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Розділ І
УКРАЇНСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

ВЕЛИКИЙ СКІФ ГОМЕР І ЛАТИНЯНИН ВЕРГІЛІЙ: 
НАСЛІДУВАННЯ ЧИ ПЛАГІАТ?

Валерій Бебик, професор, проректор Університету «Україна»,
головний редактор журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації»
УДК 316.32

У статті доводиться, що «батько літератури» Гомер був скіфом. Латинянин Вергілій запозичив
текст «Енеїди» у Гомера. Міф про те, що Гомер був греком, створили латинські історики під час про-
тистояння Священної Римської імперії  Османській імперії.

Ключові слова: Гомер, скіф, грек, Вергілій, латинянин, антична Україна-Еллада, Греція, Рим.

В статье доказывается, что «отец литературы» Гомер был скифом. Латинянин Вергилий заим-
ствовал текст «Энеиды» у Гомера. Миф о том, что Гомер был греком, создали латинские историки во
время противостояния Священной Римской империи  Османской империи.

Ключевые слова: Гомер, скиф, грек, Вергилий, латинянин, античная Украина-Эллада, Греция, Рим.

This paper argues that the «father of literature» Homer was the Scythians. Latynyanyn Virgil borrowed text of
«Aeneid» in Homer. The myth that Homer was Greek, Latin historians created during the confrontation with the
Holy Roman Empire, the Ottoman Empire.

Key words: Homer, Scythians, Greeks, Virgil, latynyanyn, Ancient Ukraine-Hellas, Greece, Rome.

Є поети і є літературні критики, які живуть з божественного слова поезії. Сьогодні ми досліджу-
ватимемо творчість людини, яка через своє поетичне слово донесла до нас таємниці античної укра -
їнської історії. Це — Гомер, якого канонічна історична наука називає «греком»… 

Словники свідчать, що Гомер — найвидатніший і найлегендарніший співець античності і, на-
певно, найбільш цитований поет світу [14; 15]. А герої гомерівських поем «Іліада» та «Одіссея»: Ахіл-
лес, Агамемнон, Одіссей, Гектор, Паріс, Пріам, Єлена Прекрасна, Пенелопа, Андромаха, Гекуба —
давно стали хрестоматійними персонажами. 

Освіта в античності починалася з поем Гомера й ними ж і закінчувалась. Видатний скіфський
філософ Аристокл, якого ми знаємо під псевдонімом Платон, стверджував, що цьому поету Еллада
зобов’язана своїм духовним розвитком [31]. 

У стародавній Елладі слово «поет» асоціювалось зі словом «Гомер», а поеми «Іліада» і «Одіссея»
вважались священними. Між іншим, коментар архієпископа Євстафія до гомерівських праць на-
раховує 7 томів. Непоганим був хліб у критиків Гомера, чи не так?..

Незважаючи на популярність Гомера, про нього майже не існує достовірних відомостей. Немає
єдиної думки ні про час його народження (між XII і VI століттями), ні про місце народження, хоча
більшість джерел називають Іонію. В античній літературі існує аж дев’ять біографій Гомера, які скла-
даються з міфів та казкових оповідок. Загальна ж думка античності малювала його сліпим і старим
співцем, натхненним музою, який мандрував Елладою, сам складав і виконував свої поеми [26]. 

© В. Бебик, 2013
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Валерій Бебик. Великий скіф Гомер і латинянин Вергілій: наслідування чи плагіат?

Археологічна наука свідчить, що культи еллінських богів Зевса, Аполлона, Артеміди, Афродіти,
Геракла і Ахілла зародилися в Українському Причорномор’ї [3; 4; 37]. Проте вона нічого нам не го-
ворить про національність Гомера.

Якщо взяти до уваги слова історика А.Вельтмана, що «Іліада» спочатку була написана не грець-
кою мовою…» [38], ясно, що Гомер — не грек. Але хто?...  

За свідченням Лікурга, греки упродовж трьох століть нічого не знали про «грецьку» літературну
пам’ятку видатного античного автора Гомера — «Іліаду». 

Водночас С. Бондар і П. Кралюк стверджують, що «…елліністичні тенденції у Північному При-
чорномор’ї виявилися ще раніше, ніж у «материнській» Греції» [7].

Одним із покровителів Трої був сонячний бог Аполлон/Купало, релігійний культ якого народився в укра -
їнському Причорномор’ї. В цьому зв’язку цікаво, що видатний скіфо-еллінський філософ Арис токл/Платон
стверджував, що підтримує священний зв’язок з богом Аполлоном і є його служителем [31]. 

Сонячний культ бога Аполлона був нерозривно пов’язаний з місячним культом богині Артеміди,
який у ті ж самі часи виникає на території Прадавньої України. Як справедливо відмічають С. Бон-
дар і П. Кралюк, культ бога Аполлона був не грецького, а Північно-Причорноморського похо -
дження  [7]. І цей культ сонячного бога Аполлона був головним в усіх так званих мілетських, а, на
нашу думку, мелітопольських колоніях у VI–I ст. до н.е.

Відомий шумеролог А.Кифішин, досліджуючи тисячолітні петрогліфи Кам’яної Могили [3], звер-
нув увагу, що в найдавнішому храмі планети зберігся текст про Троянську війну, яку описує Гомер. Там
є відомості про десятилітню війну двох родів, про царство мишей, про «вигнаних жінок» тощо. 

Чи не парадокс: Троя з’явиться лише через 2 тис. років, а міф про троянську війну вже викарбу-
ваний в Українському Запоріжжі?!. Звичайно, парадокс, але — лише на перший погляд. Якщо взяти
до уваги, що троянці були вихідцями з Прадавньої України, то все стає на свої місця. Вони прийшли
в Малу Азію зі своїми міфами й світоглядом, формами суспільного устрою та матеріальної культури.    

Своєю чергою, на думку А.Кифішина, Троя «запозичила» елементи своєї релігійно-філософської
культури Стародавньому Єгиптові та Античній Греції [3]. І в цьому зв’язку навряд чи можна вважати
випадковістю той факт, що сучасна археологічна наука серед восьми основних локальних груп три-
пільської культури, зокрема, виокремлює і Троянівську локальну групу трипільської культури [6].  

Проте не зайвим буде нагадати свідчення археологів, що Троя була заснована у ІІІ тис. до н.е.,
що значно пізніше виникнення трипільської культури, котра, як відомо, виокремлюється істори-
ками, починаючи з VІ тис. до н.е. 

У цьому зв’язку варто звернути увагу на той факт, що в стародавній літературній пам’ятці  «Слово
о полку Ігоревім» усі руські князі іменуються Дажбожими онуками. А головний герой — князь Ігор —
у цьому стародавньому тексті називається онуком Трояна, що однозначно свідчить про спорідне-
ність українців і троянців [24; 38].

Це, власне, і не дивно, оскільки праукраїнське троянське плем’я, що заселило свого часу Анато-
лію — територію сучасної Туреччини (там і досі в місті Бергам/Пергамон стоїть храм Бога Трояна),
теж походить від свого племінного бога Трояна! 

А останній, за міфологією стародавньої України, був Богом землі, підземелля і повітря (три —
в одному, звідси й ще одна версія символізму  тризуба?).  Йому вклонялися, зокрема, й амазонки, які
допомагали боронити Трою (так ось що їх об’єднувало?)... 

Нагадаємо слова римського історика Тита Лівія, що першого царя Трої звали Теукром. Римляни,
які вважали троянців своїми предками, саме так їх і називали — теукри. А одним із покровителів
Трої, між іншим, був сонячний бог Аполлон/Купало, релігійний культ якого народився в україн-
ському Причорномор’ї [26]. 

Аналізуючи тексти гомерівських поем, український дослідник П. Гарачук звернув увагу, що опис те-
риторій, клімату, рельєфів узбережжя Трої не збігається з реальною картою Малоазійської Трої [11]. 

Натомість територія Трої, оспіваної Гомером, дуже схожа на Українське Причорномор’я, зокрема,
район археологічної Ольвії, де твори Гомера були дуже популярними [7]. Звідси й висновок дослідника,
що Ольвія, ймовірно, стоїть на руїнах Трої, а Гомер, напевно, був мешканцем Прадавньої України [11].

Гомер писав свої праці, як свідчать історики, не грецькою мовою. А про його «Іліаду» протягом
перших 300 років її існування так звані греки не знали взагалі. А головний епос Риму — «Енеїда»
Вергілія — побудований на сюжетних лініях «Одіссеї» та «Іліади» Гомера [27]. 

Антична історія, яку фальсифікували у XV–XVI ст. н.е. історики Священної Римської імперії гер-
манської нації, містить безліч невідповідностей і перекручень. Більше того, на думку М. Постнікова,
вся так звана Римська імперія практично не мала своєї власної історії, а її царі приписали собі біо-
графії царів української Трої [33].



З кінця Х ст. і до початку ХІХ ст. н.е. на території Західної та Південної Європи існувала Священна
Римська імперія (962–1806), яка в XVI ст. отримала назву Священна Римська імперія германської
нації (1512–1806). Її керівники називали себе «римськими імператорами», так само, як і султани
Османської імперії, які в 1453 р. захопили землі Малоазійської України та взяли штурмом Констан-
тинополь, збудований ще в VI ст. до н.е. і відомий античним історикам як Візантія [2; 4; 8; 9].

Візантія була збудована недалеко від Трої, прославленої Гомером.  І заснувало це місто українське
плем’я  антів, які в І тис. до н.е. проживали між Дністром і Азовським морем [6; 7]. 

Російські історики Л. Гіндін і В. Цибурський переконують: «Приблизительно около 2300 г. до н.э.
прагреки, прамакедонцы, прафригийцы движутся со стороны Подунавья из западных областей Се-
верного Причерноморья в Северо-Западную Грецию и на юг Дардании в числе народов «курганной
волны IV». …Тут мы должны вспомнить слова Геродота (VII.20) о том, как в некие времена всю Фра-
кию и Северную Грецию до ионийского моря и фессалийской реки Пенея заполонили племена
«тевкров», т.е. выходцев из Троады…» [16].

Археологи підтверджують слова Геродота, що Фракію і Північну Грецію у ІІІ тис. до н.е. заполо-
нили племена теукрів, які були вихідцями з Троади. Їх історичною батьківщиною було Північне
Причорномор’я. Звідти ж у ІІ тис. до н.е. вийшла друга — дорійська хвиля української цивілізації,
яка заснувала славетну Спарту [23; 38].

Археологи також свідчать, що дорійці є представниками Сабатинівської локальної археологічної
культури, яка належала до Трипільської цивілізації України [6].

Отже, результати досліджень істориків та археологів фактично підтверджують  версію, що засновни-
ками Трої були праукраїнські племена, які кількома хвилями завоювали Малу Азію та Середземномор’я.

Загалом, порівняльний аналіз «канонічної» історії Риму та «Історії» Геродота свідчить, що римляни
просто привласнили історію інших народів, зокрема, скіфів-дорійців, до яких, зокрема, належав Геродот!

Як стверджує російський дослідник Михаїл Постніков, у первісній історії Риму дуже багато за-
позичень з праць Геродота. Зокрема, опис подій, пов’язаних з так званим «царським періодом
Риму», в якому розповідається про перших царів Риму [33].

За даними римського історика Тита Лівія, перші 260 років у Римі правили етруські царі, які, ймо-
вірно, прийшли з території Античної України [26].  Враховуючи це, чи варто дивуватися, що рим-
ський поет Вергілій запозичив у великого скіфа Гомера сюжетну лінію «Енеїди»?..

У 1903 р. історик Ніколай Радциг у своїй книзі «Початок римського літопису», зокрема, писав:
«Римляни як потомки троянців отримували моральне виправдання у підкоренні Сходу. Все це чудово
усвідомлював поет Вергілій, вибираючи сюжетом для своєї римської національної поеми саме пригоди
Енея. З іншого боку, пихаті патриціанські роди почали навіть виводити себе від супутників Енея, а рід
Юліїв — прямо від Енеєва сина, якому чомусь безпідставно змінили ім’я. Таким чином, вже на самому
походженні Риму позначився шкідливий вплив знайомства з грецькою історією» [34].

Підручники та словники стверджують, що Публій Вергілій Марон, який жив у 70–19 ст. до н.е.,
є найвидатнішим поетом стародавнього Риму, автором епосу «Енеїда», що оспівує легендарне по-
ходження римського народу [1]. 

