмодернистский, где геополитика понимается как
синергетическую по содержанию область научного
знания, исследующая социально–политическую сферу
общественных отношений в вопросах обретения,
организации и использования геополитических ресурсов
для установления лидерства, военно–политического
и экономического доминирования с использованием
силовых, информационно–сетевых и политических
технологий в условиях глобализации.
В целом, исследуя особенности геополитики
четвертого этапа, мы можем констатировать тот факт,
что на данном этапе своего развития, геополитика,
используя широкий спектр научных знаний, пытается
объяснить охватывающие все сферы жизнедеятельности
мировые
политические
процессы.
Превращаясь
при этом в обширную междисциплинарную науку.
Данный подход, позволяет нам, в своем исследовании
признать, что сформировавшиеся научные знания в
геополитики, позволяет нам применять ее методологию
исследования, на широкий круг проблем современной
политики, в том числе проблем политического
управления, изучения политических процессов, и
непосредственно проблем национальной безопасности.
Геополитика сегодня, благодаря переосмыслению
пространственных характеристик, выделению новых
акторов международной политики, а также синтезу
научных знаний, превратилось в ту науку, которая
позволяет, управлять государством, ее безопасностью во
всех сферах жизнедеятельности человека.
Не смотря на трансформацию и эволюцию
геополитики, во все времена ее основная задача
являлось изучения пространства, с целью получения
контроля над ним. В связи с этим, основываясь на
рассмотренные выше этапы развития геополитики,
современную геополитику можно представить, как
науку исследующая при помощи концептуального
аппарата синергетики, динамики сложных нелиней
ных социально–политических систем, взаимовлияние
пространства и политических процессов, которые
происходит посредством взаимодействия физических
(географическое), экономических, информационных,
космических, культурных и идеологических факторов
пространства, с целью обретения, организации и исполь
зования пространственных ресурсов для установления
контроля над пространством, с использованием силовых,
информационно–сетевых и политических технологий в
условиях глобализации.
Главным нововведением в геополитике, стало
изменение пространственного мышления, произошло
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разделение пространства на физическое (географичес
кое), экономическое, информационное и идеологическое
[10, с. 29]. Базовыми категориями геополитики этого
типа стали не суша и море, а экономика и информация.
Тем не менее, остановимся подробнее на
рассмотрение трансформации восприятия категории
пространства в геополитике.
Традиционное понимание геополитики как полито
логической концепции, согласно которой «политика
государств, в особенности внешняя, в основном
предопределена различными географическими факто
рами: пространством, расположением, наличием либо
отсутствием определенных природных ресурсов, кли
матом, плотностью населения и темпами его прироста
и т.д.» [9, с. 9], стечением времени трансформи
ровалось, наполнилось новыми смыслами. Расширилось
понимание ее базовой категории – феномена
пространства. На начальных этапах формирования
геополитики и в эпоху ее классического развития
основной категорией теорий и концепций было
географическое пространство. В период господства
географического детерминизма преобладало мнение,
что «именно географический фактор, т.е. месторасполо
жение страны, ее природно–климатические условия,
близость или отдаленность от морей и океанов и
другие параметры определяют основные направления
общественно–исторического развития того или иного
народа, его характер, поведение на международно–
политической арене» [3, с. 10]. Именно с географи
ческим пространством связана важнейшая категория
геополитики «политическое пространство». Полити
ческое пространство это протяженность и глубина
пределов политической деятельности, которая невоз
можна вне времени и пространства. Геополитика
впервые рассматривает пространство как непосред
ственную политическую силу. Основоположником этого
подхода является Ратцель, который в «Политической
географии» писал, что государства – это пространст
венные явления, управляемые и оживляемые этим
пространством [6, с. 3]. Пространство, по Ратцелю,
есть жизненное пространство, геобиосреда, которая
дает народу жизненную энергию, рассматривается как
жизненное непрерывное тело этноса.
На современном этапе развития теории геополитики,
пространство уже не понимается только как
геопространства, как это было в период классической
геополитики. Это связанно с процессами глобализации и
влияния постмодернистских взглядов.
Глобализация как процесс организации множества
пространств в единое системное целое посредством
взаимно проникающих связей стремительно ускоряется.
В этой системе понятия «экономическое», «военно–
силовое», «информационное», «культурное» и другое
пространство, обозначающие пространство, обладающее
собственными законами развития и самореализации,
стали все шире применяться в международной практике
и геополитике государств.
В связи с глобализацией такие ученные как
Э. Лютвак, Э. Лейшон, У. Нестер, Ф. Бродель и
Ж. Аттали считают, что с завершением стратегического
противостояния сверхдержав, прекратилось тради
ционное соперничество сверхдержав. Так Карло Жан
в своей статье «Геоэкономика: теоретические аспекты,
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методы, стратегия и техника» пишет, что после
окончания биполярной конфронтации исчезли политико–
стратегические препятствия на пути глобализации
мировой экономики, вызванной технологической
революцией в области информации, транспорта и связи,
а также ускоренной дематериализацией богатства и
ростом значимости третичного сектора. Границы пали.
Высокий уровень жизни трудящихся промышленно
развитых стран уже не защитить с помощью тарифных
барьеров от конкуренции новых индустриальных стран
с гораздо более низкой стоимостью рабочей силы.
Экономическое пространство и рынок уже не совпадают
с территорией какого–либо Государства. Произошел
переход от системы «рынок – государство» к системе
«много государств – один рынок» [8].
Поэтому сейчас экономический фактор становится
доминирующим и мировые центры силы определяются
в зависимости от основных центров экономических
центров. Таким образом, помимо геопростраснтва,
возникает геоэкономическое пространство, определение
которому дает О. Д. Абрамова [1]. Так, геоэкономи
ческое пространство – это понятие, представляющее
глобальное пространство в виде сферы, в которой
осуществляется функционирование глобальной экономи
ческой системы, рассматриваемой в ракурсе мирового
воспроизводственного процесса [4, с. 34]. Геоэкони
мическое пространство складывается из ресурсной
производственно–технологической, финансовой, инфор
мационной и других составляющих.
Более лаконичное определение дано В. А. Дерга
чевом по его мнению Геоэкономическое пространство
это географическая интерпретация многомерного эконо
мического пространства [5].
Особое значение для геополитики имеет военно–
силовое пространство, в целом как считает С. В. Фокин
военно–силовое пространство охватывает сухопутную,
водную (океанскую, морскую, речную, озерную) и
воздушную сферы планеты Земля, а также космос, в
пределах которого государство или коалиция государств
планирует использовать в качестве средств силового
давления или применить частично или в полном
объеме военную силу в интересах реализации своей
геополитической стратегии и военной доктрины на
локальном, региональном, глобальном и, возможно,
планетарном уровне [14, с. 30].
Другим современным измерением пространства
является информационное пространство. Это связано с
тем, что информационные технологии стали одним из
наиболее важных факторов, влияющих на формирование
общества XXI века, это положение закреплено в
Окинавской хартии глобального информационного
общества, принятой странами «Большой восьмерки»
22 июля 2000 года [12, с. 63]. В связи с этим на первый
план сегодня выходит информационное пространство.
Так, Дж. О’Тоал указывает на возникновение
«третьей природы» геополитики: замену террито
риальности – телеметричностью, государств – сетями.
Пространство становится кибернетическим, а ланд
шафт – информационным [11, с. 208]. А как отмечает,
С. Шпигель, в связи с развитием Hi–tech технологий в
развитых странах, в их геополитическом восприятии
пространства, физическая территория и география
перестают играть существенную роль [17, с. 116].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

По мнению автора статьи «Информационная
сущность геополитики» А. Быкова, информационное
пространство это сфера, где осуществляются инфор
мационные отношения, взаимодействие между физи
ческими лицами, социально политическими инсти
тутами и иного рода субъектами информационной
деятельности [2, с. 26]. Таким образом, информа
ционное пространство – это пространство, в котором
создается, перемещается и потребляется инфор
мация. Информационное пространство как новое
геополитическое пространство оказывает все большее
влияние на мировые процессы [7, с. 58]. Однако, здесь
следует отметить интересную мысль Ю. А. Кабанова, о
том, что характер географии действительно меняется, но
она по–прежнему важна для развития информационного
пространства, визуализации и понимания его взаимо
связи с реальным пространством. В связи с тем,
что инфраструктура, и акторы информационного
пространства обладают конкретным географическим
положением, и того, что информационное пространство
распределено неравномерно по земному шару. Именно
поэтому, нужно заметить, что непосредственный
контроль над территорией, где физически имеется
развитая информационная инфраструктура, предостав
ляют преимущество в геополитической конкуренции,
несмотря на то, что информационное пространство не
имеет четких физических границ.
Еще одним современным измерением пространст
венной категории геополитики, является культурологи
ческий. Так в геополитике выделяется геокультурное
пространство. Это направление в геополитических
исследованиях получило широкое распространение
в науке после выхода в свет в 1991 г. книги американского ученого Иммануила Валлерстайна «Геополитика и геокультура» [18]. Развивая это направление
Дмитрий Замятин в статье «Геокультура: образ и его
интерпретации», сформулировал определение геокультурного пространства, по его мнению геокультурное
пространство – система устойчивых культурных реалий и представлений, формирующихся на определенной
территории в результате сосуществования, переплетения, взаимодействия, столкновения различных вероисповеданий, культурных традиций и норм, ценностных
установок, глубинных психологических структур восприятия и функционирования картин мира [6].
Однако тут следует отметить, говоря о том, что
геокультурное пространство это система устойчивых
культурных реалий и представлений формирующихся
на определенной территории, Дмитрий Замятин, не
упоминал тот, факт, что очень часто система устойчивых
культурных реалий не имеет четких физических
границ, и поэтому категория территория, тут имеет
немного аморфный характер. Особо наглядно это
можно показать, на примере языка. Очень часто,
распространение языка выходит за рамки физических
границ территорий, поэтому сегодня актуальны такие
выражение как «русский мир», который объединяет
русскоговорящих людей, который не ограничивается
определенными территориальными рамками, то есть
другим словами границы языковых миров проходят
не по территориям, а по людям. Тоже самое можно
говорить и о других компонентах культуры, особенно
в силу глобализации, полностью размываются куль
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турные границы. С геокультурным пространством
непосредственно связаны идеологическое и конфессио
нальное пространства.
Таким образом, рассматривая категорию прост
ранства, можно выделитель следующие восприятие
категории пространства в геополитике:
1. географическое пространство (политическое про
странство)
2. геоэкономическое пространство
3. военно–силовое пространство
4. информационное пространство
5. геокультурное пространство
Данное восприятие категории пространства в геопо
литики, позволяет нам более детально анализировать
геополитические процессы в мире, изучать различные
специфические черты пространственных характерис
тик геополитических субъектов, а также выявлять
широкий спектр возможностей применения различных
геополитических инструментов в геополитической
борьбе за обладание контроля над пространством.
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The evolution of geopolitics and the transformation
of the perception of the category of space in geopolitics
The article is explores the stages of the process of formation and development
of geopolitics. And also gives a brief description and specific features of each stage.
Particular attention is paid to the category of space, as the main category of geopolitics.
Following the logic of the selected stages in the development of geopolitics, the article
analyzes the transformation of the perception of the category of space. The article
is considers various modern approaches to understanding the category of space in
modern geopolitics. On the basis of research of modern approaches of perception
of a category of space, political, geo–economic, military–power, information and
geocultural spaces are allocated.