Відомостей про Вергілія небагато: 
1) кілька цитат пізніших римських авторів; 
2) життєпис від римського автора Светонія, який приписують Елію Донату через те, що текст

цього життєпису зберігся в його рукописі,
3) фрагменти біографії Вергілія, що містяться в «Життєписі» Бернського рукопису. 
Серед імен Вергілія Публій — звичайне для римлянина, інші два, напевно, мають етруське по-

ходження. Батько поета був, імовірно, латином, чий рід декількома поколіннями раніше осів у пів-
нічній Італії, яка називалася тоді Цізальпійською Галлією. Ім’я матері, Магія Полла, звучить на
етруський штиб; у Вергілія ще були щонайменше два брати.

Як переказують «канонічні історичні джерела», Вергілій отримав гарну освіту, а коли було йому
19 років, приїхав до Риму навчатися риторики. Тоді це вважалося вищою освітою, яка була необхідна
для політичної кар’єри. В Римі він приєднався до гуртка епікурейців, і зрозумів, що через свою при-
родну сором’язливість не хоче бути ні політиком, ні адвокатом [1; 2].

Доля призначила його для виконання важливої суспільної функції епічного поета, на якого була
покладена історична місія формування державної свідомості римлян. Проте не все так просто з дер-
жавним міфом і державною свідомістю Риму, на яку працювала «Енеїда» Вергілія.

Як стверджує російський дослідник Михаїл Постніков, ніякої Римської імперії у І–ІІ ст. не іс-
нувало: «Реальне існування мала лише Римська імперія IV–V ст. н.е., імперія I–II століть є лише її
фантомною тінню» [33].
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Все це лише підтверджує, на перший погляд, сенсаційну версію, що в XVI ст. н.е. іудео-християн-
ський історик Ієронім Вольф (1557 р.) поміняв Південно-Чорноморський та Середземноморський
Рим місцями і назвав справжній Рим — Візантією/Константинополем, а маленьке італійське про-
вінційне місто Рома — Першим Римом [4].

Рисунок. Карти Священної Римської імперії германської нації та Осмаеської імперії, 
які змагалися за ідеологічну спадщину Великої Романії

Якраз для провінційної італійської Роми, на нашу думку, і писав свою «Енеїду» латинський галл —
Публій Вергілій Марон.

Лауреат Ленінської премії 1961 р. М. Постніков правий, коли стверджує, що реальна Римська ім-
перія з’явилася лише в IV ст. н.е. Адже саме в цей час формується на троянських землях іудео-хрис-
тиянська Візантійська імперія (395–1453 рр.), у якої історики Священної Римської імперії германської
нації вкрали назву та історію [33].

Отже, вся ця детективна історія з «історіями» свідчить, що фактично злодій крав у злодія: греки
вкрали історію у троянців, а римляни — у греків.

Іудео-християнська імперія Велика Романія (столиця –Константинополь / Візантій) — привлас-
нила історію знищеної нею античної української Трої (на землях якої вона і розташувалася). Нато-
мість, Священна Римська імперія германської нації привласнила історію Трої та Романії, яку про
людське око назвали — Візантією (рис. 1). І порівняльний аналіз текстів «Іліади» та «Одіссеї» Гомера
та «Енеїди» Вергілія якраз про це й свідчить.

Зокрема, як звернув увагу Н. Радциг, наприклад, паралелі між Троянською війною та Вейянською
війною більш ніж очевидні. Скажімо, облога ахейцями троянського міста Іліон та римлянами етру-
ського міста Веї триває 10 років. А загалом весь хід війни римлян з Веями дуже нагадує хід війни
ахейців проти Трої, виписаний у поемі великого скіфа Гомера [34].

Між іншим, у Гомера немає жодної згадки про так званого «Троянського коня», завдяки якому
ахейці змогли взяти Трою. Зате з’являється цей персонаж у Вергілія, котрий, перераховуючи поіменно
воїнів Одіссея, які вилазять з  «Троянського коня», називає останнім архітектора цього коня — Енея. 
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Але ж Еней був троянцем і воював проти ахейців! — Залишаємо читачам самим оцінити масштаби
перекручень і фальсифікацій латинськими «літературними редакторами» праць Гомера та резуль-
татів троянської війни.
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ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 
ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАДИ ТА ВЛАДНИХ РІШЕНЬ У ХХ СТ.

Наталія Подвірна, аспірантка Львівського національного університету імені Івана Франка
УДК 321-048

У статті розглянуто сучасне розуміння влади, зроблено аналіз до розуміння поняття «владне рі-
шення». Визначені головні ознаки прийняття владного рішення: прийняття його органами державної
влади, спрямованість на колективну волю, системність рішень, вплив на всю систему суспільних відно-
син. Опираючись на теорію Дж. Гавенти, проаналізовано особливості владного рішення у трьох вимірах
влади: відкритому, прихованому та невидимому.

Ключові слова: влада, владне рішення, виміри влади, теорії влади, колективна воля. 

В статье рассмотрены современное понимание власти, сделан анализ к пониманию понятия «властное
решение». Определены главные признаки принятия властного решения: принятие его органами государст-
венной власти, направленность на коллективную волю, системность решений, влияние на всю систему
общественных отношений. Опираясь на теорию Дж. Гавенты, проанализированы особенности властного
решения в трех измерениях власти: открытом, скрытом и невидимом.

Ключевые слова: власть, властное решение, измерения власти, теории власти, коллективная воля.

Abstract. This article considers the modern understanding of power, the analysis to understand the notion of "au-
thoritative decision". The main features of the decision making authority are: acceptance by public authorities, will
focus on the collective, systematic decisions impact the entire system of social relations. Based on the J. Gaventa’s
theory of the peculiarities of powerful solutions in three dimensions of power: open, hidden and invisible.

Key words: power, power decision, power measurement, theory of power, collective will.

Суть самого поняття влади розкриває універсальний початок владного процесу – це рішення
того, хто робить вибір, принаймні хоча б із двох альтернатив. Влада з-поміж інших взаємодій від-
різняється залежностями між тими, хто наказує, і тими, хто виконує. Зміст влади полягає у природ-
ній нерівності людей, здатності до організованості, рівні агресивності та рішеннях уповноважених
на це особистостей, суспільних груп. 

Питанням влади присвячено досить широкий спектр досліджень, це праці закордонних авторів:
Г. Лассвелла і Е. Кеплена, Р. Даля, Д. Картрайта, С. Люкса, Е. Гідденса, Дж. Гавенти, М. Фуко. Однак
питання владних рішень не є повною мірою розкрите у політичній науці як за кордоном, так і в Ук -
раїні. Особливо варто відзначити працю українського дослідника Б. Кухти «Влада та її рішення»,
що розкриває основні параметри процесу прийняття владних рішень та реалізації влади. 

У цій статті ставимо за мету узагальнити сучасне розуміння влади й подати розуміння «владних рішень». 
Відправною точкою роздумів про владу у ХХ ст. стала теорія Макса Вебера, який пропонував роз-

глядати владу як раціональну організацію. Влада виступає «ймовірністю» того, що актор буде спро-
можний реалізувати свою волю в соціальному плані всупереч спротиву [2, c. 157]. На думку російського
дослідника В. Лєдяєва, веберівське розуміння влади дає нам чотири основні ознаки влади: 1) влада не
ознака індивідів, вона існує у відносинах між ними; 2) влада повинна визначатися в термінах ймовір-
ності, можливості; 3) основу влади можуть становити будь-які речі, властивості чи відносини; 4) влада
завжди проти когось, вона передбачає конфлікт і дії всупереч інтересам людей [7, с. 27]. 

Для аналізу владних рішень, важливим є підходи елітаризму та плюралізму, що ставлять в основу
суб’єктів влади – групи еліт. У висновках цих підходів є положення про те, що в реальній політичній
ситуації всі найважливіші рішення у суспільстві приймає саме владна еліта. Тому всі прихильники
цього типу аналізу погоджуються з тим, що у суспільстві ключову роль мають відігравати інтелек-
туали, учені та дослідники, які мають здійснювати контроль за зростаючою владою еліт.

Своєрідним продовженням елітаризму стали теорії вивчення професійних якостей владної еліти,
у рамках якого аналізується, яким чином професійні еліти впливають на процес прийняття рішень
і яким чином вони беруть участь у впровадженні публічної політики. Прихильники цієї моделі,
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ставлячи в центр свого аналізу еліту, зосереджують свою увагу на тих чинниках, які мають вплив на неї,
можуть здійснювати контроль за нею і не допустити зловживанням владою. Сам же процес прийняття
рішення не вивчається та не аналізується. Його досліджують лише через призму діяльності еліти.

Подальші дослідження влади, що включають в тому числі й вивчення еліти і розуміння влади як
асиметричних відносин, представлені у працях Г. Лассвелла і Е. Кеплена, Р. Даля, Д. Картрайта,
С. Люкса, Е. Гідденса. Дослідження цього напряму прийнято називати «традицією реалізму» (за
Р. Далем) або «секційні групові концепції влади» [16]. У цих теоріях влада включає в себе актуальний
та потенційний конфлікт між індивідами. Вона розуміється як влада над кимось, гра з нульовою
сумою. Так, збільшення влади одних автоматично означає зменшення влади інших. 

Р. Даль, як і Г. Лассвелл, наголошує на здатності влади впливати та контролювати поведінку інших
акторів. Визначення влади Р. Даля стало класичним: «А має владу над Б настільки, наскільки може зму-
сити Б робить щось, що Б не став би робити без впливу А» [9, с. 245]. Влада – це та причина/ послідов-
ність причин, що змушує інших акторів поводитися певним чином. Таким чином, через цю скупість
причинно-наслідкових зв’язків влада виступає як емпірична регулярність, подієвий причинно-наслід-
ковий зв’язок, що передбачає точки дотику між владним суб’єктом та іншими акторами. 

На думку В. Ледяєва, Р. Даль, по суті, пропонує два доволі різних визначення влади. Одне з них
«диспозиційне» (А може змусити С робити щось), друге – «епізодичне», яке характеризує владу як
актуальні казуальні відносини [7, с. 32]. Таким чином, влада здійснюється тільки тоді, коли суб’єкт
влади здійснює усвідомлений спрямований вплив на об’єкт, змушуючи його зробити щось, що той
не став би робити без такого впливу. Лише після цього актор стає суб’єктом влади. Якщо потенціал
залишається невикористаним, то його не можна вважати владою. 

Р. Даль, як і Г. Лассвелл та Е. Кеплен, концентрує увагу на процесі прийняття політичних рішень, в якому
виявляється здатність одних індивідів і груп нав’язати свою волю іншим індивідам та групам у процесі кон-
куренції. Влада, як і у М. Вебера – асиметричні відносини, що передбачають конфлікт і опозицію сторін. 

Інша традиція – «несекційна концепція влади», яку представляються Т. Парсонс, Х. Арендт,
М. Фуко, відкидає ідею нульової суми, і відстоює тезу про те, що влада може слугувати для повсе-
людної користі. Влада розглядається як колективний ресурс, як здатність досягати благ, вона нале-
жить не індивідам чи групам, а колективам. Х. Арендт вважає, що влада зовсім не належить одній
окремій людини, а тільки групі людей, що діють спільно: «Влада – означає здатність людини не
стільки діяти самому, скільки взаємодіяти з іншими людьми. Влада не є власністю одного індивіда
– вона належить групі до тих пір, поки ця група діє узгоджено».

Концепція Т. Парсонса з самого початку була вписана в його загальну схему аналізу соціальних систем
суспільства. Т. Парсонс обмежив сферу влади простором політики, не розглядаючи владу як міжособи-
стісний феномен, тут важливою є ідея порівняння політики та економіки: що гроші роблять для еконо-
міки, те ж влада робить у політиці. Влада – це засіб впорядкування політичних процесів, володіння
владою забезпечує виконання широкого набору політичних обов’язків та функцій. Влада, за Т. Парсон-
сом, – це генералізована здатність забезпечити виконання елементами системи своїх обов’язків, які ле-
гітимуються тим, що спрямована на виконання колективних цілей і передбачає у разі непідкорення
застосування негативних санкцій [15, c. 103]. Влада не є цінністю сама по собі, її роль полягає в тому, що
вона забезпечує досягнення колективних цілей через згоду членів суспільства і надання мандату на при-
йняття рішень і формування політики від імені суспільства тим, хто перебуває на лідерських позиціях. 

Оскільки влада є характеристикою системи, то владою можна називати лише інституційні та
символічні форми, які повністю залежать від довіри людей до цієї системи влади. Тому примус, ма-
ніпуляція, персональний авторитет, насилля не є формами влади. Таким чином, влада залежить від
довіри громадян. Громадяни інвестують свою довіру в тих, хто ними управляє, при цьому всі виг-
рають від реалізації влади, оскільки влада забезпечує реалізацію колективних цілей. 

Під впливом М. Фуко міркування про те, хто володіє владою, відступають на другий план. Голов-
ними стають питання про впорядкування людського життя і регулювання суспільних відносин раціо-
нальними організаціями. За М. Фуко не існує єдиного джерела влади, влада – це певна сукупність
дій, політичної практики, що дозволяє впорядкувати відносини. Відсутність центру влади – інновація
Фуко, яка дає відмінне розуміння влади та її суті. Сучасна влада має форму дисциплінарної влади –
влади, яка трансформує за допомогою дисципліни людей в об’єктів. При цьому важливими техніками
здійснення влади є дискурс, контроль за знаннями. Влада, на думку М. Фуко, знаходиться всюди,
вона все охоплює, з усюди виходить. Власне, виробництво знання є однією з найбільш поширених
технік здійснення влади, аналіз технік влади – це своєрідне вивчення влади «знизу». Влада містить
у собі історичний контекст, уявлення про соціально-політичну систему. Влада має на меті не лише
регулювати людські відносини, але зберігати або трансформувати політичну систему. 
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Антоні Гідденс, розвиваючи ідею М. Фуко та водночас критикуючи її, запропонував теорію под-
війної структури, за якою влада є необхідним компонентом соціальної структури. Влада реалізується
через соціальних агентів, а також створюється ними, обмежує індивідів та групи. Влада – не є якістю
чи ресурсом, вона також не є становищем у соціальній структурі. Влада – це соціальний фактор,
який впливає на всі компоненти людського суспільства. У цьому і є суть подвійної суті влади – вона
твориться суспільством та водночас визначає саме суспільство. 

Цікавими для розгляду владних рішень є організаційні теорії, які демонструють, що рішення,
прийняті в рамках організацій, тісно переплетені владною структурою інститутів, що приймають
рішення. Особливо це залежить від керівників вищого рівня та менеджерів середньої ланки. Ме-
неджери середньої ланки, які готують рішення, переважно націлені на короткострокову перспек-
тиву, оцінюють реакцію своїх керівників, а не реальні потреби, які має вирішити прийняття
рішення. Менеджери середньої ланки вважають, що їм необхідно виграти час, приймаючи рішення
короткострокового характеру і не розглядають довгострокових перспектив. 

Важливий висновок, що мусить бути використаний при аналізі владних рішень, це те, що при
підготовці та прийнятті політичного рішення важливо оцінювати не лише зовнішні наслідки (поза
інститутом прийняття рішення), а й внутрішні (в рамках політичного інституту, що виступає цент-
ром прийняття рішення). Часто рішення, прийняте правильне зовні, може бути внутрішньо-по-
милковим рішенням.

Представники організаційних теорії стверджують, що владні рішення приймаються тоді, коли
вони неминучі. В таких випадках має місце «дифузія відповідальності» – розпорошення відпові-
дальності за прийняте рішення та його наслідки. При цьому прийняте рішення фактично анульовує
інші альтернативи розв’язання проблеми, позбавляє реального вибору [14, с.139].

Прихильники марксизму стверджують, що держава для підтримання суспільного порядку, підтримує
інтереси накопичення капіталу, а для забезпечення легітимності держава приймає рішення для розпо-
ділу ресурсів між «соціальними витратами», «соціальними інвестиціями», «витратами на соціальне за-
безпечення». Тобто держава у капіталістичному суспільстві намагається структурувати процес
прийняття рішень таким чином, щоб ті галузі публічної політики, які безпосередньо торкаються капі-
талу, прямо адмініструвалися і концентрувалися на вищих щаблях державного прийняття рішень.

Польський дослідник Є. В’ятр, опираючись на марксизм, вважає боротьбу за владу головним
змістом політики. Вчений вважає, що влада – це можливість наказувати в умовах, коли той, кому
наказують, повинен підкорятися. Але самого моменту віддання наказу ще недостатньо для того,
щоб можна були визначати наявність відносин влади. Повинно існувати переконання, причому об-
ґрунтоване, що наказ буде виконано, влада не існує без підкорення. 

Є. В’ятр формулює, що загальне визначення влади повинно включати в себе такі елементи:
1) у владних відносинах повинно бути не менше двох партнерів; 2) наказ суб’єкта влади супровод-
жується загрозою застосування санкцій; 3) підкорення того, кому було віддано наказ; 4) повинні
існувати соціальні норми, які визначають, що суб’єкт влади має право на владу та віддання наказів,
а об’єкт влади зобов’язаний йому підкорятися [3, с. 161]. 

Якщо розглядати поняття влади через процес вироблення рішення, то варто згадати думку Е. Ка-
нетті про те, що «таємниця лежить у самій серцевині влади». Таємниці завжди властива ірраціо-
нальність, прихованість, вона є мало пізнаною, знання її суті може дати непередбачувані наслідки.
Таємниця приваблює та інтригує, спонукає до пошуків, до діяльності. 

Дискусію щодо влади продовжує Ю. Габермас. На його думку, про владу ми можемо говорити як
про посередника в координації дій в політико-адміністративній системі. Поряд із владою в суспіль-
стві існують інші посередники, такі як вплив, авторитет, престиж, ціннісні норми тощо. Однак влада
як системний медіум існує поза мовленнєвим та консесуальним контекстом [4] на відміну від інших.
Такі посередники, як вплив, репутація, цінності впливають на переконання, влада втручається
в «ситуацію» актора: «Генералізовані форми комунікації, такі як вплив і цінності прив’язаності, ви-
магають іллокуційних актів і тому залишаються залежними від використання мови в орієнтації на
взаєморозуміння. Медіуми управління, такі як влада і гроші, здійснюють інтеракції шляхом інтер-
венції його в ситуацію іншої людини через перлокуційні ефекти» [13, p.178].

На думку Ю. Габермаса, владне рішення є реалізацією колективної волі, для цього шляхом діалогу
чи торгу через укладання консенсусу або компромісу формується ця колективна воля. Важливим
для її укладання є фонове розуміння історії. Безпосередньо на колективну волю, що реалізується
державною владою, впливають не лише групи, а й інтереси конкретних громадян. На нашу думку,
не лише ритуалізована історія впливає на дискурс та формування колективної волі, але й проект
майбутнього – уявлення про розвиток даного суспільства. Влада як засіб комунікації орієнтована
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на успіх, а не на взаєморозуміння, як інші посередники у сферах людського буття, таким чином,
влада, окрім того є інструментом, який має широку сферу застосування. 

Пітер Бахрах та Мортон Барац розглядають владу як реляційну, а не субстанційну величину. Пе-
редумовою відносин влади вони вважають: 1) конфлікт інтересів задіяних акторів, 2) примус до слі-
дування на боці партії (теоретики гри розвивають значну кількість ігрових стратегій для різного
числа акторів, але за цього змушені передбачати, що всі залучені однаково засвоюють правила гри
і що для всіх значними є принцип раціональності); 3) можливість щонайменше однієї партії загро-
жувати санкціями; 4) розуміння загроз з боку суперників, як і раціональної відповіді [1, с. 233]. 

П. Бахрах та М. Барац розробили модель двох облич влади: відкрите і приховане. Відкрите об-
личчя влади – це нібито відкритий процес збору вимог суспільства, приховане обличчя – процес
прийняття рішень, можливість влади визначати, що важливо, а що ні, організаційно може відкинути
деякі питання або ж надати не всю інформацію тощо. Таким чином, П. Бахрах та М. Барац вва-
жають, що успішна реалізація влади залежить від відносної значимості конфліктних цінностей у сві-
домості об’єкта. Конфлікт інтересів чи цінностей є обов’язковою умовою влади. 

Міркування щодо влади, прихованих рішень, облич влади продовжив інший дослідник – Стівен
Люкес, який визначив ще й третю сторону влади – політична гра, яка подекуди змушує приймати
рішення всупереч інтересам громадян, це гра між політичними переконаннями та політичними ін-
тересами. При цьому навіть відкритий процес формування порядку денного суспільства стає грою
між політичними акторами. На відміну від концепції П. Бахрах та М. Барац, які акцентують увагу
на відкритому та прихованому конфлікті між акторами, найбільш важливими термінами в концепції
С. Люкеса є «об’єктивні інтереси» («реальні інтереси») і латентний конфлікт. Об’єктивні інтереси
– це те, що люди би вибрали в умовах «реальної автономії», тобто в ситуаціях, де б над людьми б не
здійснювалася влада. Індивіди часто не зовсім усвідомлюють свої реальні інтереси чи мають помил-
кові уявлення, їх преференції можуть бути наслідком здійснення влади над ними. Тому конфлікт
інтересів може існувати в латентній формі без його усвідомлення об’єктом влади. С. Люкес наго-
лошує на двох аспектах влади: 1) влада є функцією колективних сил і соціальних механізмів; 2) влада
– результат певного роду організації. Тому владу не можна розглядати як індивідуальні рішення, це
рішення організацій, що мають на меті захист колективних інтересів. Нерішення та мобілізація
схильностей – це наслідки організації влади, вони можуть використовуватися для впливу на проті-
кання латентного конфлікту між об’єктом та суб’єктом влади. 

Д. Ронг подає своє бачення суті влади. Для нього влада – це рішення, у свою чергу рішення – це
«установка влади на виробництво зумисних впливів і передбачення цих впливів». Це визначення
фіксує низку проблем: 1) ефективність рішення, тобто спроможність здійснити задуманий вплив,
2) інтерціональність – спрямованість та передбачуваність рішення, 3) асиметрія та рівновага рі-
шення, тобто рішення, що приймаються владою, мають більші можливості для задання поведінки
предмету влади, ніж його відносна «автономність». 

Джон Гавента, досліджуючи владу, вивчав феномен спокою – мовчазної згоди в умовах нерівно-
сті, він намагався зрозуміти, чому за наявних дискримінаційних умов не виникає опору, протестів
проти еліти [12, p. 214]. Дослідник з’ясував, що еліта використовує свою владу головним чином для
запобігання зростанню конфліктів та для досягнення соціального спокою. Тобто соціальний спокій
та відсутність відкритого протистояння є ознакою та наслідком застосування владних механізмів.
Метою влади є вилучення окремих груп, недопущення їх до впливу на процес прийняття політичних
рішення, отримання пасивної згоди на це від цих груп та решти суспільства. Мовчазна згода – це
невисловлення небажання брати участь у владі, а безсловесне прийняття ситуації. Порушення цієї
мовчазної згоди – це бунт проти влади, навіть якщо він виявляється як випадкові включення окре-
мих осіб, так і декларацію потреби участі в процесі прийняття політичних рішень. 

Дж. Гавента розвиває міркування про владу та мовчазну згоду виходячи з тривимірної моделі
влади С. Лукаса [11]. Так, відкрита влада – це вплив А на Б, коли Б чинить такі дії, які би він не вчи-
нив без впливу А. Відкриту владу можна вивчати шляхом спостереження за поведінкою: хто бере
участь, хто втрачає інтереси, а чиї інтереси захищені в процесі прийняття рішень. Однак спостере-
ження лише за відкритими виявами влади може призвести до помилкових висновків, що всі орга-
нізовані групи можуть через своїх представників діяти в політиці, або ж, що їх бездіяльність щодо
впливу на процес прийняття політичних рішень є результатом прийнятого рішення, а також, що
політична арена – відкрита для представників усіх соціальних груп. Однак неучасть окремих груп
або осіб – це не просто рішення цих осіб, це соціальна проблема, що, як правило, свідчить про не-
допущення цих осіб до політики. Однак проблема участі/не участі в процесі прийняття рішень не
в культурному рівні чи соціальному статусі окремих груп та осіб, а й контексті владних відносин. 
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Другий прихований вимір влади дає змогу зрозуміти, що влада намагається в прихованій площині
визначати зміст конфліктів, маневрувати між інтересами соціальних груп. І найбільш ефективним
механізмом прихованої влади є здатність до збереження спокою на арені прийняття рішень із за-
побіганням відкритих конфліктів. 

Прихована влада виявляється не тоді, коли потрібно здобувати перемогу над іншими учасниками
процесу прийняття рішень, а для запобігання прийняття рішень, виключення певних тем чи учас-
ників з процесу. Одним із ключових аспектів влади є визначення порядку денного, суперників
у процесі прийняття рішень та напрямі й методів боротьби. Тобто це визначення питань, які варто
обговорювати, що може бути предметом для переговорів і навіть торгів, щодо яких моментів можна
здобути порозуміння між учасниками процесу прийняття рішень і хто буде цими учасниками.
В цьому аспектів участь/неучасть окремих осіб чи груп у політиці вже можна пояснювати не як
ознаку байдужості, а як вияв сили/слабкості групи, страху або ж навіть відчаю. 