Keywords: space, political space, geo–economic space, military–force space,
information space, geocultural space.

Мамедалі Ф., викладач кафедри «Політології та політичного
управління», Академія Державного Управління
при Президентові Азербайджанської Республіки
(Азербайджан), m.farrukhov@mail.ru
Еволюція геополітики і трансформація сприйняття категорії
простору в геополітиці
Досліджуються етапи процесу становлення та розвитку геополітики. А
також дається коротка характеристика і специфічні риси кожного етапу.
Особлива увага приділяється категорії простору, як основної категорії
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геополітики. За логікою виділених етапів розвитку геополітики, в статті
аналізується трансформація сприйняття категорії простору. У статті
розглядаються різні сучасні підходи розуміння категорії простору в сучасній
геополітиці.
Ключові слова: простір, політичний простір, геоекономічний простір,
військово–силовий простір, інформаційний простір, геокультурний простір.
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Матриця ранжування міжнародних
техногенних відносин. Вступ
Досліджено типологічно особливий пласт фундаментальних просторів
станів міжнародних відносин – міжнародних техногенних відносин.
Цілісність соціального організму забезпечується «технотканиною» саме
тих техногеоценозів, що виникли й функціонують на території прикріплення
даного соціального організму, що природно відображає встановлений у даній
їм сучасності розряд їхнього спільного технологічного укладу. Параметральна
характеристика міжнародних техногенних відносин може бути форматована
на основі використання матриці ранжування форматів міжсоціумних
техногенних обмінів за трьома координатами: тип технокінетичних процесів;
ступінь еквівалентності міжсоціумних техногенних обмінів; стратифікаційний
рівень країн–учасниць міжсоціумних технокінетичних процесів.
Ключові слова: міжнародні відносини, міжнародні техногенні відносини,
міжсоціумні технокінетичні процеси, техногенез, комплексні складові
техногенезу, технотканина, технологічний уклад, техноценоз.

Взаємодії між відносно відокремленими частинами
Людства – його окремими соціальними організмами –
пов’язані з неодмінним існуванням техно–виробничих
комплексів, які утворюють у конкретно ландшафтно–
організованому форматі синергетично об’єднаний базис
кожного історично виділеного соціуму. Зрозуміло, що
реальні можливості використання ресурсів природного
середовища та рівень розвитку продуктивних сил
визначають не лише потенціал виживання окремих
соціальних організмів у конкурентному середовищі,
а й власне їхній міжнародний статус як донорів або
споживачів благ, що їх виробляє антропос. Відповідно,
у будь–якому хронотичному періоді життя Людства
кожний соціальний організм, намагаючись оптимізувати
своє становище в міжнародній спільноті, набуває в
результаті особливих рис, що відрізняють його як
за можливостями реалізації своїх потреб у тому чи
іншому розряді міжнародних інтеракцій, так і за рівнем
їхнього впливу в цілому на процеси міжнародного
співробітництва.
Ці відмінності, у певній своїй історичній сталості,
диктують і відповідні правила взаємодії соціумів у
виділених хрономічних періодах розвитку техносфери
Людства на планеті на ймення «Земля» та становлять
значущу ситуативну канву всієї системи ансамблів і
комплексів міжнародних інтеракцій, що вибудовується.
«Техносфера, – блискуче використовує метафори
В. Шевченко, – це штучна оболонка Землі, яка втілює
людську працю, організовану науково–технічним
розумом. Це також проекція людини. Матеріальне
виробництво,
що
складається
з
матеріально–
енергетичних комплексів, – це механічний зліпок
кістково–м’язового тіла організму. Інформаційне
виробництво копіює нервову систему. Засоби масової
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комунікації зв’язують органи чуттів, функції нервової
системи й мозку. Отже, техносфера і дім, попри всі
їхні відмінності, функціонально подібні. … Загалом, це
система життєзабезпечення, яка ізолює людину від
ворожого світу, але є прозорою для корисних потоків
речовини, енергії та інформації. З часом ця капсула
продовжує замикатися. Вона все повніше ізолює людину
від навколишнього світу, віддзеркалюючи її в собі» [1].
Мета статті. Виникає потреба якнайпильніше
розглянути в рамках теорії міжнародних відносин
основні прояви техногенезу – багатофакторного
процесу техногенного зростання, за якого сукупні
процеси
еволюції
продуктивних
сил
окремих
соціальних організмів, згідно з організмістичною
теорією Г. Спенсера, забезпечують спадково структурні
перетворення техносфери – кістково–м’язового тіла
організму Людства і трансформаційну динаміку
глобалізації всього суспільства на Землі. Саме в
плані розрізнювального зростання змін у процесах
та процедурах міжсоціумного обміну технологічними
цінностями, що забезпечують не лише виживання
окремих соціальних організмів, а й загалом еволюцію
всього Людства, і передбачається орієнтувати дослід
ження
типологічно
особливого
пласту
фунда
ментальних просторів станів міжнародних відносин –
міжнародних техногенних відносин, що є по суті
просторово–енергетичними змінами, які відбуваються
в процесах інформаційно–енергетичного обміну, що
здійснюється в межах просторів техногенної взаємодії
розділеного Людства на планеті на ймення «Земля».
Від першого кроку на Землі, від homo–erectus до
homo–sapiens людині розумній довелося створювати
способи й засоби опосередкованого використання
ресурсів та можливостей, які може надати природа1. Не
просто «праця створила людину», а праця з допомогою
особливих технічних засобів, праця як розроблений та
використаний людиною розумною процес технічного
освоєння природи створила і її саму та власне Людське
суспільство.
Опосередкування технологією властивостей біотич
ного круговороту, привласнення з допомогою техніки
ресурсів неживої природи та біоти Землі для своїх
потреб піднесли людину над біосферою і більше того –
дали їй можливість її перебудовувати. Технічне освоєння
природи людиною розумною стало можливим завдяки
послідовному, згідно з образним висловлюванням
Н. Мамедова2, «комбінуванню сил природи» та повсюд
1
«Пращури сучасної людини вступили в конфронтацію
з біосферою близько 1,5 ... 3,0 млн. років тому, коли вперше
розпалили вогнище. Людство, зростаючи чисельно та
поширюючися планетою, поступово витіснило інших її
мешканців, а біосферу перетворило на техносферу, а точніше на
біотехносферу» [2].
2
«Сутність технічного освоєння природи полягає в тому,
що людина своєю винахідливістю протиставляє, комбінує сили
природи і тим самим реалізує свою мету. … Сама можливість
технічного освоєння природи визначається наявністю в дійсності,
окрім численних фізичних, хімічних, біологічних та інших
зв’язків, особливих системних зв’язків між окремими явищами
природи. Людина задля освоєння природи не може змінити її
закони. Проте вона здатна змінити зв’язки між ними, створити
потрібні умови для виявлення тих або інших законів. Визначення
зв’язків між різними явищами природи, яка спроможна обмежити
або відповідним чином скерувати дію тих чи інших законів,
становить суть технічного освоєння природи» [3, с. 868].
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ному створенню особливих матеріально–енергетичних
комплексів, що перетворилися на конкретні матеріальні
виробництва.
Співдружності людей, здійснюючи прямий техно
генний вплив на природне середовище, здійснюються
в процесі функціонування низки матеріальних
виробництв, які поступово перетворюють природне
середовище на сукупність, а згодом на комплекси й
системи господарських об’єктів.
У разі безпосереднього контакту господарських
об’єктів із природним середовищем, вони не лише
перетворюють його, а й включають його суттєві частини
в себе як неодмінні складові. Людство послідовно та
з усе більш прискореним темпом створює особливу
систему пристосування до природи – техносферу,
поступово перетворюючи біосферу свого існування
на біотехносферу. «У наявності коеволюція техніки
(техносфери) та суспільства (антропосфери) з однією
з найголовніших його структур – наукою. Розвиток
суспільства сприяє техногенезу, але й техногенез,
особливо після початкових його етапів, є могутнім
імпульсом соціогенезу та ноогенезу» [4].
У множинних процесах природокористування індиві
дуальні людські суспільства не лише пристосовували
природне середовище до своїх потреб, а й фактично
перетворювали його, змінюючи ландшафти, створюючи
нові гідрологічні та біотичні системи, вибудовуючи
технологічні ланцюжки та бар’єри, в тому числі
скидаючи в природні ніші відходи свого виробництва.
Людство послідовно розширює геоверсум свого
буття – освоюючи більшу частину континуальної
географічної оболонки Землі, яка, будучи залученою
до суспільного виробництва, і становить матеріальну
основу існування людського суспільства. «Геоверсум –
постулює В. В. Криворотько, – системний простір
Землі, що включає не тільки абіотичні, біотичні та
біокосні компоненти природи, а й соціально–техногенні
(в тому числі й духовні) компоненти соціобіосферного
суспільства, яке виникло в ході розвитку індуст
ріального, а згодом і постіндустріального соціуму» [5].
З органічної системи життєзабезпечення Людства
техносфера поступово перетворюється на штучну
оболонку Землі, що має свою внутрішню структуру,
прив’язану до певних геоторій3, які складені зі
сполучених потоками речовини та енергії функціо
нально дрібніших природних геосистем, особливі зако
номірності функціонування та, очевидно, свої закони
розвитку.
Еволюція техносфери набуває достатньо стійкого
та динамічного характеру, непохитно трансформуючи
біотехносферу буття Людства під впливом геофізичних
та геохімічних процесів, пов’язаних з розвитком
виробничих комплексів та, відповідно, розширенням
ареалів господарських об’єктів. У процесі техногенних
трансформацій ландшафтів під техногенні впливи
потрапляють ґрунтовий покрив, поверхневі та підземні
шари гідросфери, всі рівні біоти, повітря та озоновий
шар атмосфери, літосфери та далі за ланцюговою
реакцією до викликаних ними денудацій, змін
мікроклімату і біотичного круговороту.
3
«Геоторія – поняття, що поєднує категорії «територія»,
«акваторія» та «аероторія» [6].
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Таким чином, техногенез – це, врешті–решт, зміна
природних основ геоверсуму буття Людства планети
Земля під впливом сукупних геофізичних та геохімічних
процесів, пов’язаних багато в чому з виробничою
діяльністю людей. «Техногенез – за визначенням
Б. І. Кудріна, – походження, виникнення, процес
утворення та еволюції елементів технічної реальності й
техногенного світу в цілому» [7, с. 870].
В. І. Вернадський, виділяючи в геофізичній оболонці
Землі новий рівень – ноосферу, головною ознакою її
формування визначив техногенну міграцію – техногенез,
який за суттю своєю полягає в перетворенні, вилученні,
концентрації, перерозподілі та в міграції у геоверсумі
низки хімічних елементів, мінеральних та органічних
сполук. Техногенна міграція перебуває в одному ряду з
природно–механічною, фізико–хімічною та біогенною
міграціями, часто супроводжуючи або сприяючи їм.
Основні результати дослідження. Зрозуміло, що
предметом міжсоціумної техногенної міграції є основні
складові технологічних процесів. У міру зростання на
кожному новому етапі техногенезу вимог до розширення
та спеціалізації міжсоціумних техногенних обмінів
змінюються і їхня комплексна зв’язаність одне з одним,
послідовність, порядок, процедури, міри еквівалентності
форм та об’ємів пересування, що надає можливість у
цілому їх оцінювати як комплексні складові техногенезу.
До них слід віднести науково–технічні знання, техно
логічні ідеї, ноу–хау, цілісні технології, виробничий
досвід, які створюють і послідовно доповнюють у
технокінетичних процесах, що зв’язують окремі країни,
розширювані ряди міжсоціумного обміну технологіч
ними інструментами й технологічними продуктами.
До технологічних інструментів слід віднести все
те, що становить в основі своїй комплекси виробничої
діяльності: знаряддя виробництва, пристосування,
інструменти, технологічні прилади, технологічні лінії,
джерела енергії і т.ін.; а також виробничі структури
господарських об’єктів: будівлі, споруди, логістика,
енергетичні, комунікаційні мережі, очисні споруди і т.ін.
У свою чергу, до прямих технологічних продуктів
слід віднести: видобувні ресурси; виготовлювану
продукцію, технологічні ідеї, ноу–хау технології і
т.ін.; а до супутніх технологічних продуктів – відходи
виробництва, невідновлювані ресурси, технологічно
змінені рельєфи та екосистеми і т.ін.
У матеріальному виробництві завжди вибудовуються
особливі технологічні ланцюжки, які починаються
від пошуку потрібних для виробництва ресурсів та
завершуються організацією транспортування кінцевого
продукту.
Ці ланцюжки залучають до виробництва цілу низку
інших продуктів інших виробництв. Виникає певна
сукупність залежних одне від одного технологічних
інструментів та продуктів. Цю сукупність комплексних
складових технологічних процесів Б. І. Кудрін визначив
як «техноценоз, який, на його думку, є спільнотою
виробів конвенційно виділеного об’єкта; множиною
елементів–виробів, що характеризується слабкими
зв’язками та слабкими взаємодіями; системою техно
генного походження, що розглядається як сукупність
класифікованих за видами одиниць техніки, техно
логії, матеріалу, продукції, відходів та виділена
адміністративно–територіально для цілей інвестиційного
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проектування, будівництва (спорудження, монтаж,
наладка), забезпечення функціонування (експлуатація,
ремонт), управління (менеджмент). … Процес розвитку
продуктивних сил можна представити як послідовність
техноценозів, які заміщують одне одного. … В існу
ванні кожного можно виділити фази: зародження, що
відбувається в рамках попереднього; еволюційний
розвиток у вигляді масштабного розповсюдження
інженерних та інших рішень, які витримали відбір;
консервативна фаза вичерпання та переходу до іншого
техноценозу у вигляді якісної зміни, підготовленої
творчою діяльністю людини» [7, с. 881].
Будь–який техноценоз має цілу низку технокіне
тичних прив’язок ресурсного, енергетичного, інструмен
тального, технологічного, компонентно–продуктового,
організаційно–управлінського, територіального, а мож
ливо й тимчасово–сезонного типу.
«Висхідна
послідовність
техноценозів,
які
заміщають один одного» безпосередньо визначає
основні конструкти окремих соціально–виробничих
циклів життєзабезпечення відносно відокремлених
соціальних організмів. Вони з одного боку пов’язані з
ландшафтними можливостями території прикріплення
соціальних організмів, а з другого вимагають вирішення
щоразу особливих технокінетичних проблем.
Реалізовані територіальні технологічні прив’язки,
пов’язані з ресурсозабезпеченням, з основними
елементами виробничих циклів та й зрештою зі сферою
збуту технологічного продукту або з його застосуванням
створюють особливі зв’язки між технологічними
інструментами й продуктами, які в результаті створюють
структури техногеоценозів.
Цілісність окремого відносно відокремленого
соціального організму забезпечується «технотканиною»
саме тих техногеоценозів, що виникли й функціонують
на території прикріплення даного соціального організму.
При цьому, необхідна сукупність техноценозів, які
забезпечують окреме існування будь–якого із соціальних
організмів, залежить від територіально–ландшафтної
прив’язки їх до техногеоценозів країни та в цілому
створює особливу технологічно зв’язану систему
сполучених виробництв, що природно відображає
встановлений у даній їм сучасності розряд їхнього
спільного технологічного укладу1.
Кожний техногеоценоз природно прив’язаний до
певної території. Завдяки окремим техногеоценозам
або їх низці до цієї ж території геоверсуму Землі
прив’язана і певна сукупна множина людей, залучених
до суспільного виробництва, яке лише в основному
задовольняє
насущні
потреби
даного
народу.
Сукупність комплексів техноценозів та пов’язаних з
ними ансамблів техногеоценозів у межах окремого
соціального організму створює особливу технотканину,
що містить виробництва, які відповідають домінуючому
технологічному укладу виробництв, та «людські
сукупності», що їх обслуговують. У високо технологічно
1
Технологічний уклад – поняття теорії науково–технічного
прогресу, введене у вітчизняну науку економістами Д. С. Львовим
та С. Ю. Глазьєвим – сукупність пов’язаних виробництв
(взаємозв’язаних технологічних ланцюгів) з однаковим технічним
рівнем, які розглядають як певну структурну підсистему
економічної системи – альтернативна стосовно таких підсистем,
як галузі [8].
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розвинутих
«індивідуальних
суспільствах»
така
технотканина акумулюється переважно у власному
соціумі, накидаючи при цьому свої «окраїнні фалди»
на зв’язані їхніми техноценозами інші, розвинені
країни. «Технотканина, – відзначає Вазген Авагян – це
процеси паралелізації та синхронізації функціонування
й розвитку галузей знань та вмінь, носії яких не мають
жодного уявлення про мистецтво одне одного. Якщо
секрет виробництва тонкого сукна у флорентійських
шерстяників XV століття зберігав як зіницю ока цех
Лана, що панував у місті, то секрет виробництва
сучасної продукції взагалі ніхто не зберігає, бо ніхто з
людей його не знає» [9].
Саме розрядність (сучасність) технологічного
укладу врешті–решт визначає стан технічної реальності
«індивідуального суспільства» та його місце не лише
в техносфері буття Людства, а й в ансамблях та
комплексах міжсоціумних технокінетичних процесів.
Цілком зрозуміло, що саме параметри розрядів техноло
гічних укладів, домінуючих у соціальних організмах,
визначають як потреби міжсоціумних техногенних обмі
нів, так і пов’язані з ними проблеми передачі комплекс
них складових техногенезу їх суб’єктами, які практично
здійснюють міжсоціумні технокінетичні процеси.
Але проблеми технокінетики ніколи цілком не
вирішуються, оскільки завжди обмежені можливості
спеціалізованих, видових за своєю суттю, техно
геоценозів потребують надолужування втрачених
можливостей для дотримання відносної цілісності та
поліуніверсальності необхідної низки техноценозів,
пов’язаних із життєзабезпеченням соціального організму.
Саме ця темпорально насущна потреба окремих
соціальних організмів у цілій низці комплексних
складових технологічних процесів і змушує акторів
міжнародних відносин і зв’язаних з ними господа
рюючих суб’єктів організовувати техногенну міграцію
між даними «індивідуальними суспільствами». Всту
паючи в речово–енергетичний обмін одне з одним, вони
належним чином сприяють збереженню цілісності своїх
соціальних організмів.
Еволюція технологій та видові особливості ареалів
джерел техногенного впливу в деяких техногеоценозах,
прив’язаних до внутрішнього простору окремих
соціальних організмів, диктують і необхідність
цих обмінів, пов’язаних із браком або, навпаки, з
надлишковістю комплексних складових технологічних
процесів, які формують достатньо цілісні техноценози.
Більше того, закономірності техногенних інверсій1,
1
«Техногенна інверсія – порушення рівноважних процесів
розвитку геотехнічних систем у результаті розбалансування
механізмів
природної
саморегенерації
та
техногенного
регулювання
усталеності
екосистеми.
Швидкоплинність
антропогенних змін, що відбуваються в природі, певним
чином залежить від інтенсивності й розмірів ареалів джерел
техногенного впливу. У реальній геотехнічній системі (напр.,
«промисловий об’єкт – навколишнє середовище») синергетично
проявляються
протилежні
взаємопроникаючі
процеси
накопичення та втрат, виникнення та знищення, які розвиваються
в часі й обумовлюють у кожний момент конкретний баланс
властивостей. Техногенна інверсія в глобальному виявленні
характеризує всепроникну дію техногенних деструктивних
потоків, які умовно апроксимуються законами дивергенції та
конвергенції, що виражають складну ієрархічну структуру
енергоматеріальних перетворень, які обумовлюють деградаційні
процеси в біосфері» [10, с. 870].
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пов’язаних, передусім, з домінантними технологічними
укладами,
змушують
господарюючих
суб’єктів
окремих соціальних організмів шукати пропозиції в
міжнародному середовищі для заміщения втрат від
техногенних деструктивних процесів та розбалан
сування техноценозів, у тому числі й для забезпечення
попиту в певному видовому ряду ехнологічних
продуктів.
Водночас невпинна техногенна еволюція – основа
техногенезу – вимагає появи та адаптації в соціальному
організмі нових технологічних видів, пов’язаних із
заміщеннням технологічних ланцюжків технологічних
укладів, які знову зміцнюються. Відповідно, виникає
потреба будь–що забезпечити «висхідну послідовність
техноценозів, які заміщують один одного». Більш
того, техноценози мають не тільки свою внутрішню
ієрархію та підпорядкованість, а й у міру розвитку
міжсоціумних відносин виходять за межі соціальних
організмів, потребуючи необхідного доповнення новими
комплексними складовими, які не створюються та/або
просто не існують у техногеоценозах цих країн.
Усі ці ряди міжсоціумних обмінів комплексними
складовими
техногенезу
сприяють
формуванню
особливого пласта фундаментальних просторів станів
міжнародних відносин – міжнародних техногенних
відносин, у процесі яких і здійснюються міжсоціумні
технокінетичні процеси. По суті обмін комплексними
складовими техногенезу в темпорально визначених
міжсоціумних технокінетичних процесах становить
базис міжнародних техногенних відносин, а з ними й
усієї системи міжнародних відносин. Розпочинаючися
з транскордонного співробітництва й доходячи до
глобальних меж життєствердження Людства, міжнародні
техногенні відносини сприяють техногенній еволюції і
перетворенню його біотехносфери перебування.
Розглядаючи техногенез як одну із значущих скла
дових у геологічній еволюції Землі, В. І. Вернадський
припускав, що техніка виступить як геологічна сила,
що перетворює геоверсум Землі за об’єктивними
законами, спільними для всього космічного простору.
При цьому Людство, вважав він, є лише агентом у
геологічній еволюції Землі на стадії техногенезу.
«Все, що доступне вдосконаленню, втягується у сферу
технічного, – відзначає Е. М. Левицький. Технічною стає
будь–яка реальність, розділена на незалежні частини.
Якщо таку частину можна виділити з цілого, то можна
й поліпшити, а потім вставити на місце. Техніка в цьому
сенсі – універсальне зібрання протезів, що наближають
людину до Бога. Коли людина буде цілком складатися з
протезів, вона стане безсмертною» [11, с. 173].
Проте, на жаль, технічна реальність руйнує вже
органічну складову біосфери його існування – саму
геологічну оболонку Землі.
Слід враховувати, що за своєю формою техногенез –
це еволюція техніки, яка супроводжує людське
суспільство в процесі становлення та розвитку біотех
носфери його буття. «Техногенез – походження,
виникнення, процес утворення та еволюції елементів
технічної реальності та техногенного світу в цілому» [7].