Третій – невидимий – вимір влади, пояснює те, що об’єкт владного впливу не просто чинить
певні дії, а вони стають частиною його волі. Нав’язування волі може відбуватися без відкритого
конфлікту. Однак закладаються підвалини для невидимого конфлікту – між реальними потребами
громадян/груп, які не включені до процесу прийняття рішень та нав’язуваними владою інтересами
та потребами. Цей третій вимір влади – досить складний для вивчення, він потребує історичного,
соціального та політичного аналізу – як очікування групи формують свідомість політичного актора. 

Механізми прийняття владних рішень у відкритому вимірі є залученням ресурсів для досягнення
виграшних позицій та прийняття вигідного рішення. Ресурсами тут виступають голоси виборців, осо-
бисті якості політиків, політичний досвід та інституційна сила організацій, що дозволяє максимально
використати умови політичної ситуації. Механізми прихованого виміру влади – це торги між полі-
тичними суб’єктами, кулуарні домовленості та переговори, обмін ресурсами. Механізмами впливу на
прийняття владних рішень у невидимому рівні влади є маніпуляції щодо потреб громадян.

Однак влада – це не лише зміна в організації людського буття, це й управління відносинами, га-
лузями економічного виробництва, соціальним життям. Тому владні рішення мають відображати
функції управління, тобто бути управлінськими рішеннями. Одним із найважливіших ресурсів
влади є те, що рішення приймають державним апаратом, а значить, вони підпорядковуються орга-
нізаційній структурі, таким чином, вони уподібнюються управлінським рішенням, які можуть бути
прийняті в інших видах установ, що ухвалюються з метою керування.

Російський дослідник В. Халіпов вважає владу універсальною категорією, що притаманна від-
носинам людей усіх рівнів та видів. Реалізація влади можлива через прийняття рішень та вплив на
поведінку. Однак дослідник наголошує, що владні інтереси – це інтереси людей, органів, установ,
організацій, що прагнуть досягти влади, володіють нею, використовують її. Владні інтереси можуть
бути інтересами простих людей, які прагнуть мати над собою нормальну владу. Влада реалізується
у відносинах, найважливішими з яких є відносини політики та управління, адже саме тут ідеться
про впорядкування життя людини, діяльність суспільства, дискусії про сам зміст влади [9, c. 67].

Український дослідник Борис Кухта вважає, що суть влади відображає владний процес, суть
якого «у здебільшого свідомому виборі та прийнятті системних, режимних рішень щодо реалізації
національної політичної доктрини» [6, c.114]. Таким чином, рішення влади – це рішення, що сто-
суються найвищого рівня організованості (держава), рішення, що приймаються свідомо, тобто рі-
шення, які дають можливості випрацьовувати узагальнені знання про зв’язки, відносини,
закономірності, ставити цілі та розробляти плани, передбачаючи розвиток природної та соціальної
системи. Рішення влади, на думку Б. Кухта, характеризуються системністю, що відображається у ви-
щому керівному ієрархічному рівні щодо організаційних та інших систем, які включають різного
роду інтереси та ідеали всіх структурних елементів цієї системи.

Прийняття рішення виступає владним процесом, суть якого полягає у свідому виборі та при-
йнятті системних, режимних рішень щодо реалізації національної політичної доктрини, економіч-
ного розвитку суспільства. Прийняття політичного та владного рішення – це дуже важливий етап
процесу державної політики і не випадково його називають етапом набуття законного статусу. 

Український дослідник у сфері взаємовідносин медіа та влади Ю. Фінклер виводить особливий
вид владних рішень – структурні владні рішення [8, c. 47], які визначає як рішення, що пов’язані
з політикою влади. На його думку, рішення виступають основною формою владної діяльності, що
за своєю суттю є владною комунікацією. Автор відзначає, що владні рішення можуть здійснюватися
на двох рівнях: діяльність управлінських органів та вплив на конкретного індивіда щодо формування
ставлення до конкретної владної дії. Ю. Фінклер відзначає, що владне рішення може ґрунтуватися
на поєднанні дев’яти складових елементів, які враховують технологію його прийняття.

Наталія Подвірна. Теорії та методологічні підходи до дослідження влади та владних рішень у ХХ ст.



Отже, у відкритій площині влада головним чином приймає рішення політичні щодо стратегії
розвитку суспільства та управлінські рішення, які стосуються реалізації державних програм, так-
тичних для реалізації стратегії. У прихованій та невидимий площині – рішення переважно політич-
ного характеру, адже стосуються формування політичного дискурсу та змагання інтересів та потреб
громадян. Однак наміри центрів прийняття владних рішень щодо формування волі акторів політики
можуть здійснюватися через управлінські рішення. 

Влада має на меті досягнення спільних колективних цілей, національної доктрини політики, колективної
політичної волі, що формується в результаті діяльності влади. Влада повинна контролювати емоції та став-
лення, артикулювати інтереси, формулювати колективну волю, але разом з тим реалізувати поставлені інте-
реси та доктрини. Таким чином, влада виконує функції політики – організація суспільства, формування та
реалізації спільних інтересів, а також управління – розробка доктрин та планів реалізації колективної волі. 

Отже, вслід за В. Ледяєвим, розділяємо дослідників влади на прихильників «диспозиційної» та
«епізодичної» концепцій влади. До диспозиційної належать М. Вебер, Д. Ронг та ін., які визначають
владу як потенціал, можливість, здатність, що може змусити людей щось зробити. Це не подія, а во-
лодіння чимось. До епізодичної моделі належать Г. Лассвелл і Е. Кеплен, Г. Саймон, Р. Даль, Н. Пол-
сбі, які розглядають владу як різновид соціальної поведінки, певний причинно-наслідковий зв’язок.
Влада повинна бути реалізована, нереалізований потенціал не є владою. 

Теорії П. Бахраха та М. Бараца, С. Лукаса та Дж. Гавенти завдяки концепції про виміри влади
дають можливість зрозуміти відмінності влади як потенціалу та влади як рішення. Невидима влада
здійснюється як форма керування передбачуваними реакціями, прихована влада – як здатність та
актуальний вплив на окремих суб’єктів політики, здатність включати або виключати їх із публічного
дискурсу, відкрите здійснення влади. Всі ці випадки показують, що влада є реалізацією волі, однак
її ядром є потенціал, який може існувати і без актуалізації. 

Владні рішення є суттю та результатом здійснення влади. Це рішення, прийняті відповідними держав-
ними інститутами, що мають на меті реалізацію держаних інтересів та колективної волі громадян держави
та реалізацію програм щодо розвитку цієї спільноти. Владні рішення можуть бути прийняті на всіх трьох
вимірах влади, впливати на формування колективної волі, реалізовувати колективний інтерес, впливати
на громадський публічний дискурс, впорядковувати порядок денний питань, що обговорюються та під-
лягають вирішенню на загальнодержавному рівні. Характерними ознаками владних рішень є: системність
рішень, взаємозв’язок рішень прийнятих у минулому, теперішньому і майбутньому, керівний та загально-
обов’язковий характер владних рішень, організованість системи прийняття та реалізації рішень. 
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У статті надається історично-ретроспективний  аналіз феномена демократії; досліджуються під-
ходи до визначення сутнісного змісту демократії; характеризуються головні виміри поняття демокра-
тії, які існують у сучасній політичній науці.

Ключові слова: демократія, народ, влада, правління, держава, свобода, рівність.

В статье подаётся историко-ретроспективный анализ феномена демократии; исследуются подходы
к определению сущностного содержания демократии; характеризуются главные измерения понятия де-
мократии, которые существуют в современной политической науке.

Ключевые слова: демократия, народ, власть, правление, государство, свобода, равенство.

The historic-retrospective analysis of phenomenon of democracy is given in this article; the approaches to the
definition of the essential contents of democracy are researched; the main dimensions of the conception of democ-
racy in the modern political science are characterized.

Key words: democracy, people, power, government, state, freedom, equality.

Протягом усієї історії людства найблагородніші його представники прагнули створити теорію
ідеального суспільства, в якому панували б соціальна справедливість, мир, щастя, а люди стали
б вільними й рівноправними. Головним було віднайти соціальний механізм, за допомогою якого
суспільство могло б справедливо розподіляти суспільні блага між громадянами. Ця ідея ототожню-
ється, в першу чергу, з теорією демократії. У зв’язку з цим постає актуальна проблема вивчення та-
кого надзвичайно непростого феномена, як демократія.

Прагнення піддавати сумніву класичну теорію демократії, її ідеї і принципи виникло не в наші
дні. Ще Г. Кельзен 1920 року писав, що гасло демократії домінує майже неподільно в думках людей
XIX і XX століть. А відтак воно, як і будь-яке інше гасло, втрачає справжній сенс. Люди, підкоряю-
чись політичній моді, використовують це поняття доречно й недоречно, зловживають ним більше,
ніж будь-яким іншим політичним поняттям, внаслідок чого воно набуває часом протилежного зна-
чення. Це відбувається доти, доки «інтелектуальна порожнеча, яка звичайно супроводжує вульгарну
політичну мову, не вихолощує це поняття до стану умовної фрази, що не претендує більше на жод-
ний чіткий зміст» [7]. Така думка, безперечно, актуальна й сьогодні, адже термін «демократія» вжи-
вається часто зовсім бездумно, іноді в значенні зовсім далекому від справжнього.

© Н. Латигіна, 2013
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У цій статті зробимо спробу узагальнити визначення дефініції демократії. Саме з’ясування пи-
тання, що можна вважати демократією в сучасному розумінні, дозволить знайти відповіді й на цілу
низку інших важливих питань; зокрема таких, як: що являє собою демократичний процес, як по-
будувати демократичну державу тощо.

Серед джерел, використаних автором під час підготовки статті, особливо хотілося б відзначити
монографію А. Ковлера «Криза демократії? Демократія на рубежі XXI століття». У цій праці наго-
лошується, що сучасна демократія, основи якої було закладено у XVIII столітті, а коріння її сягає
античності, пережила лише у XX столітті такі кризи, які взагалі можуть поставити під сумнів її іс-
нування. А. Ковлер вважає, що теперішня криза демократії має кілька проявів. Це криза держав-
ності, криза форм участі і політичної активності та криза громадянськості. Шукаючи відповідь на
запитання, бути чи не бути демократії у XXI столітті, А. Ковлер досліджує розуміння демократії
в різних вимірах теорії та практики і доходить висновку, що настав час переосмислити традиційні
демократичні принципи. Він розглядає також проблему «демократичного центру» та «демократич-
ної периферії», тобто особливості розвитку західної і східної демократій, і приділяє певну увагу різ-
ним шляхам демократизації, зокрема таким, як:

– редемократизація після періоду іноземної окупації (Данія, країни Бенілюксу, Австрія);
– реформи політичних інститутів після визволення (Франція, Італія);
– впровадження демократії за допомогою іноземних окупантів (Німеччина, Японія);
– трансформація авторитарних режимів (країни Східної Європи);
– демократизація шляхом договору з опозицією (Іспанія).
У статті А. Сіленко «Політичні чинники формування держави загального добробуту» підкрес-

люється, що в країнах Центральної і Східної Європи економічні, культурні й історичні причини
можуть стати на заваді досягненню ідеального поєднання демократичної політики і задоволення
людських потреб (за зразком, скажімо, Швеції). Тому вибір між демократією і розвитком людини
може існувати завжди. А. Сіленко вважає, що на сьогодні саме такі цінності, як свобода, рівність,
солідарність, соціальна справедливість, роблять демократію привабливою для багатьох.

У праці італійського вченого Дж. Компаньоні «Elementi di diritto costituzionale democratico» де-
тально аналізуються ознаки демократії та її цінності, серед яких виокремлюються такі:

– право (закон);
– свобода волевиявлення;
– врахування інтересів меншості;
– кваліфіковане управління;
– множинність інтересів;
– соціальна дія та інші.
Мета статті — проаналізувати феномен демократії в історичній ретроспективі; доcлідити різні

підходи до визначення сутнісного змісту демократії; вивчити головні виміри поняття демократії,
які існують у сучасній політико-правовій теорії.

Соціологи різних країн проводили численні опитування громадян щодо сприйняття феномена
демократії. З’ясувалося, що більшості опитуваних непросто дати всеохопне визначення поняття де-
мократії. Респонденти називали передусім ті властивості демократії, які перебувають, так би мовити,
«на поверхні свідомості», а саме: свобода говорити те, що думаєш; свобода вибору; рівноправність
людей незалежно від їхнього достатку; влада народу тощо [18]. І кожен має певну рацію. Але все ж:
що є демократія в науковому сенсі?

Ідеї громадянської рівності розвивав ще давньогрецький демократ Протагор, а вперше вжив тер-
мін «демократія» («демос» — народ, «кратос» — влада) інший давньогрецький мислитель — Фукідід.
Відтоді минуло два з половиною тисячоліття, але проблеми демократії залишаються в центрі полі-
тичної та ідеологічної боротьби, теоретичних дискусій.