Визнання технічної реальності як неодмінної
складової об’єктивного світу буття Людства є, врешті,
визнання за людиною розумною права та, відповідно,
підтвердження
його
можливостей
розширювати
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універсум свого існування аж до створення ноосфери
Землі та виходу за її межі.
Зрозуміло, що технічна реальність буття Людства
являє собою не якусь однорідну цілісність, а лише
ряди нелінійних у часі та просторі процесів: пізнання
навколишнього світу, формування ідей використання
його можливостей, конструювання пристосувань, що
формують способи та засоби користування благами,
які може надати цей світ, створення техніки, яка його
перетворює і, врешті–решт, використання зростаючих
можливостей техніки для забезпечення своїх потреб і
далі, і далі в циклічному форматі.
При цьому, сам розвиток технічної реальності та
всі відповідні історичному часові буття соціальних організмів якісні переходи технологічного зростання,
тобто – технологічна еволюція Людства, здійснюється
в процесах та процедурах міжсоціумного обміну комп
лексними складовими техногенезу, які на кожному окремому етапі утвердження сучасного їм технологічного
укладу становлять для суб’єктів основу багатопрофільного модуля продукованих в «індивідуальному суспільстві» комплексних складових техногенезу та, відповідно,
технологічних цінностей. До їх списку, який весь час
розширюється і трансформується, слід віднести: кінцеві
технологічно цінні продукти виробництва, техногенну
інформацію, значущі для подібних технологій видобувні
ресурси, базисні та нові для даної сучасності технології,
технологічні особливі інструменти виробництва, цілісні
технологічні системи, трудові ресурси, що відповідають
рівню технологій.
Стан технічної реальності обумовлює не тільки
предметність міжнародних техногенних відносин,
а й у цілому умови техногенних обмінів, оскільки
саме ендогенні та ензогенні1 фактори технологічного
прогресу, в основному, формують межі техногенного
зростання «індивідуальних суспільств» і, відповідно,
визначають їх статусне становище у виділеному
просторі міжнародних інтеракцій даної їм сучасності.
«Технологічний прогрес розуміється як єдність двох
процесів: по–перше, як прояв нових, раніше не відомих,
технологій (інновація) і, по–друге, як сприйняття
виробниками технологічних новацій, їх масове поши
рення та витіснення ними традиційних технологій
(дифузія, «тиражування»)» [8].
Повнота багатофакторної системи техногенного
зростання кожного соціального організму та рівні
володіння технологічними цінностями, становлять
основу їхніх пропозицій для міжсоціумного обміну:
– передусім, це накопичені в його соціумі знання,
що являють собою технологічну цінність;
– засновані на них та апробовані технологічні
кваліфіковані уміння;
– цілеспрямовані досвіди їх застосування в практиці
соціумного буття, що перетворюють ці досвіди на
технології;
1
«Ендогенні величини – перемінні, зміна яких відбувається
всередині модельованої системи на відміну від екзогенних
перемінних, які вводяться в модель ззовні. Для економіко–
математичних моделей поділ перемінних на екзогенні та
ендогенні значною мірою довільний та визначається характером
розв’язуваної задачі. Ендогенні фактори взаємопов’язані прямими
й зворотними зв’язками, а екзогенні не зазнають зворотного
впливу в межах даної моделі. Їх часто називають також вихідними
величинами» [12, с. 133].
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– прогресивні для даної сучасності процедури
вдосконалення технологічних ланцюжків, засновані на
здібностях сукупного розуму соціума до колективної
творчості;
– соціально значущі у виділеному «індивідуальному
суспільстві» та, відповідно, структурно організовані
здатності соціуму продукувати не тільки нові техно
логії, а й надані внутрішньосоціумними та міжнарод
ними умовами буття процеси формування техноценозів;
– реально виявлені прагнення розвивати створені у
виділених соціальних організмах техногеоценози як для
того, щоб створювати їхні міжсоціумні версії, так і для
того, щоб використати об’єктивні та ситуативні умови
їхніх переваг у міжсоціумному обміні;
– і, нарешті, усвідомлені як необхідності та
реалізовані як цілеспрямовано створені можливості
послідовні переходи до нового рівня знань, організовані
задовго до того, як будуть уже вичерпані всі блага, дані
«індивідуальному суспільству» та й Людству в цілому,
запровадженою в техносферу буття вже розвинутою
технологічною реальністю.
Напряму все це проявляється у синергії сукупних
процесів еволюції продуктивних сил соціальних
організмів.
І хоча через техногенні інверсії спадково структурні
перетворення техносфери буття Людства відбуваються
зазвичай нелінійно та багато в чому стрибкоподібно,
в цілому еволюція техносфери розвивається шляхом
техногенного вирівнювання рівней життєствердження
країн та, хай і неймовірно нерівномірного, але все ж
послідовного зближення їх технічних реальностей.
Зрозуміло, що подібне зближення повною мірою не
тільки не трапиться в найближчому майбутньому, а
й через фактичну нерівноцінність технокінетичних
прив’язок, визначених буттям соціальних організмів, і,
відповідно до кількості та наповненості техноценозів,
що розвиваються в їхніх межах, фізично поки й не може
трапитися.
У реальності подібна нерівномірність зростання
техносфери окремих країн, трансформація пов’язаних
з ними техногеоценозів для будь–якого темпорального
періоду їхнього буття становлять сукупний набір
стимулів, що прискорюють спільну для Людства
техногенну еволюцію.
Більше того, наслідки прямого техногенного впливу
на природне середовище, який здійснюється «людсь
кими сукупностями» в процесі природокористування,
виявляються, передусім, у безпосередній трансформації
геоторій Землі. Розміщення господарюючими суб’єктами
в їхніх межах техногеоценозів передбачає не тільки
розгортання технічних систем, а й скидання відходів
їх виробництва, що призводить до техногенного
перетворення літосфери, трансформації рельєфів,
ґрунтів, у цілому природного ландшафту та гідросфери,
значущої якісної зміни та видового скорочення біоти
і т.ін., до змін всього природного середовища життя
людей.
Ряди міжсоціумних обмінів комплексними складо
вими техногенезу сприяють формуванню особливого
пласта фундаментальних просторів станів міжнародних
відносин – міжнародних техногенних відносин, у ході
здійснення яких і відбуваються міжсоціумні техно
кінетичні процеси.
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Параметральна характеристика міжнародних техно
генних відносин достатньо зручно для дослідника може
бути форматована на основі використання матриці
ранжування форматів міжсоціумних техногенних
обмінів за трьома координатами: тип технокінетичних
процесів;
ступінь
еквівалентності
міжсоціумних
техногенних обмінів, які залежать від предметних
параметрів та способів передачі комплексних складових
техногенезу, що лежать у їхній основі; стратифікаційний
рівень країн–учасниць міжсоціумних технокінетичних
процесів.
Висновки. На жаль, тут вони доволі передчасні.
До них неодмінно повернемся, але вже в статті,
яка завершуватиме цикл дослідження міжнародних
техногенних відносин.
В цілому же, слід зазначити, що міжнародні тех
ногенні відносини є складно організованими техно
кінетичними процесами, суть яких становлять
міжсоціумні обміни комплексними складовими техно
генезу між окремими соціальними організмами даної
їм сучасності.
За своєю суттю, щоразу і завжди, обмін комплекс
ними складовими техногенезу в темпорально визначених
міжсоціумних технокінетичних процесах становить
базис міжнародних техногенних відносин, а з ними і
всієї системи міжнародних відносин. Розпочинаючись
від транскордонного співробітництва й доходячи до
глобальних меж життєствердження Людства, міжна
родні техногенні відносини сприяють як техногенній
еволюції, так і перетворенню його біотехносфери
життя.
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The matrix of ranking of international technogenic relations.
Introduction
The article is dedidated to the research of typologically special level of
fundamental spaces of international relations – international technogenic relations.
The integrity of the social body is maintaned by «technological tissue» relating to
technogeneses, which emerged and function on the territory of its attachment, and
which reflect the modernity of their common technological order. The parametrial
technological characteristics of international relations can be formatted through
the use of a matrix ranking formats of inter socium technokinetic processes in three
dimensions: type of tehnokinetic processes; the degree of equivalence of inter socium
technokinetic processes; stratification level of the participating countries of inter
socium technokinetic processes.
Keywords: international relations, international technogenic relations,
inter socium technokinetic processes, technogenesis, integrated components of
technogenesis, technological tissue, technocenosis.
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Права и полномочия
административных органов
Азербайджанских государств в XV веке
Рассмотрено одну из самых малоизученных проблем истории государства
и права Азербайджана в XV веке – вопрос организации и функционирования
судебных органов, и прав и полномочий. До сих пор этим проблемам не
посвящено ни одной специальной статьи. Автор приходит к такому мнению,
что в укреплении центральной государственной власти Каракоюнлу, Аккоюнлу
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и Ширваншахов, наряду с различными государственными учреждениями,
значительную роль сыграли также судебные органы.
Автор смело обращается к сведениям первоисточников, в частности,
детально анализирует изданный в конце XIII века Газан ханом (1295–1304)
специальный декрет о судебной реформе, который значительно расширил
полномочия судей – кадиев. Названный указ Газан хана предоставляет кадиям
полную независимость и самостоятельность при вынесении решений и
достаточно широкий спектр различных привилегий.
Назначения на высокие должности и ответственные посты
производились по царским указам, разногласия и споры между мусульманами
разрешались на основе положений и норм шариата. Автор исследует также
полномочия должности председателя («садр–аль судур»), введенной в конце
XIV века. Он решал фактически все правовые вопросы в стране. Эта должность
предназначалась для высших религиозных и духовных лиц.
Ключевые слова: Кадий, Узун Хасан, Аккоюнлу, Тебриз, суд, Ширван,
Дивани–газа.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Проблемы государственного и административного
строя, система, структура, механизмы деятельности
полицейских и судебных органов государств Кара
коюнлу, Аккоюнлу и Ширваншахов остаются неисследо
ванными. До сих пор этим проблемам не посвящено
ни одной специальной статьи. Следует отметить, что
в укреплении центральной государственной власти
Каракоюнлу, Аккоюнлу и Ширваншахов наряду с
различными государственными учреждениями, значи
тельную роль сыграли также судебные органы.
Еще в конце XIII века Газан хан (1295–1304) издал
специальный декрет о судебной реформе, который
значительно расширил полномочия судей – кадиев. В
указе говориться, что «назначенный в соответствующую
провинцию кадий обязан контролировать ситуацию,
всюду успевать, давать указания и доводить дела до
конца… никто не имеет право вмешиваться в его дела.
Если кадий посадил кого то, в тюрьму, то ни кто не
может его освободить. Освободить его может только
тот кадий, который вынес решение о его аресте»
[2, с. 93]. Из этого отрезка видно, что суд действует
фактически независимо от исполнительной власти.
В то же время благочестивые верующие получали
привилегию наблюдать за действиями кадиев, чтобы
те не могли брать взятки у истцов и ответчиков.
По указу Газан хана кадии также освобождались от
повинностей и налога «копчур» «с них нельзя взимать
денежные налоги и копчур, корм для живности и
лошадей. Никто не может гостить у них, посылать к ним
представителей… Они должны получать свою зарплату
без урезок. Если кто–то, в присутствии судьи говорит
громко и неуважительно, то должен быть наказан. Никто
не может вызвать кадия к себе. Кадий по окончании
судебных дел, ни под каким предлогом, ни у кого не
может брать взятку» [2, с. 93].
Таким образом, названный указ Газан хана
предоставляет кадиям полную независимость и само
стоятельность при вынесении решений и достаточно
широкий спектр различных привилегий. Последующие
Эльханиды также придерживались этого указа Газан
хана. Назим Джафаров в своем труде, посвященном
Сефевидам, пишет: «Предоставление кадиям столь
широких полномочий, охрана их прав на уровне
верховного дивана и шахской власти, запрещение
чиновникам центрального и местного бюрократического
аппарата вмешиваться в их дела, свидетельствует
о значительной роли местной судебной власти и о
важности и ответственности деятельности кадиев»
[3, с. 42].
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Из этого отрывка можно сделать вывод, что круг
компетенций кадиев, полученных от Газан хана,
сохранялся и при Сефевидах.
В XV веке как и в XIII–XIV веках судом
(«Диваниказа») рассматривались иски отдельных людей.
Разница была лишь в том, что если при Эльханидах
разногласия и споры между монголами и тюркскими
этносами разрешались на основе монгольских
законов «яргу» («яргу» или «ергу» осталось с времен
Чингисхана. На основе этого закона рассматривались
иски отдельных людей, разрешались спорные вопросы –
авт.), а между иранцами и монголами на основе
исламских законов, то в XV веке в государствах Кара
коюнлу, Аккоюнлу и Ширваншахов религиозные дела
рассматривались в шариатских судах, а уголовные
дела в светских судах («урфа»). Военными судами
руководили войсковые кадии («казийе мааскер»).
Назначения на высокие должности и ответственные
посты производились по царским указам, разногласия
и споры между мусульманами разрешались на основе
положений и норм шариата. Право вынесения приговора
по этим вопросам принадлежало высокопоставленным
кадиям.
Ответственность контроля за исполнением приго
воров возлагалась на «шехне».
Контроль за исполнением приговоров был стро
жайшим. Шехне – ответственный за исполнение
приговоров был членом судебного дивана («диван–и
газа») или судебного «дома» («дар–уль газа»).
Одним словом, судебная организация страны была
сконцентрирована в судебном доме (дивани газа).
Это был важнейшим орган, где трудилось большое
количество судебных работников. Главный из них «кази–
улькуззат» (кадий кадиев) был председателем судебного
дивана, а сама должность считалась одной из высших
религиозных должностей. Назначал на эту должность
только царь. Все судебные вопросы разрешались под
его бдительным контролем. Во всех провинциях и
городах действовали его заместители, представители
или доверенные лица [6, с. 100–101]. Надо отметить,
что должность «казиуль–куззат» появилась в период
широкого распространения ислама. Эта должность
существовала при сельджуках, Атабеках, Эльханидах, а
также в XV веке.
Хиндушах Нахчивани так определяет обязанности
казиуль–куззат: «Решать спорные вопросы, устранять
вражду, подтверждать документы, назначать на
местах своих представителей, решать брачные,
наследственные вопросы, охранять государственное
имущество, имущество сирот и душевно больных
людей, контролировать выполнение религиозных устоев
и положений шариата» [4, с. 238].
Другой должностью «дарульгаза» был «амин»
(доверенный). Назначенный на эту должность охранял
имущество сирот, пропавших без вести, душевно
больных, ежедневно удовлетворял их потребности в
еде, одежде и т.п. Заместители кадиев и правители
вакфов назначенные судебным диваном выполняли
свои обязанности в провинциях и городах. В некоторых
случаях эти две должности сосредоточивались в одних
руках. Их основные обязанности были следующие:
шариатские дела, дела вакфа, купля–продажа, прием на
работу и освобождение от должности кадиев и других
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работников суда, охрана религиозного имущества,
имущества сирот и т.д.
Кадии под бдительным контролем казиуль–куззата
рассматривали гражданские и уголовные дела, удовле
творяли иски и жалобы граждан, выносили приговор. За
исполнение приговора, несли ответственность шехне и
даруге (начальник полиции). Сами кадии за незаконную
деятельность наказывались строжайшим образом и
постоянно были под контролем судебного дивана и
лично кадия кадиев.
Судебные секретари составляли нужные документы,
вели протоколы судебных заседаний. Секретарь
судебного дома (дар–ульказа) в основном регистрировал
справки и документы. Судебный председатель выслу
шивал истца, ответчика и свидетелей, выносил приговор
[6, с. 102].
В судебном процессе наряду со свидетелями истца
и ответчика участвовали также адвокаты. Человек
пригласивший адвоката обязан был выплатить ему
определенную сумму – «хаккульвакале». В указе Газан
хана говорилось: «если адвокат получал деньги и от
истца, и от ответчика, должен был подвергнуться пыт
кам и освобождаться от должности адвоката» [4, с. 201].
Были назначены отдельные кадии также для кочевых
и полукочевых групп населения. Если возникали
споры среди кочевников живущих в шатрах, то истца
и ответчика приводили к кадию находившемуся в
лагере всадников. Тут же они допрашивались, и
виновный наказывался по законам шариата. Никому не
разрешалось опекать подсудимого [5, с. 374].
Законы монголов разрабатывались в «доме закона»
(«бейт–уль канун»), автор этих законов назывался
«бахиш». Этот человек назначался царем, а должность
переходила по наследству [6, с. 103].
В конце XIV века была введена должность
председателя («садр–аль судур»). Он решал фактически
все правовые вопросы в стране. Эта должность
предназначалась для высших религиозных и духовных
лиц. Он мог консультироваться лично с царем, по тому
или иному вопросу.
Кадии назначались по трем правовым отраслям:
1. Кадий ислама – рассматривал дела касающиеся
шариата.
2. Кадий эхдас рассматривал светские (гражданские,
уголовные) дела. Здесь в основном, рассматривались
неугодные
шариату
дела:
пьянство,
увлечение
азартными играми, проституция и т.д. В средневековом
кодексе «Тузукат–и Теймури» говорится: «Я назначил
кадия для аскеров (солдат) и для раийята (крестьян).
В каждую провинцию послал шейх уль ислама,
чтобы тот охранял народ от грехопадения. Приказал,
чтобы садр (председатель) и кадий информировали
меня о состоянии дел, о соблюдении шариата в
империи. Назначил эмира справедливости, чтобы тот
информировал меня о расследованиях среди крестьян
и в армии. Приказал, чтобы не штрафовали человека
которого подвергали бичеванию, и не бичевали
человека которого уже оштрафовали» [8, с. 176–178].
Из этого отрезка можно сделать вывод, что по светским
(гражданским) делам и по армейским делам назначались
отдельные кадии.
3. Кази–йе аскер – «армейский кадий». Он в
основном контролировал соблюдение в армии законов
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ислама, рассматривал уголовные дела, дела о дезер
тирстве. Можно сказать, что казийе аскер выступал в
роли председателя военного суда. В XV веке «казий–
улькуззат», «кадий–е аскер» и другие кадии подчинялись
Верховному Дивану (Диван–и али).
Иранский ученый доктор Куламреза Варахрам
считает, что в государствах Каракоюнлу и Аккоюнлу
судебные дела, а также должности казиуль–куззат
и казий–е аскер доверялись людям не тюркского
происхождения, а таджикам (т.е. иранцам – авт.)
[6, с. 154].
Однако сведения источников не только полностью
опровергают версию доктора Куламреза Варахрама, а
также утверждают совсем обратное.
Во–первых, Ходжа Насиреддин Мухаммед Туси
(1201–1274) написавший книгу о государстве и праве
в период правления Хулагу хана, Солтан Махмуд
Казан хан (1295–1304) издавший указ о судебной
реформе и руководивший разработкой законов,
Эмир Тимур написавший труд «Тукузат–е Теймури»
считающийся первым кодексом законов на тюркском
языке, а также автор сборника законов действовавшего
в Азербайджане, в Турции и в Иране до 1556 года
правитель Аккоюнлу Узун Хасан были тюрками. Автор
труда «Луб ат–таварих» (1541) Яхья Казвини говоря о
сборнике законов Узун Хасана отмечал, что эти законы
действуют по сей день. Далее он отмечает, что Узун
Хасан лично интересовался делами и сам принимал
справедливые решения. В период его правления шариат
получил широкое развитие, повысилось доверие ислам
ским казиям.
Он вел беседы с учеными мужами о фикхе
(исламское право), хадисах (устные рассказы сподвиж
ников пророка, его собственные изречения), о толко
вании Корана [11, с. 358].
Узун Хасан пользовался армейскими кадиями
(казий–е аскер) как дипломатами, посылая их
для ведения переговоров в зарубежные страны.
Венецианский посол Амброзио Контарини писал
о событиях 1474 года: «К счастью один из важных
персон двора Узун Хасана казий–е аскер был отправлен
как посол к османскому султану для заключения
договора, однако переговоры не дали результата и он
вернулся в Тебриз, ожидая аудиенцию Узун Хасана.
По моей просьбе он согласился взять меня с собой к
Узун Хасану. Кадий привел с собой двух рабов славян
принявших ислам. 22 сентября 1474 года мы с кадием
вместе покинули Тебриз» [1, с. 137–139].
Узун Хасан лично принимал участие в рассле
довании уголовного преступления, выслушивал истца,
допрашивал подозреваемого, давал личные указания.
Венецианский посол Барбаро в апреле 1474 года
в предместье Тебриза встречается с отрядом курдов.
Курды требуют у него письмо адресованное Узун
Хасану. Барбаро отказывается, объясняя, что уполно
мочен отдать письмо лично Узун Хасану. Тогда курды
жестоко избивают посла и его переводчика. Барбаро
пожаловался Узун Хасану. Узнав о случившемся Узун
Хасан предложил Барбаро обратиться в государствен
ный Совет и предоставить список украденных товаров
[1, с. 62].
Барбаро пишет: «Шах встретил меня с почтением,
выразил сожаление по поводу убийства посла и двух

297

Випуск 120

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

других лиц, по поводу моего избиения разбойниками.
Обещал строго наказать убийц и виновников, а также
возместить наши убытки» [1, с. 62].
В некоторых случаях Узун Хасан лично, без
суда наказывал преступников, людей пользующихся
служебным положениям, халатно относящихся к своим
обязанностям. Например, после того, как Барбаро
отобедал в царском дворце, один из эмиров царя
предложил ему уйти домой без ведома царя. Узнав об
этом, царь уложил виновника на землю и приказал бить
кулаками. В Ширазе против отца и сына царя восстал
Угурлу Мухаммед. Его сподвижнику 80 летнему эмиру
по имени Хошгедем сначала обрили бороду, а затем
голым повесили в скотобойне на крючке [1, с. 79].
Однажды Узун Хасан заподозрил войскового кадия
в мошенничестве. Он лично допросил подозреваемого,
установив его вину, дал указ о смертной казни.
Например, некто правоверный объявил, что может
остаться в закрытом помещении без пищи 40 дней. Этот
человек в пустыне построил вокруг себя кирпичную
стену, 40 дней оставался там. Через 40 дней, когда
разрушили стены, оказалось, что человек этот жив, но
внутри пахнет бозбашем (распространенное восточное
блюдо из баранины – азербайджанская кухня). Это
рассказали Узун Хасану. Узун Хасан лично допросил
войскового кадия и человека оставшегося в течении
40 дней внутри стен. После пыток кадий и этот
правоверный признались, что кадий по ночам через
стену соломинкой кормил его.
Этот отрезок примечателен тем, что выясняет
факт применения пыток во время предварительного
расследования. Имеются факты, когда Узун Хасан
лично, без суда убивает провинившегося человека.