З ускладненням політичного розвитку суспільства дефініція демократії одержувала дедалі склад-
ніші, неоднозначні тлумачення. Ще в античній Греції Протагор, Горгій, Тразімах, Псевдо-Ксено-
фонт по-різному трактували це поняття. Загальновідоме скептичне ставлення Платона і Аристотеля
до демократії як до «неправильної форми» правління.

У праці «Політика» Аристотель сформулював первинне визначення демократії. Але слід
пам’ятати, що мислитель вважав демократію найневдалішою з усіх можливих форм правління:
«Більш-менш чистою демократією є така, що забезпечує рівність — вона передбачена законом цієї
держави, і бідні не зазнають більшого пригнічення, ніж багаті; верховна влада не належить жодному
з цих прошарків, обидва вони беруть у ній участь. Якщо, як вважає дехто, свобода й рівність є най-
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важливішими ознаками демократії, то це знайшло свій вияв, головним чином, у тому, щоб усі брали
участь у державному управлінні. А тому, що народ представляє у демократії більшість і постанови
більшості мають вирішальне значення, такого роду державний устрій і є демократією» [12]. Сьо-
годні, на нашу думку, це визначення можна вважати утопічним, оскільки ні суто теоретично, ні тех-
нічно всі члени суспільства не можуть брати участі в державному управлінні.

Давньогрецькі мислителі пов’язували форму державного управління з суспільним життям й умо-
вами суспільного розвитку. Цю думку розвивали й середньовічні європейські теоретики, а також
батьки американської демократії. Так, один із авторів американської моделі демократії Дж. Медісон
вважав демократію компромісом влади більшості з владою меншості, який досягається рівноправ-
ною участю всіх дорослих громадян у політичному процесі, з одного боку, і обмеженням їхнього су-
веренітету — з іншого [14].

Інший американський учений, Й. Шумпетер, визначає демократію як форму правління, «інсти-
туційне пристосування для ухвалення політичних рішень, завдяки якому індивіди одержують мож-
ливість впливати на владу, використовуючи як інструмент суперництво політичних сил у перегонах
за голосами громадян» [21]. Це визначення випливає з емпіричних досліджень реальних форм прав-
ління в історії держави і досить добре відбиває реалії сьогодення.

Оскільки проблеми демократії досліджують не лише політичні, а й юридичні науки, необхідно
з’ясувати різницю в існуючих у них підходах до визначення цього поняття. Для правознавця демо-
кратія — це, перш за все, принципи законності, закріплені в міжнародно-правових актах, консти-
туціях, законах, які визначають верховенство закону, розподіл влади, права й свободи особи. Для
політологів це, в першу чергу, реальна практика здійснення демократичних принципів і норм, владні
відносини, особливості політичної системи, політичного режиму, поведінки громадян. Хоча, за ве-
ликим рахунком, у протиставленні юридичного і політичного підходів до визначення демократії
є багато штучного. Дуже влучно, на нашу думку, з цього приводу висловився  Д. Ептер: «У демократії
кожний закладений в законі або той, що міститься в настановах суспільства, принцип має характер
об’єктивної політичної практики» [24].

Політична наука пройшла у своєму вивченні демократії три стадії і зберегла, в основному, три
підходи до визначення сутності цього феномена:

– традиційний інституціоналізм, який сприймає демократію як максимальну законність;
– біхевіористський (поведінковий) підхід у комбінуванні з соціологією політичних інститутів;
– функціоналістський підхід, який поєднує елементи першого і другого підходів і робить акцент

саме на реальному функціонуванні інституті демократії на основі конституційних норм з урахуван-
ням поведінки політичних «акторів», тобто громадян і політичних груп.

У найпоширенішому визначенні демократія ототожнюється з народовладдям. Це визначення
стало майже класичним. Воно є універсальним, оскільки може застосовуватися до будь-якого істо-
ричного типу демократії і є нібито носієм загальнолюдських цінностей. Відповідно до цього демо-
кратія й визначається як державний лад, що ґрунтується на владі народу і гарантує залучення
громадян до процесу прийняття політичних рішень. Найлаконічніше сутність такого розуміння де-
мократії сформулював А. Лінкольн, окресливши його у відомій формулі: «Government of the people,
by the people, for the people» (Правління народу, обране народом і для народу) [23].

Однак таке суто етимологічне (засноване на перекладі з грецької мови) тлумачення демократії
сьогодні багатьом науковцям видається занадто спрощеним. На їхню думку, воно відображає лише
початкову стадію розвитку демократії, зокрема демократії античної, або афінської, яка поширюва-
лась на невеликі за територією і чисельністю населення міста-поліси та була формою безпосередньої
участі всіх громадян у політиці.

Хоча визначення демократії як народовладдя, якщо підходити до нього суто науково, а не судити
про повноту й рівень розвитку демократії за переліком декларованих прав і свобод громадян чи за
іншими формальними ознаками, цілком може застосовуватися лише до ідеалу; коли народовладдя
має під собою систему соціально-економічних і конституційних гарантій та забезпечено реальним
використанням громадянами їхніх політичних прав та їхньою масовою участю в управлінні спра-
вами держави й суспільства, в суспільно-політичному житті.

Проте реальне народовладдя недосяжне з багатьох причин. Перш за все, нерівність — це природна
властивість людського суспільства. Тому особи, які посідають у суспільстві привілейоване становище
завдяки майновому статусу, завжди відшукуватимуть засоби розширити горизонти своєї влади. Вод-
ночас ідеї демократії настільки привабливі для більшості людей, в усякому разі — в західному світі,
що не використовувати їх задля досягнення політичних цілей було б, щонайменше, нерозумно. Через
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це поступово під гаслами демократії у суспільну свідомість починають упроваджуватися положення,
які мають вельми відносний стосунок до демократії. Це підтверджують численні приклади.

Так, Т. Джефферсон в інавгураційній промові 4 березня 1801 року заявив: «Усім потрібно
пам’ятати священний принцип, що хоча в усіх випадках повинна переважати воля більшості, ця
воля має бути законною, має бути розумною» [17]. І з цим, безперечно, можна цілком погодитися.

Р. Даль пішов в обґрунтуванні неможливості реалізації класичної демократії ще далі. Він уважав,
що «ніхто, крім, можливо, фанатика, не бажає досягнення двох цілей — політичної рівності і на-
родного суверенітету — за рахунок інших. Ми повинні запитати себе, наскільки ми здатні пожер-
твувати дозвіллям, згодою, стабільністю, доходом, безпекою, прогресом, статусом тощо для
досягнення більшого — політичної рівності. У житті майже ніхто не вважає, що політична рівність
і народний суверенітет варті того, щоби принести в жертву ці блага» [15]. Ця теза Р. Даля актуальна
і в наш час.

Скептично ставиться до демократії в її класичному визначенні і Г. Моска: «Кожне суспільство
створює правлячий клас. Всебічний контроль з боку народу неможливий. Проте ступінь чутливості
правлячого класу до бажань народу і реакція його на результати виборів залежать, певною мірою,
від конституційної системи, переважаючої ідеології і соціальних настанов. Доктрини й конститу-
ційні процедури забезпечують абсолютний народний суверенітет і владу більшості, які є найслаб-
шими стримуючими факторами для правителів. Оскільки більшість у будь-якому разі не правитиме,
доктрини й процедури такого роду насправді вручають необмежену владу правлячій меншості, яка
претендує на право репрезентувати більшість. Отже, аніде тиранія не є більш вірогідною, ніж у сус-
пільстві, де конституційна система і панівна ідеологія узаконюють необмежену владу більшості» [19].
Це не раз було підтверджено історією.

Класичне визначення демократії, засноване на принципах влади більшості, народному сувере-
нітеті й політичній рівності громадян, що становить її сутність, 1954 р. отримало від Е. Шилза ярлик
«популістської демократії» [19]. Але з цим можна посперечатися.

На нашу думку, в політико-правовій теорії визначення поняття демократії має кілька вимірів, які
виявляють її сутність повною мірою: по-перше, демократія — це форма держави; по-друге, демократія —
це форма плюралістичної організації громадянського суспільства й політичних партій, що репрезен-
тують його інтереси, профспілок та інших громадських організацій; по-третє, демократія виступає як
політичний світогляд і відповідний суспільно-політичний рух. Ці визначення доповнюються висвіт-
ленням поняття демократії як соціальної і політичної цінності, як політичного процесу тощо.

Якщо говорити про демократію як форму держави, то вона, частіш за все, постає як форма прав-
ління, що протиставляється аристократії або олігархії. Такою є традиція, що йде від античної полі-
тичної думки.

Т. Гоббс у праці «Левіафан» трактує демократію як одну з трьох «державних форм» — разом із монар-
хією та аристократією. Для нього демократія — це державна форма, де верховна влада належить зібранню
всіх громадян без винятку (хоча сам він віддає перевагу монархії, в якій «загальне благо тотожне з при-
ватним»). Це визначення, з огляду на сучасні досягнення політичної науки, є дещо архаїчним.

Ш. Монтеск’є, розрізняючи три способи правління — республіканський, монархічний і деспо-
тичний, — вважав: «Якщо в республіці верховна влада належить усьому народові, то це демократія.
Якщо верховна влада перебуває в руках частини народу, то таке правління називається аристокра-
тією» [20]. Демократія для Ш. Монтеск’є тотожна народному суверенітетові, але не означає загаль-
ної участі всіх в управлінні. Народ доручає здійснювати свою владу обраним уповноваженим. Саме
це відрізняє демократичну державу від інших форм правління. І сьогодні ідея Ш. Монтеск’є про
демократію як народний суверенітет залишається життєздатною.

В одній зі своїх ранніх праць К. Маркс робить висновок: «Демократія — це державний лад як родове
поняття» [18]. Він вважав демократію наріжним каменем, ознакою певної форми держави. Марксова
точка зору на демократію як форму держави, яка відтворює європейську традицію XVIII ст., в цілому
не суперечить висновкам сучасної політичної науки, хоча авторитетні західні аналітики, а також деякі
російські, роблять уточнення. Наприклад, французький соціолог А. Турен вважав: «Ми ніколи не по-
винні забувати, що демократія не є універсальною моделлю суспільства, а лише моделлю політичного
режиму» [22]. Російський учений А. Вітченко пов’язує форму держави з формою влади. Такий підхід
дозволяє авторові підкреслювати, що нова форма влади не відкидає, а успадковує демократичні еле-
менти та інститути від колишньої державної форми [13]. З нашої точки зору, подібний підхід стосовно
визначення сутності демократії є дещо спрощеним.

Незважаючи на першорядну важливість ролі держави як інституту політичної системи суспіль-
ства, держава не є її єдиною організаційною структурою. Так, для Р. Арона конституційно-плюра-
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лістичний режим, плюралізм соціальних груп, «держава партій» — іпостасі демократії [11]. Для ін-
шого французького політолога, К. Емері, конституційне право фактично вже витискується «полі-
тичним правом», яке регулює відносини «політичних акторів» в умовах демократичних правил гри
[5]. Партійна система для А. Лижфарта — складова поняття демократії [8].

Ці та інші дослідники, незважаючи на певну різницю в підходах, вважають суспільно-політичні
інститути в суспільстві найважливішим фактором демократії. Безумовно, вони мають рацію, хоча,
на нашу думку, не потрібно абсолютизувати цей фактор.

Таке уточнення поняття демократії є необхідним, оскільки збагачує уявлення про структуру
і змістове наповнення її форм. Саме активна участь партійних, громадських організацій та асоціацій
у здійсненні політичної демократії надає діяльності відповідних організацій політичного характеру.

Демократія, як принцип внутрішньої організації і діяльності політичних та суспільних об’єднань,
є явищем високорозвиненого громадянського суспільства. Але тут необхідно бачити дві сторони: одна
справа — участь партій і громадських рухів у суспільно-політичному житті країни, де всі дотримуються
єдиних законодавчих норм, які забезпечують міжпартійну демократію, і зовсім інша справа — внут-
рішньопартійна демократія, де дефіцит демократії відчувається нерідко доволі гостро.

Дефініція демократії часто ототожнюється і з таким поняттям, як політичний режим. Виходячи
з визначення політичного режиму як однієї з трьох внутрішніх форм держави (разом із формою
правління і формою державного устрою), ототожнення демократії з політичним режимом можливе,
однак лише в межах демократичної форми держави та її політичної системи.

При цьому слід мати на увазі, що форми політичного режиму рухливіші і різноманітніші у по-
рівнянні з демократичною формою держави. Так, режим особистої влади Ш. де Голля зберігав усі
демократичні інститути французької держави, змінювались лише методи здійснення влади. Отже,
можна зазначити, що демократичний політичний режим — це втілений зміст демократичної форми
держави, повсякденна політична практика демократії.