Например, человек по имени Хаджи в Тебризе
перед ювелирном магазином убил армянина по
национальности Хаджи Мирака. Через два дня убийцу
нашли в городе Меренде и привели к Узун Хасану. Шах
убил его со своим кинжалом и приказал выбросить его
труп на съедение собакам.
Ночью несколько горожан просят разрешения у
начальника больницы дервиша Касыма забрать с улицы
труп Хаджи и он дает согласие. Узнав об этом Узун
Хасан вызывает дервиша Касыма и спрашивает: «Как
ты посмел дать приказ вопреки моему указу?». По
приказу Узун Хасана дарвиш Касыма казнят. Затем шах
приказывает: «По поводу неподчинения моему приказу
дома населения Тебриза должны быть разграблены».
Люди шаха начинают грабить город. Через 3–4 часа шах
приказывает приостановить грабеж. Однако облагает
население города налогом, обязуя выплачивать его
золотом. Затем он посылает людей к сыну убитого
Хадже Мирака и приносит свои соболезнования.
В исламском праве (фикх) существует закон мести.
Коран также поддерживает кровную месть однако,
родственники убитого получив цену крови у убийцы
или у его родственников могут простить преступника.
Однако из приведенного отрывка следует, что Узун
Хасан убив преступника собственноручно, а также
разграбив население Тебриза, действовал вопреки
исламским законам [1, с. 110].
Для облегчения работы городских и провинциальных
судов, для ускорения рассмотрения шариатских и
гражданских дел кадиям назначали помощников –
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заместителя, секретаря, мунши и т.д. Этих людей кадий
выбирал сам, а председатель утверждал.
Часто кадиев посылали в различные провинции
наводить порядок. В 892 году по хиджре (1486–1487)
правитель Аккоюнлу Якуб падишах освободил Суфи
Халила от должности правителя Шираза, а на его
место назначил Газибека. Четыре месяца спустя кадий
освобождается от должности. Через два года, т.е. в
894 году по хиджре (1489) брат кадия Исы кадий Шейх
Али назначается в провинцию Ирак для наведения
порядка. В течении 7 месяцев кадию удалось навести в
провинции порядок [7, с. 615, 624].
Как отмечалось раньше кадии перешагнувшие
закон и обвиняемые в присвоении государственного
имущества (бейт–уль–мал) жестоко наказывались.
Например, после смерти Солтан Якуба в 1490 году, в
месяце сафар (декабрь 1490 года) Максудбек Порнак
арестовал родственника кадия Исы, кадия Шейх Али и
конфисковал его имущество. В Кадий Иса Савечи был
убит указом Софи Халила в 896 году по хиджре (1490)
[7, с. 632].
Иногда
кадии
возвышались
до
должности
начальника дивана. В период правления Солтана Якуба
кадий Алааддин Бейхаги был председателем дивана
солтана (9, листок 56Б).
Автор труда «Арзисипахи Узун Хасан» Джелаледдин
Мухаммед Даввани, скончавшийся в декабре 1502 года
в период правления Аккоюнлу, некоторое время
прослужил кадием в персидской провинции [10, с. 71].
Он в ответ на произведение Хаджи Насреддина Туси
«Ахлаге–Насири», написал труд «Ахлаг–е Джелали»
[10, с. 72].
Как раньше отмечалось, кадиями пользовались
в дипломатических целях. Например, в 862 году по
хиджре (1457/58) Каракоюнлу Джаханшах послал
кадия Абдуллу для ведения переговоров с теймуридом
Абу–Саидом. Абу Саид предложил Джаханшаху
довольствоваться правлением Азербайджана и не
трогать Хорасан. Стороны согласились на мирное
решение. Автор труда «Тарихи Диярбекриййе»
кадий Абубекр Тегерани подготовил текст мирного
соглашения. Другой пример, в 872 году по хиджре
(1467/68) правитель Аккоюнлу Узун Хасан посылает
кадия Али с подарками к правителю Каракоюнлу
Джаханшаху для ведения мирных переговоров. Однако
Джаханшах не принял подарки и вернул кадия Али
обратно со словами, о мире можно говорить тогда,
когда один из сыновей Узун Хасана прибудет ко мне.
Еще один пример, в 873 году по хиджре (1468/69) Узун
Хасан посылает войскового кадия Аладдина Али вместе
с Махмуд хаджи для ведения переговоров к тимуриду
Абу Саиду, а через год к Солтану Гусейн Мирза.
Приведенные выше примеры еще раз доказывают,
что кадиев довольно активно использовали в
дипломатических целях.
Не только Узун Хасан, но и другие правители
сами лично допрашивали преступников и наказывали
их. Это было своего рода личным судом правителя.
Тимурид Абу Саид в 868 году по хиджре (1463/64) вел
расследование по поводу преступления совершенного
визирями. Везири Хаджа Гутбеддин Тавуз, Хаджа
Исмаил и Хаджа Ниматулла были признаны виновными
и освобождены от должности. Хаджа Шамседдин
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Мухаммед сказал Абу Саиду: «Я получал много взяток
от населения, однако не присвоил ничего из имущества
дивана». Абу Саид ответил: «что ты взял, я дарю тебе,
но освобождаю тебя от должности визира». Хаджи
Шамседдин Мухаммед пал на колени и положил под
подстилку Абу Саида кольцо [10, с. 434–435].
Правитель Каракоюнлу Джаханшах, также в
871 году по хиджре (1466/1467) обвинил своего
главнокомандующего эмира Шахали в вероломстве и
посадил в крепостную тюрьму [10, с. 449].
Судебные кадии оказывали определенное влияние
на правителей. Например, в 873 году по хиджре
(1468/69) правитель Аккоюнлу Узун Хасан победил в
бою тимурида Абу Саида и захватил его в плен, но не
хотел убивать. Однако по настоянию кадия Ширвана дал
указ казнить пленного. Поводом послужило то, что Абу
Саид при встрече сказал кадию Ширвана следующие
слова: «Узун Хасан не смог бы одолеть нас, если
Ширваншах не стал бы в оппозицию, а снабдил нас
продовольствием» [10, с. 487].
В некоторых случаях правители сами выслушивали
жалобы населения. В декабре (джумади–ил ахыр)
874 года по хиджре (1469) Узун Хасан, будучи в
Исфахане, каждую среду сидел во дворце и принимал
заявления и жалобы. По сообщению Хасан бека
Румлу люди со всех концов страны приходили к царю
и добивались справедливости. Три месяца зимой
и два месяца весной, раз в неделю царь принимал
жалобы. В 875 году по хиджре (1480/81) в Казвине в
своей канцелярии целый месяц принимал заявления с
жалобами [10, с. 508, 519].
Необходимо отметить тот факт, что кадии также
сражались на полях сражений. В 877 году по хиджре
(1472) в битве с османской армией кадий Узун Хасана
Мухаммед Шарихи и Али Хесикифли попадают в
плен. Однако османский правитель Султан Мехмуд
награждает их высокими должностями [10, с. 541], тогда
как в течение одного дня перед Султаном были казнены
3 тысячи солдат Узун Хасана [10, с. 541].
После смерти Узун Хасана, его место занял сын
Султан Халил. По его приказу кадий Алааддин Бейхаги
выезжает к Султану Мехмеду, чтобы сообщить ему
о смерти Узун Хасана, а также обсуждать с ним
вопрос о возобновлении дружественных отношений
[10, с. 568–569].
Не только войсковые кадии, но также гражданские
и шариатские кадии участвовали в боях. В 810 году
хиджри (1407/08) Мирза Пирмухаммед с крупными
силами напал на Исфахан и в бою с Мирза Рустамом
кадий Ахмед Саид сражался вместе с ним на передних
рядах [10, с. 541]. Участие в бою кадиев поднимал
боевой дух воинов.
Все сказанное дает возможность сделать следующие
выводы: шариатские, гражданские и войсковые кадии,
во–первых, конечно же, исполняли свои непосред
ственные обязанности, т.е. председательствовали на
суде, во вторых, их услугами охотно пользовались в
дипломатических целях, в третьих, они принимали
активное участие в войнах. Все эти функции еще
раз доказывают влияние и компетенцию кадиев в
государствах Каракоюнлу и Аккоюнлу.
Надо отметить, что сообщения источников о
деятельности кадиев в Ширване очень скудные.
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И. П. Петрушевский справедливо замечает: «О госу
дарственном строе Ширвана и Шеки в XV веке мы
имеем лишь краткие и отрывочные сведения. Зато
государственный строй Каракоюнлу хорошо освещается
источниками».
В истории Ширвана относящейся к XV веку, мы
находим двух кадиев. Один из них – кадий Баязид
служил при Ширваншахе Ибрагиме. В 820 (1417) году
по хиджре Шейх Ибрагим ибн Султан Мухаммед ибн
Кейгубад умер, его место занял сын Султан Халилулла I
(1417–1462). При Халилулле кадий Баязид был уже
визирем.
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The rights and powers of the administrative bodies of the
Azerbaijani states in the XV century
The presented article titled «The rights and powers of the administrative bodies
of the Azerbaijani states in the XII thcentury» is dedicated to one of the most fewly
investigated problems of state and law of Azerbaijan in the XVth century? Issues of
organization and functioning court bodies and rights and powers. Up to present no
special reticle concerning this problem has been appeared. The author comes to such
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opinion that in strengthening the central state power of Karakoyunlu, Aghkoyunly
and Shirvanshahs along with state institutes the justice courts heat played a great
role. The author freely treats the data of sources, in particular makes a profound
analysis of the special Decree on court reform edited by Gazan Khan (1295–1304)
in the end of the XII century whichconsideraby extended powers of judges (kadi).
The above–mentioned deuce by Gazan Khan gives to cadis absolute independence at
making decisions and quite wide spectrum of different priviliges. Appointment to high
posts and responsible–positions were made by tsar orders, the conflicts and debates
between Meslems were solved on the bases of rules and norms of Sharia. The author
also researches the powers of the chief’s post (sadr al–sudur) introduced in the end
of the XVc.
He decided, in fact, all the legal issues in the country. This post was meant for
high religions and clergymen.
Keywords: Kadi, Uzun Hasan, Aghkoyunlu, Tabriz, court, Shirvan, Divani–qaza.
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Права і повноваження адміністративних органів
Азербайджанських держав в XV столітті
Розглянуто одну з найбільш маловивчених проблем історії держави і
права Азербайджану в XV столітті – питання організації і функціонування
судових органів, і прав і повноважень. До сих пір цим проблемам не присвячено
жодної спеціальної статті. Автор приходить до такої думки, що в зміцненні
центральної державної влади Каракоюнлу, Аккоюнлу і Ширваншахів, поряд з
різними державними установами, значну роль зіграли також судові органи.
Автор сміливо звертається до відомостей першоджерел, зокрема,
детально аналізує виданий в кінці XIII століття Газан ханом (1295–1304)
спеціальний декрет про судову реформу, який значно розширив повноваження
суддів – кадіїв. Названий указ Газан хана надає кадіям повну незалежність і
самостійність при винесенні рішень і досить широкий спектр різних привілеїв.
Призначення на високі посади і відповідальні пости вироблялися по
царським указам, розбіжності і суперечки між мусульманами вирішувалися
на основі положень і норм шаріату. Автор досліджує також повноваження
посади голови («садр–аль судур»), введеної в кінці XIV століття. Він вирішував
практично всі правові питання в країні. Ця посада призначалася для вищих
релігійних і духовних осіб.
Ключові слова: Кадій, Узун Хасан, Аккоюнлу, Тебріз, суд, Ширван,
Дивані–газа.
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Роль региональных политических элит
Северного Кавказа в современной России
Раскрывается проблематика функционирования политических элит на
Северном Кавказе. Специфика современной политической системы России
определяется неоднородностью ее политических субъектов, действующих
в разных регионах. Северный Кавказ исторически сложный регион, с особым
менталитетом, бытом и культурой. Политическая элита, формирующаяся
здесь, не приемлет чужеродности, и отличается высоким уровнем клановости,
в классическом понимании она является закрытой элитой. Более того сам
Северный Кавказ не однороден и по социально–экономических показателям и
по активности политических сил. В условиях обострения взаимоотношений
между Россией и Украиной актуальным является изучать внутренние процессы
которым подвержено российское общество, дабы понимать слабые и сильные
стороны.
Используя методы сравнения, анализа, статистики в статье
исследуются политические элиты республик Северного Кавказа в контексте
таких социальных явлений как коррупция, экономическая регионализация, угроза
терроризма.
Ключевые слова: политическая элита, регионализм, клановость,
коррупция, терроризм, полиэтничность, партия власти.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Многогранность Северного Кавказа, определяю
щаяся этнической пестротой народа, с традиционно
низким уровнем жизни, высокой религиозностью
и клановостью региональных элит, требует особой
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стратегии организации взаимоотношений с данной
территорией. На современном этапе, правящему
политическому классу России удается сохранять баланс
в регионе, за счет поддержки проверенных годами
представителей кланов, умело используя дотации из
федерального бюджета. Наиболее же эффективным
инструментом
для
приструнивания
неугодных
используется разжигание внутренних конфликтов
между республиками или обострения межнациональных
взаимоотношений
внутри
отдельных
республик.
Этническая карата Северного Кавказа напоминает
лоскутковое одеяло, умело сотканное в результате
удачной имперской ассимиляционной политики и
состоящее из крошечных кусочков народностей,
этнические корни которых находятся в Турции,
Иордании, Сирии, Саудовской Аравии. Кроме того, не
стоит сбрасывать со счетов, тот немаловажный факт,
что и говорят во всех Северного Кавказа на совершенно
разных языках, поскольку там представлены как
минимум четыре языковые ветви – абхазо–адыгейская,
нахская, иранская, тюркская. Кроме того, что Северный
Кавказ считают «воротами Каспия», он еще и «пояс
пересечения религий» – ислама, православия, иудаизма
и буддизма.
Проблематика научного изучения элит их роли в
политической жизни общества не нова и берет свое
начало в работах классиков теории элит Г. Моска,
В. Парето, Р. Даля, Х. Линц [1; 2; 3]. Вопросы изучения
политической элиты российского общества посвящены
исследования Д. Бадовского, В. Гельмана, И. Тарусина,
Ж. Тощенко [4, с. 37–73] и других. Точки зрения и
подходы к политической элите кардинально различны,
вплоть до отрицания возможности применять термин
элита для правящих групп в России. Например,
Ж. Тощенко отстаивает тезис о необходимости
ставить знак равенство между правящей партией и
кланами или кастами, но никак не политическими
элитами [5]. Непосредственно теме региональных элит
Северного Кавказа уделяют внимание такие ученые как
В. Юрченко, А. Здравомыслов, акцентируя внимание на
этнической составляющей, а роль элиты оценивается
с позиции их вклада в социально–экономической
развитие, налаживание диалога в отдельных регионах.
Цель
статьи
изучить
роль
региональной
политической элиты Северного Кавказа в социально–
экономической и политической жизни, как региона, так
и страны в целом.
На фоне религиозной мозаичности и этнической
неоднородности
Северного
Кавказа,
безусловно,
формируется социальная напряженность, которую
можно
считать
визитной
карточкой
региона.
Сформировавшиеся на фоне кланового уклада
социальные отношений в северокавказском регионе
определили отношение к нему в государственной
политике
исключительно
как
к
«кавказскому
кулаку». В регионе сохраняется высокий уровень
оттока трудоспособного населения, как правило –
молодежи, что приводит к росту диспропорции между
селом и городом. Однако, и в городах Северного
Кавказского Федерального округа (СКФО) молодежь
не спешит задерживаться, стремясь выехать в
трудовую эмиграции в центральные регионы России.
Среди причин – высокий уровень безработицы
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(уменьшение потенциальных вакансий на рынке труда
и минимальный уровень заработной платы, в среднем
7–15 тысяч рублей), низкое качество жизни. Так,
показатель уровня безработицы суммарно в Северо–
Кавказском федеральном округе на конец 2016 года
составил 11,2%, что в два раза выше, чем в целом по
России – 5,3%. Лидер по безработице Ингушетия –
28,8%, Кабардино–Черкесия – 16,2%, Чечня – 14,3%,
Дагестан – 11,3%, Северная Осетия – 9,6% безработных
[6]. Согласно рейтингу российских регионов по качеству
жизни за 2016 год из 85 мест кроме Республики Адыгея,
занявшей 22–е место, все остальные республики
стабильно находятся внизу рейтинга (Северная Осетия –
57 позиция, Дагестан – 73, Чечня – 74, Кабардино–
Балкария – 75, Карачаево–Черкесия – 79, Ингушетия –
84 место) [7].
Важной составляющей определяющей во многом
дотационность региона и низкое качество жизни
является его высокий уровень энергозатратности. Долги
по энергетике в масштабах СКФО колоссальные, а
учитывая изношенность инфраструктуры энергети
ческих объектов экономически не аргументированные
затраты будут увеличиваться. По официальным
данным правительства Российской Федерации, общая
задолженность за электроэнергию на оптовом рынке на
конец 2016 года выросла и составила 25 млрд. рублей
(около 41% задолженности по всем регионам России),
аналогично вырос на 10% и долг за потребляемый в
регионе газ. В тоже время ресурсы у республик есть, и
желание установить контроль над ними региональных
элит объяснимо не сколько с точки зрения, стремления
к выходу из под контроля центра, а столько иметь
возможность легализовано получать свои дивиденды от
торговли энергоресурсами. Показательный примером
являются начавшиеся торги за контроль над нефтяным
сектором в Чечне и желанием руководства республики к
уже имеющимся 49% акций «Грознефтегаза», добавить
еще 51% акций, принадлежавших «Роснефти».
Очевидно, что в условиях общего кризиса, Северный
Кавказ нуждается в социально–экономической под
держке, гарантом сохранения видимой стабильности
в республиках является политическая клановая
элита, хорошо понимая это, политика центра идет по
наименьшему сопротивлению. Создается имитация
важности региона в жизни России, разрабатываются
программы, но при этом главный инструмент
сдерживания в указанном регионе – это поддержка
коррупции, дающая возможность получать прибыль
(убыточность
энергетических
объектов
выгодна
главам республик, поскольку позволяет списывать
бюджетные дотации на потери из–за изношенности
оборудования). «Ноу–хау» в поддержке лояльности
региональных кланов может стать уже принятые
инвестиционные
проекты,
благодаря
реализации
которых, сформируется новый источник «отмывания»
финансовых потоков при сохранении видимости
активизации участия высшего руководства России
в судьбе жителей Северного Кавказа. Фактически
с 2013 года действует государственная программа
«Развитие Северо–Кавказского федерального округа»
на период до 2025 года, но кроме отдельных проектов
за эти годы кардинальных успехов в социально–
экономической жизни региона не произошло, а
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вот дальнейший «прогресс» достигается за счет
индустриального потенциала, оставшегося еще с
советских времен. Тот же Дагестан вкладывает 400 млн.
рублей в 2016 году (всего проект предполагает освоение
около 21 млрд. 300 млн. рублей) в создание «Уйташ»
для технологического производства, а по факту
экономика работает на убыточных и энергозатратных
предприятиях созданных еще при СССР (Кизлярский
электромеханический завод, Каспийский завод листового
стекла и другие). В то время как республика уже имеет
показательный пример «отмывания» денег на крупных
инвестпроектах. Самый громкий инвестиционный
проект по созданию сельскохозяйственного предприятия
ООО «Дагагрокомплекс» потерпел фиаско и судом
уже зафиксирован долг предприятия по кредиту
более 1,5 млрд. рублей (в ходе расследования были
установлены факты земельных махинаций руководства
Тарумовского района, которые выделили под проект
земли в обход предусмотренных законодателем
юридических процедур).
Судьба принятых для реализации с 2017 года
13 инвестпроектов в сферах агропромышленного
комплекса, промышленности и туризма, скорее всего
тоже предопределена, учитывая, что предполагаемое
финансирование осуществляется на 59% за счет
привлечение инвестиций. Объективно массового захода
иностранного капитала в регион не предвидится, из–
за нежелания самой России. Так что инвестиции будут
государственные или олигархические, для имитации
попыток России развивать край. Цифры доказывают
эту закономерность, так по результатам 2016 года
фиксируется прирост инвестиций в республиках
Северного Кавказа (Чечня – на 43% за 2013−2016 гг.,
Кабардино–Балкария – на 67%), но источник данных
инвестиций – федеральный бюджет [8]!
Политическая стабильность и сохранение послу
шания всех без исключение республик, бесспорно,
подтверждают результаты федеральных выборов
2016 года, воодушевленная и тотальная поддержка
партии «Единой России» (самый большой показатель
поддержки в Республики Чечня – 96% избирателей,
при самом наименьшем в 54% – поддержки
избирателей в Ставропольском крае). После ухода от
прямых выборов глав республик (кроме Чеченской
Республики – избрание Рамзана Кадырова, но это
тоже часть пиар компании под эгидой Кремля, по
принципу, создания управляемой иллюзии возмож
ности появления молодых перспективных политиков
«сделавших себя сами») и передачи этой функции
республиканским парламентам, процедура контроля
за элитами стала более чем управляема из центра.
Как результат, политические элиты полностью
контролированы и готовы поработать на грядущие
выборы лидера России. Плата за такую преданность
на лицо: сохранение преданного клана, подтверждение
тому рокировка на посту главы Адыгеи (уходя в
отставку Аслан Тхакушинов пролоббировал интересы
своего рода и получил назначения исполняющим
обязанности главы республики для своего племянника
Мурата Кумпилова). Также показателен внутри
региональный конфликт кланов на примере руко
водителя Северной Осетии Вячеслава Битарова и
главы Владикавказа Махарбеком Хадарцевым. Ярким
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примером специфичности борьбы с коррупцией могут
служить решительные действия главы Ингушетии
Юнус–Бек Евкуров. Смены фигур министров в
правительстве происходят практически каждый месяц,
с одной стороны на лицо борьба за чистоту власти, а
с другой идеальная схема списывания растрат бюджета
на уличенных в коррупции (например, министр
финансов Ингушетии Руслана Цечоева и растрата
2 млрд. бюджетных средств).
Полиэтничность региона (более 40 этнических
групп, говорящих на диалектах 4 языковых групп)
плюс разнообразие религиозных течений (наличие
приверженцев шиитов и суннитов исламской ветки,
целенаправленное увеличение количества лиц, испо
ведующих православие, например в Чечне их процент
составляет 41%, Северной Осетии – 49% и т.д.)
постоянно используются и региональной элитой,
и
центральным
руководством,
для
управления
регионом используя – межэтническое противостояние.