Деякі науковці розглядають демократію як політичний світогляд і політичну цінність. Демократія
як політичний світогляд — це відображення у свідомості громадян самого змісту демократії, перш
за все — ідей свободи і рівності прав. Створюючись на ґрунті суспільних відносин, демократія за-
вжди знаходила своє теоретичне обґрунтування в цих ідеях та уявленнях про них. Правомірно го-
ворити і про «зворотне відображення» цих ідеалів у функціонуванні політичних інститутів.

Демократія як політична цінність найчастіше сприймається як синонім прав і свобод громадян
у їхньому формально-абстрактному або конкретному виявленні. Ідеї й принципи демократії, які
втілюються у зміст форм демократії, стають політичною цінністю, на збереження якої орієнтовані
освіта, культура, ідеологія. Носієм і виразником цієї цінності покликана бути й суспільна думка,
яка є відносно самостійним соціальним феноменом стосовно суспільної свідомості в цілому, а в умо-
вах організованого громадянського суспільства — й інститутом демократії. Досить навести хресто-
матійну промову Перікла під час поховання воїнів або клятву афінян для того, щоб показати, яку
цінність для вільних громадян мала демократія. Демократичні ідеї — невід’ємна частина спадщини
італійських гуманістів і французьких демократів XVIII ст.

Загальновідомо, яку роль відіграли в ідейній підготовці буржуазних революцій концепції демо-
кратів. Для Ш. Монтеск’є свобода і громадянська рівність — основні цінності демократії. Заснов-
ник першої у світі кафедри конституційного права в університеті Феррари Дж. Компаньоні вважав
головною цінністю демократії те, що при ній «народ створює закони, він же їх і виконує» [3].
Складну еволюцію пройшла система демократичних цінностей Ж.-Ж. Руссо — від ідей народного
суверенітету та народного представництва до «демократичної теократії», натхненої християнською
вірою [6]. Для А. де Токвіля найвище благо демократії — рівність можливостей. Західнонімецький
політолог Р. Альбрехт переконаний, що в ході історичного розвитку англосаксонської демократії
викристалізувалися дві її основні цінності: ідея конституційної держави та концепція природних
прав [1].

У сучасній західній політичній науці ціннісні аспекти демократії не втратили свого значення
й досі. Наприклад, для Дж. Шумпетера демократія — це метод інституційного узгодження інтересів
при прийнятті рішень задля загального блага [10]. На думку Ж. Бюрдо, демократія сьогодні — це
філософія, спосіб життя, релігія, і лише як похідне від цього — форма правління [2]. Для італійського
конституціоналіста Дж. Мараніні демократія — кінцева мета, вища цінність будь-якої влади [9].

Отже, не викликає сумніву, що демократія як політична та правова цінність і світоглядний ідеал
стала невід’ємним елементом політичної свідомості мільйонів громадян.

Останнім часом дедалі більше дослідників звертається до проблеми демократії як політичного
процесу, елемента політичної динаміки. При цьому найчастіше цей аспект пов’язується з демократичною
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процедурою [4]. Значний внесок у розробку цього поняття зробив Р. Даль. На його думку, будь-який про-
цес вироблення обов’язкових колективних рішень повинен відповідати кожному з таких критеріїв:

– рівне право голосу;
– дійова участь;
– чітке розуміння;
– кінцевий контроль з боку народу за порядком денним;
– розширювальний принцип [16].
Р. Даль вважав, що демократичний процес (процедура) повинен виходити з самої природи де-

мократичного розвитку суспільства і використовуватися як народом, так і керівниками на всіх ста-
діях управління. Особливості та закономірності сучасного демократичного розвитку різних країн
світу підтверджують цю точку зору.

Таким чином, проаналізовані в цій статті визначення демократії як:
– народовладдя;
– форми держави;
– форми й принципи організації політичних партій та громадських об’єднань;
– політичного режиму;
– політичного світогляду й політичної цінності;
– політичного процесу (процедури управління)
– дають можливість скласти досить повне уявлення про весь спектр дефініцій демократії, що випли-

вають з її природи і відображають той чи інший її сутнісний аспект, той чи інший прояв на практиці.
К. Оффе і У. Пройсс цілком слушно зауважують, що нині поняття «демократія» використовується

як універсальна формула опису широкого спектра найрізноманітніших суспільств із відповідними
режимами управління й політичної участі [21].

Можна цілком погодитися з афоризмом В. Черчілля: демократія — не найкращий політичний
устрій, але кращого людство ще не винайшло. Справді, демократія, з нашої точки зору, не є ні уні-
версальним засобом організації суспільства в цілому, ні вищою формою суспільного розвитку. Це
лише та інституційна матриця, в межах якої організується управління суспільством. І, безумовно,
феномен демократії потребує подальшого вивчення як науковцями, так і політиками-практиками.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ТА ОРІЄНТИРИ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ДУМКИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ

ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Наталя Гедікова, доктор політичних наук, 
професор кафедри політичних наук, декан факультету післядипломної освіти 
та роботи з іноземними громадянами Державного закладу 
«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».
УДК 32:94(477)”18/19”

У статті досліджуються особливості процесу становлення української ліберальної думки у другій
половині ХІХ — початку ХХ ст. Аналізуються основні підходи українських учених, політиків та гро-
мадських об’єднань щодо вирішення політичних, правових, національних і соціальних проблем в Україні
в історичний період, що розглядається.

Ключові слова: українська ліберальна думка, ліберальний рух, ліберальні ідеї, орієнтири. 

В статье исследуются особенности процесса становления украинской либеральной мысли во второй
половине ХІХ — начале ХХ ст. Анализируются основные подходы украинских ученных, политиков и об-
щественных объединений к решению политических, правовых, национальных, социальных проблем
в Украине в рассматриваемый исторический период.

Ключевые слова: украинская либеральная мысль, либеральное движение, либеральные идеи,
ориентиры.

The features of the process of becoming Ukrainian liberal thought in the second half of XIX — the beginning
of the twentieth century are investigate in the article.  The main approaches of Ukrainian scientists, politicians
and public organizations concerning the decision of the political, legal, national, social problems in Ukraine are
analyzed in the reporting period of history.

Key words: Ukrainian liberal thought, the liberal movement, liberal ideas, guideline.

Ліберальні ідеї другої половини XIX — початку XX ст. для сучасної України, що створює свою дер-
жавність на основі ліберально-демократичної моделі суспільного розвитку й державного управління,
є надзвичайно актуальними й нині. Вони стали основою в процесі модернізації української держав-
ності, в процесі написання статутів і створення програм партій ліберальної спрямованості (і не тільки)
і положень ряду документів національного і державного значення, перш за все, Конституції. Окрім
цього, ліберальні ідеї й концепції у всій своїй сукупності, створені в процесі зародження і становлення
української ліберальної думки у другій половині XIX — початку XX століття, і досвід їхнього практич-
ного розв’язання є базою для сучасних науково-практичних дій у процесі побудови українського де-
мократичного суспільства, в основі якого лежить все той же історичний принцип — політико-правова
й соціальна єдність нації в рамках суверенної, самостійної української держави. 

Значущий внесок у вирішення означеної проблеми зробили Т. Андрусяк, М. Жиленкова, М. Кар-
мазіна, А. Катренко, А. Пащук, О. Редькіна, М. Чорний, Г. Шабельник та ін. 

Історія української ліберальної думки — це тисячолітній процес, який з моменту свого зародження
(автор цього дослідження вважає правомірним вести відлік з часів Київської Русі, але цей процес має
і більш глибоке коріння), становлення й розвитку, незважаючи на всілякі історичні умови й багатог-
ранну систему поглядів, завжди має безперервний, поступальний й еволюційний характер. Кожний
новий його етап спирався на попередні досягнення конкретної епохи, збагачувався і доповнювався
як власними накопиченими традиціями, так і досягненнями світової ліберальної думки. 

Зародження і розвиток ліберальної думки в українському опозиційному русі з середини другої
половини ХІХ століття стало закономірним явищем, зумовленим об’єктивними факторами, які
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перш за все склалися у самому українському суспільстві. В її основу були покладені традиції, ство-
рені попереднім поколінням представників українського ліберального толку, зокрема ідеологами
першої половини ХІХ ст. (Т. Шевченком, М. Костомаровим, Г. Андрузським, П. Кулішом та ін.). 

І разом з тим слід зазначити, що ліберальний рух в Україні (у цілісній територіальній її єдності),
який став основною передумовою у процесі зародження й становлення української ліберальної
думки на новому етапі історичного розвитку, розвивався у стіснених двома імперськими режимами
умовах, з обмеженою соціальною базою, яка не мала гідної підтримки ні з боку уряду, ні з боку на-
родних мас, тому багато положень класичного лібералізму були тут інтерпретовані відповідно до
місцевих умов. В цілому ж з підготовкою і відміною кріпосного права, проведенням інших прогре-
сивних реформ лібералізм набув більш оформленого характеру, посилював свої ідейні позиції, ставав
політичною течією, з якою вимушені були рахуватися. У таких умовах лібералізм почав відходити
від суто теоретичного напряму до діяльності, пов’язаної з нагальними потребами і державного ус-
трою і суспільного руху. Відбувалася відмова від початкової байдужості до соціальної сфери; почала
виявлятися багатогранність лібералізму; виникла потреба пошуку опори для своїх ідей у структурах
самодержавного режиму [1, с. 5]. 

Саме у цей період було закладено підґрунтя, на якому в подальшому розвивалася, модифікува-
лася і видозмінювалася українська ліберальна думка. Подальше її становлення йшло за двома на-
прямами: революційно-демократичним і національно-ліберальним. 

Ідейні основи нового напряму в українській ліберальній думці у другій половині ХІХ століття
формувалися у таємних товариствах, створених у багатьох містах України і очолюваних Київським
товариством (яке часто згадується істориками як «старе»), у товаристві «Просвіта», організаціях на-
родництва та інших громадських об’єднаннях. 

Суспільно-політична діяльність прибічників ліберальних ідей у цей період почала проявлятися
у земствах, опозиційно налаштованих проти самодержавного режиму. Їхні представники виступали
з вимогою впровадження народного представницького органу із законодавчими функціями, який
став би виразником громадської думки; за припинення адміністративного насилля і бюрократії; за
обмеження дій адміністративної влади; впровадження громадського контролю; реформування по-
даткової системи, захист інтересів селян; за гласність і свободу слова; надання демократичних сво-
бод усім індивідам, народу право на самоврядування і встановлення конституційного ладу через
реформування усіх сфер життєдіяльності тощо. При цьому, віддаючи належне земствам у цьому пи-
танні не варто перебільшувати їхнє значення для формування українського ліберального руху, ос-
кільки, як справедливо зазначає С. Донченко, український лібералізм спирався більше на громади,
а на земства — російський, саме це й заклало розбіжності між російськими і українськими лібераль-
ними партіями в розумінні багатьох проблем [2, с. 30].

Розвиткові основ української ліберальної думки у цей період часу сприяли ідеї М. Драгоманова,
С. Подолинського, М. Зібера, В. Антоновича, М. Туган-Барановського, Б. Кістяківського, М. Ста-
рицького, А. Желябова, І. Петрункевича, І. Франка та інших. Вчені були свідомо орієнтовані на де-
мократично-радикальні рухи Заходу того часу й ідейно підготовлені до практичних перетворень
усієї системи українського суспільства в інтересах народу. Незважаючи на те, що зазначені й багато
інших українських ідеологів були представниками різних соціально-політичних течій і рухів, все
ж слід визнати той факт, що їхня заслуга в історії становлення і розвитку української ліберальної
думки полягала в тому, що вони своєю суспільно-політичною і науковою діяльністю затверджували
історичну і культурну самобутність українського народу, сприяли зростанню його національної са-
мосвідомості, об’єднанню представників різних течій на всій поділеній території України, обґрун-
товували проекти майбутньої української державності, правової держави і громадянського
суспільства, розвитку економіки за законами вільного ринку і конкуренції. І хоча ідеї і конкретні
завдання мислителів того часу далеко не завжди отримували втілення, вони стали тією науково-
практичною базою, на основі якої формувалося ядро української ліберальної думки третьої декади
ХІХ століття і навіть більш того — двох наступних століть. 