Традиционной указанная тенденция является для
Дагестана, однако, она характерна и для всех
республик – карьерный рост, напрямую зависит от
правильной национальности. Самый свежий конфликт,
развивающийся сегодня в Карачаево–Черкесии, связан
с обвинениями Рашида Темрезова с утеснениями в
правах черкесской национальности, а именно его
попытки снять с должности – Гузера Хашукаева,
представителя черкесской национальности, который
является руководителя двух базовых энергетических
предприятий республики – ООО «Газпром межрегионгаз
Черкесск» и АО «Газпром газораспределение Черкесск».
Не менее показательна ситуация в Ингушетии, где
глава республики Юнус–Бек Евкуров открыто пытается
прекратить работу Совета тейпов (объединяющего
авторитетных представителей ингушских родов),
примечательно, что эта организация изначально
создавалась по инициативе Ю–Б. Евкурова, однако,
стала не «ручным» органом при администрации,
а создала реальную политическую альтернативу,
оспаривая коррупционные решения власти.
Так же на ситуацию в Северном Кавказе оказывает
значительное влияние криминальный мир, как
экономического характера, (передел сфер влияния в
регионе, контроль контрабанды, наркотики), так и
потенциальной террористической угрозы от экстре
мистских группировок. Решить вопрос с ростом
преступности в регионе невозможно, можно только
контролировать данные процессы. По результатам
2016 года Северный Кавказ по количеству совершенных
на их территории террористических преступлений
лидирует в масштабах всей России. При этом
неоспоримы высокие показатели уже на протяже
нии нескольких лет демонстрируемые Дагестаном
(966 преступлений террористической направленности,
в целом число вооруженных инцидентов за год
выросло на 12%, а число жертв на 28%), далее
по данным Генеральной прокуратуры Российской
Федерации
идут
«процветающие»
экономически
Чечня (187 преступлений) и Кабардино–Балкария
(139 преступлений) [9]. Под этими цифрами надо
понимать доказанные или зафиксированные в статистике
правоохранительных органов факты противоправных
действий, но значительный процент преступлений
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решается без официальных инстанций на уровне
отдельных группировок.
Таким образом, Северный Кавказ будет сохранять
свою привлекательность и низкий уровень социально–
экономической жизни, из–за трех основных причин:
первое – развитие промышленной и социальной
инфраструктуры требует масштабных инвестиций, и
не только российских; второе – исламский фактор,
обуславливающий сохранения высокого потенциала для
экстремистских идей; третье – специфичность местных
властей, сохраняющих клановость во всех сферах
включая политику и систему управления и ни одна из
кавказских элит не найдет в себе силы самостоятельно
отказаться от стабильного источника финансирования и
бороться за независимость от центральной власти.
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The role of regional political elites of the North Caucasus
in the modern Russian Federation
The paper studies the issue of functioning of political elites on the North
Caucasus. The specific of modern political Russian Federation system is defined by
the diversity of its political entities, which are operate in different parts of country.
The North Caucasus is historically complicated region with specific mentality, life
and culture. Political elite which are formed here does not accept foreignness and
differ greatly from others with its clannishness, which is «closed» type of elite in
the classic sense. Moreover the North Caucasus is heterogeneous based on socio–
economic indicators as well as political activism. Amid rising tension between Russian
Federation and Ukraine is very important theme is studying of internal processes
attacks against Russian society, to better understanding of opponent.
To use comparison, analysis and statistical methods we discover The Republics
of The North Caucasus political elites in the context of such social phenomenon as
corruption, economical regionalization and threat of terrorism.
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ethnicity, ruling party.
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Роль регіональних політичних еліт Північного Кавказу
в сучасній Росії
Розкривається проблематика функціонування політичних еліт на
Північному Кавказі. Специфіка сучасної політичної системи Росії визначається
неоднорідністю її політичних суб’єктів, що діють у різних регіонах. Північний
Кавказ історично складний регіон, з особливим менталітетом, побутом і
культурою. Політична еліта, що формується тут не сприймає чужинності
й відрізняється високим рівнем клановості, у класичному розумінні вона
є закритою елітою. Більше того сам Північний Кавказ не однорідний і за
соціально–економічними показниками й по активності політичних сил. В умовах
загострення взаємин між Росією й Україною актуальним є вивчення внутрішніх
процесів які притаманні російському суспільство, щоб розуміти слабкі й сильні
сторони опонента.
Використовуючи методи порівняння, аналізу, статистики в статті
досліджуються політичні еліти республік Північного Кавказу в контексті
таких соціальних явищ як корупція, економічна регіоналізація, загроза
тероризму.
Ключові слова: політична еліта, регіоналізм, клановість, корупція,
тероризм, поліетнічність, партія влади.

***
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Рецензія на монографію:
Куцька О.М. Пропагандистське забезпечення
вступу та перебування Червоної армії
на території країн Європи (1944–1945 роки):
Монографія / О.М. Куцька. – Львів:
НАСВ, 2017. – 399 с.
Рецензована монографія є науковим дослідженням,
спрямованим на реконструкцію та оцінку пропа
гандистської підтримки перебування Червоної армії
на території країн Європи на заключному етапі Другої
світової війни. Актуальність теми не викликає сумніву
в сучасних умовах розвитку України, коли постала
необхідність реформування Збройних Сил України й
визначення місця гуманітарної складової організації
виховного процесу серед військових. Ще один момент
заслуговує на увагу, а саме – викриття характеру і
спрямування радянської воєнної пропаганди, заснованої
на дезорієнтацію населення європейських країн. Досвід
пропагандистської діяльності ЧА СРСР має не тільки
формальне значення з позиції організації пропаганди
і виховання, а й з точки зору розкриття і викриття
імпліцитних (прихованих) у ньому антигуманних в
сутності ціннісних орієнтацій.
Авторка опрацювала розлогий джерельний матеріал,
добре обізнана з сучасною літературою предмету
дослідження на багатьох мовах. Обрала цілком
обґрунтовану структуру дослідження, яка у 6-ти роз
ділах послідовно висвітлює і оцінює організацію й
проведення пропагандистської діяльності політорганів
збройних сил СРСР у 1944–1945 рр. Послідовно
висвітлено її особливості під час визволення країн
Центральної та Південної Європи, окреслено провідні
чинники організації та здійснення пропагандистських
акцій, їх наслідки. Авторка критично оцінює наявну
документальну базу, намагається з сучасних позицій
осмислювати мову та наміри творців тогочасних джерел.
Це дає змогу належним чином прослідкувати політику
правлячої партії (ВКП(б), радянського керівництва у
реалізації планів установлення ідеологічного контролю
на звільнених від гітлерівців територіях суміжних країн
і забезпечення їх збереження у сфері впливу СРСР у
післявоєнний період.
Висновки, які пропонує авторка, а також
актуальна «післямова» добре обґрунтовані фактичним
матеріалом, демонструють належне володіння авторкою
проблематикою теми. Текст монографії містить
значну кількість нових і малознаних фактів діяльності
радянських ЗС в роки Другої світової війни на
територіях європейських держав. У додатках уміщено
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кілька документальних та ілюстративних матеріалів,
котрі успішно надаються для візуалізації тексту.
У розділах монографії послідовно розкрито струк
туру і завдання органів пропаганди ЧА, їх застосування
на території європейських країн, проведення пропаганди
у своїх військах і щодо німецьких військ, визначено
особливості військової пропаганди на територіях
Румунії, Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Болгарії,
Югославії, Австрії. Фінляндії Північної Норвегії, а
також на окупованих теренах Німеччини. Вже перелік
країн і проблем свідчить про велику дослідницьку
роботу, проведену авторкою, обсяг опрацьованих джерел
та спеціальної літератури багатьма мовами. Зрозуміло,
що для поглибленого вивчення системи армійської
пропаганди було би бажано опрацювати неопубліковані
документи політорганів ЧА. Однак, в силу відомих
причини сьогодні це неможливо. Проте, використання
спеціальних видань політуправлінь фронтів Червоної
Армії, а також великої кількості зарубіжних документів,
періодики і мемуарів, як видається, компенсує відсут
ність архівних матеріалів ЧА.
Відзначимо розлогу ерудицію авторки монографії,
яка була змушена приділити значну увагу контексту –
описові суспільно-політичної ситуації в кожній з країн,
де перебувала ЧА. Цей контекст виписаний в монографії
стисло і змістовно.
Загальне враження про текст роботи і загалом теми
в цілому позитивне. Уміщені у «післямові» висновкові
положення, на нашу думку, достатньо підкріплені
фактичним матеріалом. Розкрито мету, засоби і зміст
радянської військової пропаганди на звільнених
від німецьких та військ їхніх сателітів територіях
європейських держав. Підкреслено, що ця пропаганда
не тільки переслідувала забезпечення політичних цілей
радянського керівництва, а й здійснювала своєрідну
етно-психологічну розвідку, яка допомагала реалізувати
цілі
політичному
керівництву
СРСР.
Важливо
підкреслити, що тодішній досвід радянської пропаганди
«на закордон» (яка мала певні успіхи в дезорієнтації
європейської і світової громадськості!) під час війни
був збагачений, після війни – удосконалений і нині
успішно застосовується керівництвом Росії в агресивній
війні проти України. Авторка монографії переконливо
це довела, визначивши головні засоби психологічного
впливу через інформаційний простір. І ще один дуже
важливий висновок, на якому наголошує дослідниця –
інформаційна війна вимагає від будь-якої армії надавати
особливої ваги інформаційно-виховному забезпеченню
воєнних дій.
Разом з тим, можемо висловити кілька рекомен
даційних зауважень, котрі кидаються у вічі і можуть
бути критично потрактовані фаховими читачами.
Видається, авторці доцільно більше уваги приді
лити розрізненню і розведенню понять «воєнної» і
«радянської» пропаганди, їх не варто ототожнювати або
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зближувати. Загалом, бажано було б у вступі приділити
увагу авторському тлумаченню вживаних термінів, що
полегшило б читачеві орієнтацію в тексті.
Наприкінці кожного розділу доцільно було підвести
підсумки викладеному матеріалу. Ці узагальнення
підкреслили б логіку структурної побудови монографії
і окреслили результати наукового пошуку на кожному з
етапів дослідження.
У тексті зустрічаються певні стилістичні погріш
ності, які, однак, не впливають на загальну структуру і
сприйняття тексту читачем.
Підсумовуючи сказане вище, вважаємо, що моно
графія О. М. Куцької «Пропагандистське забезпечення
вступу та перебування Червоної армії на території
країн Європи (1944 – 1945 рр.)» є важливим науковим
дослідженням як з точки зору реконструкції минулого,
так і з позиції використання здобутих знань у сучасних
умовах. Представлені в ній наукові результати мають
пізнавальне значення, вирізняються актуальністю і,
сподіваємось, послужать подальшому розвиткові воєнноісторичних досліджень в Україні.
Zashkilniak L.O., doctor of historical sciences, professor,
Chief of Central and Eastern Europe history department
of Ivan Franko Lviv National University. (Ukraine, Lviv),
leoza10@gmail.com.
Review of the monograph: Kutska O.M. Propagandistic supply
of the Red Army entering and staying at the territory of Europe
(1944–1945): Monograph / O.M. Kutska. – Lviv: National Army
Academy, 2017. – 399 p.
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МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ
1. Index Copernicus (Польща) – міжнародна наукометричних база (Index Copernicus Journals Master List).
Даний сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового
співробітництва та виконання спільних наукових проектів

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

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

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

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