При цьому, незважаючи на те, що багато українських теоретиків в історичний період часу, що
розглядається, у своїх поглядах спиралися на базові ліберальні цінності і принципи, вони мали
власні вельми різноманітні підходи у питанні вирішення національних і політичних проблем. Так,
істотною відмінною особливістю в процесі реалізації їх ліберальних поглядів став неоднозначний
погляд на те інституціональне середовище (у цьому разі мається на увазі державний устрій), у якому
вони можуть бути здійснені. Отже, якщо М. Драгоманов відстоював позицію незалежності України
в межах федеративної моделі розвитку суспільства, при цьому, віддаючи належне політичній і на-
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ціонально-територіальній автономії майбутньої української держави, у виборі політичної стратегії
і тактики мислитель наполягав на пріоритетності гуманістичного підходу, то В. Антонович «від-
стоював «австрійський» варіант українського автономізму, тобто план об’єднання українських зе-
мель військовою силою Австро-Угорщини і створення української автономії в межах цієї
держави» [3, с. 117]. У подальшому ідейні розходження між ними набули характеру політичного
конфлікту і навіть особистісного протистояння. Їхній сучасник М. Грушевський наслідував ідеї ав-
тономного розвитку, але на етнічних принципах. Він створив ідею про створення Балтійсько-Чор-
номорської федерації у складі Фінляндії, Латвії, Естонії, Білорусі й України. Ця його ідея
у подальшому була підтримана і розвинута С. Рудницьким. С. Шелухін припускав думку про ство-
рення Чорноморсько-Адріатичної федерації. Найбільш істотну відмінну особливість мали погляди
І. Франка і М. Міхновського. І. Франко, відстоюючи принцип федеративно-громадського устрою,
один із перших з числа представників української ліберальної думки того часу вивів і обґрунтував
концепцію про політичну самостійність України, вбачаючи саме в ній основне джерело соціально-
економічного і культурного розвитку народу, національної самореалізації, інструмент реалізації
ідеалів політичних і економічних прав і свобод, соціальної рівності. Що ж стосується безпосередньо
федерального устрою, то ідейна позиція І. Франка чітко простежується у його такому висловлю-
ванні: «Може бути, що колись надійде пора консолідування якихсь вольних міжнародних союзів
для осягнення вищих міжнародних цілей. Але се може статися аж тоді, коли всі національні зма-
гання будуть сповнені і коли національні кривди та неволення відійдуть у сферу історичних спо-
минів» [4, с. 10]. 

Свою позицію з цього питання висловлює і М. Міхновський. Оцінюючи процеси, які настали
за підписанням у 1654 р. Переяславського договору між Україною і Росією і самі його положення,
він вказує на те, що, згідно з цим документом, «держава наших предків злучилася з московською
державою «як рівний з рівним» і як «вільний з вільним», каже тогочасна формула, се є то, дві окремі
держави, цілком незалежні одна від одної щодо свого внутрішнього устрою, схотіли з’єднатися для
досягнення певних міжнародних цілей» [5, с. 14]. Відповідно до цього положення кожна нація
у міжнародних відносинах повинна мати форму незалежної, самостійної держави, оскільки тільки
така держава може дати своїм членам нічим не обмежену можливість всебічного розвитку і досяг-
нення найкращого способу життя, розквіт індивідуальності, турбота про яку є метою держави. А це,
у свою чергу, дасть зрозуміти, що «державна самостійність єсть головна умова існування нації, а дер-
жавна незалежність єсть національним ідеалом в сфері міжнаціональних відносин. 

Разом з тим, незважаючи на низку розбіжностей у концепціях українських політиків і вчених,
вони були об’єднані спільною ідеєю радикального реформування соціальної сфери, ідеєю консти-
туціоналізму, затвердження прав і свобод у рамках ліберальної традиції. У подальшому самі реалії
життя переконали їх переглянути свої позиції і схилитися до ідеї про повну самостійність української
державності. Ця ідея почала набувати своєї значимості напередодні Лютневої революції 1917 р., коли
українські інтелектуали усвідомили той факт, що «Україна не може йти второваними шляхами — ні
тими, які силоміць нав’язувалися Московським урядом, ні тими, якими йшли держави Заходу, тому
потрібно йти тією дорогою, яку вказали реальні обставини життя» [6, с. 60]. Після революції акцент
було перенесено з ідеї «федералізації» і «європеїзації» на власні джерела саморозвитку України.
У цьому зв’язку ідея суверенного, самостійного розвитку України набувала першочергового зна-
чення і була законодавчо закріплена на державному рівні Конституцією УНР [див: 7, с. 15]. 

На межі ХІХ–ХХ ст. українська ліберальна думка вступила у якісно нову фазу свого розвитку.
В рамках її загальної еволюції відбулася зміна переважних орієнтирів — відхід від абсолютизму
і культурництва і орієнтація на політичні проблеми країни, прослідковуються тенденції часткової
радикалізації ліберально-демократичної течії, у якій відчутніше почали проявлятися тенденції со-
ціал-демократії, націоналізму і консерватизму. Це було закономірним процесом, який створювався
і регулювався суспільною думкою і суспільно-політичним рухом. Тим більше, що багато мислителів —
представників ліберального толку 50–80-х років ХІХ ст. підтримували низку позицій соціал-демо-
кратії і марксизму, націонал-демократії. 

Це був новий етап у розвитку свідомості і світогляду українського народу і суспільно-політичної
думки в цілому. Важливим був і той факт, що лави інтелігенції поповнювалися вихідцями з народу,
перш за все, сільського населення. 

На рубежі цих століть (будучи більше продуктом західноєвропейської суспільної думки) офор-
мились основні напрями української політичної думки і основні українські політичні ідеології: лі-
бералізм, консерватизм, соціал-демократизм, націоналізм, марксизм тощо. Це, без сумніву,
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є показником початку диференційованого процесу, тенденції якого проявилися у процесі інтелек-
туальної еволюції людства. Разом з тим представники нового етапу еволюційного розвитку укра-
їнської ліберальної думки змогли регенерувати і перетворити ряд нових ідей, які вироблялися як
європейськими, так і власними політичними течіями. Саме у цей період в Україні ідеологія стає ру-
шійною силою історії. 

Так, генератором ліберальних ідей і об’єднувальним центром представників цілої низки ідеоло-
гічних течій виступили масонські ложі, які на рубежі століть активізували свою діяльність, надавши
їй політичного і національного характеру. 

Від початку масонство організовувалося як братство рівних, незалежно від кольору шкіри, соці-
ального становища, переконань тощо. І за родом своєї діяльності переважно було направлено на
пізнання устрою світу, на основі езотеричних знань, не використовуючи політичну практику і навіть
забороняючи обговорення питань, пов’язаних з цією сферою суспільного життя у своїх колах (ли-
шаючись вірними цим традиціям протягом усієї історії існування цього таємного товариства). Не-
зважаючи на це, під час Великої французької революції його члени брали найактивнішу участь
у політичній боротьбі, основним мотивом якої став принцип рівності, в ході цих подій виникли
нові думки і напрями в самому братстві. 

Час виникнення масонства в Україні визначається істориками, починаючи з часів Б. Хмельниць-
кого, і вважається наступником братських організацій в Україні XV–XVII століть. 

Але як перші політичні товариства, масонські братства, набуваючи форми лож, виникають в Укра -
їні у першій половині XVIII ст. у Лівобережній її частині. У політичних питаннях були орієнтовані,
перш за все, на Польщу і меншою мірою цікавилися суспільними проблемами в Україні і знаходи-
лися далеко від народних мас. Ці та інші моменти в історії українського масонства розглянуті
й проаналізовані українським вченим С. Єфремовим в роботі «Масонство на Україні» [8]. Але із
зміною геополітичних обставин, які безпосередньо торкнулися Польщі, українські масони змінили
свої позиції і почали перейматися ліберальними ідеями. 

Масони іноді бували фанатичними проповідниками своїх поглядів і у своєму захопленні вони
часом дотримувалися різних поглядів: від ліберальних до консервативних. Проте вони сформували
ліберальний світогляд і навіть більше, вони створили універсальне етико-філософське вчення, яке
стало підґрунтям для зародження нових наукових ідей у наступному процесі розвитку ліберальної
думки в Україні. Саме в масонстві закладені витоки поглядів видатних українських учених і полі-
тиків ХІХ — початку ХХ ст. (П. Гулак-Артемовського, М. Котляревського, Т. Шевченка, В. Лука-
шевича, Т. Падура, І. Франка, М. Грушевського, С. Петлюри, П. Скоропадського та багатьох інших),
до праць яких дедалі частіше почала звертатися сучасна українська наука. 

Членів масонського руху в Україні цікавили ті ж самі питання, що й усю суспільно-політичну
думку в цілому — єдність нації, соціально-економічний і культурний прогрес, створення грома-
дянського суспільства, законодавча база, що служить на благо індивіда та їх більшості, досягнення
політичної і державної незалежності своєї країни, об’єднання слов’янських народів у федерацію
під проводом України. Поряд із цим вони зберегли спадковість моральних традицій, проповідуючи
у своєму вченні ідеї рівноправ’я людей, віротерпимість, терпимість національну, свободу думки
й дій, природно, обмежених мораллю й законом, самопізнання кожним індивідом через роботу
над собою і своїм оточенням. Вони щиро вірили в прогрес цивілізації, який може бути досягнутий
завдяки розуму, науці і самовдосконаленню як кожного окремого індивіда, так і усього суспільства
в цілому. 

В цілому ліберальні ідеї українського масонства з другої половини ХІХ століття свідчать про те,
що українське суспільство на цьому етапі свого розвитку вже проявило «готовність громадян до діа-
логу, повагу не тільки до цілого, але і його складових, здатність до соціальної і політичної консолі-
дації на основі широкої суспільної злагоди. Система владних органів при цьому повинна структурно
вибудовуватися так, щоб максимально забезпечити права і свободи людини, задовольнити інтереси
розвитку суспільства. У такій системі суспільних відносин на перше місце неминуче виходить
вільна, відповідальна і самоврядна особистість — рушійна сила суспільства і держави» [9, с. 71]. 

Масонство в Україні проіснувало до початку 30-х років ХХ ст. 
Головною особливістю етапу становлення української ліберальної думки у період часу, що роз-

глядається, стало зародження політичних партій, у програмних проектах і документах яких визна-
чились її основні положення і напрями. Це істотно відрізняло її від попереднього етапу, в якому
основні ліберальні ідеї створювались окремими мислителями і генерувалися у громадських об’єд-
наннях. Наступною особливістю стало те, що почала створюватися ліберальна політична еліта, яка
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мала своє представництво в органах влади і мала право голосу і вибору, хоча не завжди її благі наміри
були здійсненними. 

Отже, виходячи з положень, розглянутих у цій статті, можна зазначити, що особливість україн-
ської ліберальної думки у другій половині XIX — початку XX ст. полягає в тому, що заслуга україн-
ських учених і політиків, які були кращими її виразниками кінця XIX — початку XX ст., в історії
становлення української ліберальної думки є незаперечною. Їхні ліберальні ідеї і проекти набули
винятково поширення в українській суспільно-політичній і правовій думці і знайшли своє прак-
тичне застосування в процесі подальшого будівництва української державності. Саме це й зумовлює
особливість української ліберальної думки в історичний період, що розглядається. 
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Стаття присвячена одному з яскравих представників консервативної школи в українській історико-
політичній науці — Василю Кучабському, який посідає почесне місце поряд із такими дослідниками, як
В. Липинський та С. Томашівський. Розглянуто політичні погляди В.Кучабського на майбутню форму
української держави як «мілітарної монархії». Досліджено місце і провідну роль еліти та військової арис-
тократії у державному творенні, концепцію «позитивного мілітаризму», а також ідею визначення За-
хідної України (Галичини) як місця, звідки можна зорганізувати решту України на визвольну боротьбу —
«український П’ємонт». Актуалізовано здійснений В. Кучабським критичний аналіз доктрини і прак-
тики більшовицької партії у національному житті. Наголошується, що чимало ідей науковця співзвучні
сьогоденню і не втратили своєї актуальності на сучасному етапі українського державотворення.

Ключові слова: «позитивний мілітаризм», українська еліта, Галичина — «український П’ємонт»,
більшовицька доктрина у національному житті.

Статья посвящена одному из ярких представителей консервативной школы в украинской историко-
политической науке — Василию Кучабскому, который занимает почетное место рядом с такими ис-
следователями, как В. Липинский и С. Томашевский. В статье рассмотрены политические взгляды
В. Кучабского на будущую форму украинского государства как «милитарной монархии». Исследованы
место и ведущая роль элиты и военной аристократии в государственном созидании, концепция «пози-
тивного милитаризма», а также идея определения Западной Украины (Галичины) как места, откуда
можно организовать остальную Украину на освободительную борьбу — «украинский Пьемонт». Актуа-
лизирован осуществленный В.Кучабським критический анализ доктрины и практики большевистской
партии в национальной жизни. Отмечается, что многие идеи ученого созвучны настоящему и не поте-
ряли своей актуальности на современном этапе украинского государства.

Ключевые слова: «положительный милитаризм», украинская элита, Галичина — «украинский
Пьемонт», большевистская доктрина в национальной жизни.

This article is devoted to one of the brightest representatives of the conservative school of Ukrainian history
and political science — Basil Kuchabskyi which takes pride of place alongside researchers such as W. Lipinski
and S. Tomaszewski. In article V.Kuchabskoho political views on the future shape of the Ukrainian state as a
«military monarchy.» Investigated the place and leading role of the elite and the military aristocracy in the state
creation, the concept of «positive militarism» and the idea of   the definition of Western Ukraine (Galicia) as a
place where you can organize the rest of Ukraine on the liberation struggle — «Ukrainian Piedmont». Last update
occurred V. Kuchabskyi critical analysis of the doctrine and practice of the Bolshevik Party in national life. It is
noted that many of the ideas in tune with the present and the scientist are still relevant at present Ukrainian state.

Key words: «positive militarism» Ukrainian elite, Galicia — «Ukrainian Piedmont» Bolshevik doctrine
of national life.

Перші ідейні впливи, що спричинилися до формування світогляду Кучабського, визначилися ще
в юнацькі роки. Вісімнадцятирічним юнаком, одягнувши мундир січових стрільців, він глибоко проникся
ідеологією цього військового об’єднання. Думки про особливу роль армії у державному творенні, військові
традиції увійшли у плоть і кров майбутнього вченого, вплинули на всі його подальші наукові пошуки. 

Аналіз наукових праць Кучабського засвідчує, що вирішальний ідейний вплив на формування
світогляду вченого справила концепція його вчителя Липинського, зокрема, теорії аристократії,
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політичної культури, ірраціональних впливів, орієнтації на власні сили, постання держави шляхом
завоювань тощо. 

У своїй політичній концепції української держави Кучабський проводить думку, що всі держави
хоча й мають багато спільного між собою, водночас різняться традиціями, культурою, історичними
долями. На відміну від Томашівського і Липинського, які у своїх теоріях державного будівництва
спиралися на ідеї «клерикальної монархії» та «легітимної трудової монархії», Кучабський називає
свою концепцію «позитивним мілітаризмом». На думку вченого, особливу роль у заснуванні мо-
нархічної держави покликана відігравати провідна верства суспільства — люди військового духу та
організації, люди «найрозумніші, найліпші, найтвердіші». Ці «вожді свого народу» понад усе став-
лять перед собою вимоги честі, обов’язку і слави; смерті фізичної вони не бояться, лише духовної.
Їм «зовсім байдуже, чи життя буде «щасливе» чи «нещасливе», себто чи комусь буде житися на світі
«добре» чи «зле», — головна річ: сповнити свій життєвий сенс і ставлену до себе вимогу» [5]. Іншими
словами, провідниками нації має стати когорта людей з героїчним, аристократичним ставлен -
ням до життя. 

Поняття «нація» Кучабський визначає як «психічний стан своєрідного національного комплексу
почувань, національного світогляду і бажань, на яких засновується всебічно творче змагання цієї
суспільності» [2]. У праці «Первні нинішньої нашої національної політичної структури» він віддає
належне стійкості та відпорності (здатності до опору) української нації: «Цей народ ще зберіг багато
дечого так із прастарого аристократичного хліборобського етносу, як і з глибокої, століттями офор-
мленої культури духа, чим він безумовно перевищає сусідні етнічні маси. Як довго цей етнос і ця
культура живі, так довго має цей нарід якісь по правді таємні відпорні сили, наче несе в собі якусь
вічність. Ці таємні відпорні сили нашої Матері-Землі з’єдналися в цьому народі так нероздільно
з нашою національною ідеєю, що поки що можемо бути спокійні: національна зрада в цьому сере-
довищі все ще досить поверхове явище, яке ще далеко не запустило коріння в самі глибші нідри,
в сам живий живчик цього народу. Ми все ще розпоряджаємо в ліпшій мірі, ніж сусідні нації, дійсним
народом, який стихійно хоче і єдиного національного проводу і твердої всенаціональної дисципліни
і супроти якого стихійної сили, всякі явища національного розкладу є справді проблемою» [8]. 

Кучабський вважає, що справу утворення української держави може вирішити не етнічне об’єд-
нання українців у межах чужої держави, а формування дійсного психічного складу нації в якомусь
одному певному місці її скупчення. Тобто для початку потрібен своєрідний «український П’ємонт»,
яким може бути Галичина, Київщина або навіть Кубань, і який зможе, так само як колись П’ємонт
в Італії, організувати решту України на визвольну боротьбу. 

Єдиним позитивним наслідком для українців у катастрофі 1917–1920 рр. була, на думку Кучаб-
ського, щаслива випадковість, яка відкинула Галичину до польської держави і захистила від безпо-
середнього нівелюючого впливу політики Радянської Росії. Польща, як прогнозував дослідник,
виходячи з історичних традицій Речі Посполитої, буде забороняти національні українські прояви,
тим самим лише скріплюючи почуття індивідуальності української нації. Інакше стоїть питання
з «українізуючим» більшовизмом, який нищить саме почуття індивідуальності української нації,
замінюючи його почуттям інтернаціональної солідарності, що дає можливість будь-який національ-
ний прояв визначати як зраду інтересам всесвітнього братства робітників. «Більшовизм б’є власне
в сам недорозвиток почуття української національної індивідуальності і тому можливість його де-
націоналізуючої перемоги є надзвичайно велика» [2]. 

Поширення ідеї українського П’ємонту, роль якого волею історичних обставин мала здійснити
Галичина, на думку вченого, ґрунтувалося передусім на засаді існування провідної аристократичної
верстви — людей, спроможних здійснити цю ідею і повести за собою інших. Ця провідна верства
має вождівський сильний характер, військовий хист, аристократизм національного почування, «для
якого не всі шляхи є добрі, а лише ті, які скріплюють суспільнотворчі, організаційні здібності на-
селення, і які на всю національну боротьбу кладуть відбиток не сліпого істеричного бунту, а лише
етично високого лицарського подвигу» [4]. В листі до Томашівського від 4 лютого 1925 р. Кучаб-
ський писав з цього приводу: «Підстава моєї праці: аристократичне відношення: не маси варті, лиш
варті вожді» [9]. 

Обґрунтовуючи роль Галичини як українського П’ємонту, Кучабський бере до уваги не лише не-
сприятливі для східних українців історичні умови — окупацію Наддніпрянської України більшо-
вицькими військами, а й державотворчі якості галицьких мас. Позитивними рисами населення
Галичини дослідник вважає працьовитість і «слухняність», вміння господарювати, розпорядливість,
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енергію, цілеспрямованість, поміркованість і патріотизм, які за умови кваліфікованого керівництва
могли б стати добрим підґрунтям для самостійного державного творення. Порівнюючи державот-
ворчий потенціал Галичини, Наддніпрянщини й Польщі, він доходить висновку, що основною
вадою інтелігенції Великої України було недолуге народництво, анархічність і хаотичність самого
населення. 

Водночас Кучабський спростовує твердження Липинського про те, що більшовицький лад ліквіду-
ється сам по собі, не встигнувши завдати великої шкоди державницьким силам Наддніпрянщини.
Сприятливим підґрунтям для української державно-національної політики залишалася, на його думку,
лише Галичина, адже як би не трансформувався більшовицький лад, Москва ніколи не буде зацікавлена
в реальному відновленні України. Це реальне відновлення наступить лише тоді, коли станеться «така
переміна, яка б створила на Україні людей зовсім нового духовного і політичного типу» [6]. 

Потужним джерелом поширення в національній свідомості антимосковських настроїв стала Га-
личина. Цього, правда, було недостатньо, і Кучабський слушно передбачав, що більшовизм ще про-
існує досить довго і встигне за цей час знищити провідні сили українського народу. Саме з цих
міркувань Ризький мирний договір 1921 р. був щасливою випадковістю, оскільки виводив частину
недержавного українського народу з його кволим почуттям національної самосвідомості з-під шкід-
ливого впливу більшовиків. Це дало змогу націоналізмові Західної України проникати через біль-
шовицький кордон на схід, допомагаючи й у радянській Україні подальшій кристалізації почуття
української національної індивідуальності. 

У доповіді «Завдання української суспільности під теперішній момент» на студентському з’їзді
у Львові, що відбувся на початку липня 1921 р., молодий ще Кучабський заявив, що реальний шлях
до державної незалежності лежить через революцію, через боротьбу. Проте історик відкидав необ-
думані насильницькі ідеї, які нічим не були одухотворені: збройна боротьба не повинна бути «ви-
бухом ентузіазму й інстинктів, кавалерійською атакою», а лише «завершенням усього комплексу
національної праці, всього процесу національного самовизначення…».

Кучабський визначив чотири першочергові заходи, які, на його думку, могли би сприяти підго-
товці галичан до національно-визвольної боротьби: 1) відмовитися від ілюзорної надії на чужу до-
помогу; 2) орієнтуватися виключно на власні сили; 3) визнати шкідливими поодинокі виступи,
зокрема терористичні акції, які не підтримані масовою активністю трудящих; 4) знищити гіпноз
страху перед польською тюрмою і психічно підготуватися до складніших і ризикованіших масових
виступів у майбутньому [8]. 

На відміну від В. Липинського та С. Томашівського, які у своїх політичних концепціях спиралися
на історичні дослідження монархічних традицій держави Б. Хмельницького та Галицько-Волин-
ського князівства, Кучабський будує свої політичні висновки на основі дослідження історії україн-
ської державності в 1917–1920 рр. Історичні події, що відбувалися в Україні в зазначений період,
простежуються вченим у двох великих працях: «Вага і завдання Західноукраїнської держави серед
сил Східної Європи на переломі 1918/19 року» та «Західна Україна в боротьбі з Польщею і більшо-
визмом в рр. 1918–23». 

За словами І. Лисяка-Рудницького, Кучабський не обминув своєю увагою ні світової війни, ні
Паризької конференції, ні російської революції, вважаючи, що від них залежала доля України [7].
Характеризуючи українську інтелігенцію, що творила основні кадри так званого свідомого україн-
ства, вчений зазначав, що в ролі будівничого української держави вона себе уявити не могла. Слова
універсалу «від нині самі будемо творити наше життя» не відповідали реальним можливостям укра-
їнства. Вони швидше означали гучне гасло, незвичайний порив ентузіазму української громадськості,
яка на перших порах беззастережно визнавала Центральну Раду національним урядом. Творити своє
життя власними силами, спираючись не лише на моральний авторитет, сформований мітинговими
настроями, а й на авторитет державної влади — це був єдино правильний шлях для Центральної Ради. 

Основними причинами поразки національної держави у формі народної республіки Кучабський
вважав домінування у політичній думці України (особливо Наддніпрянської) ідеї української авто-
номії у складі демократичної Росії та ідеї соціалістичної революції. Саме завдяки домінуванню цих
ідей у свідомості української народної інтелігенції, що виконувала роль політичного керівника у Цен-
тральній Раді, не вдалося організувати армію, державний апарат, провести соціально-економічні ре-
форми, консолідувати соціальні верхи та соціальні низи навколо соціальної ідеї. 

Кучабський докладно аналізує причини поразки ЗУНР, виокремлюючи основні внутрішні слаб-
кості цього недовговічного державного об’єднання. Вони полягали перш за все у відсутності керів-
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ного й авторитетного державного проводу, спроможного здійснювати політику, що відбивала б ін-
тереси всього краю, а не окремих його частин, який міг би скеровувати зусилля місцевих політичних
діячів, громадських організацій і т. д. Кучабський вважає, що відсутність кваліфікованих державних
політиків у середовищі західноукраїнської інтелігенції була закономірним явищем. Причини такого
становища, на думку вченого, крилися в інтелектуальній обмеженості і малодушності галицької ін-
телігенції, відсутності у ній шляхетності і громадської моралі. До цього додавалися ще й брак геро-
їчних якостей, військового духу й досвіду воєнного будівництва та організації, безвідповідальність,
невимогливість до своїх власних державних функціонерів, призвичаєння місцевих органів до абсо-
лютної безкарності за помилки і некваліфікованість, безчесність і продажність багатьох представ-
ників західноукраїнської бюрократії, «що пояснювалось її матеріальною бідністю і скупою оплатою,
а також потягом значної її частини до «панського» життя, яке імпонувало значній частині галицької
інтелігенції і якого вона ніколи не зазнавала». 

Поряд із тим в її середовищі слабкими були моральні категорії особистої гідності й честі, які тра-
диційно плекалися в аристократичних «панських» верствах. Подібне прагнення до матеріального
добробуту за відсутності особистої та громадської моралі сприяло, на думку Кучабського, поши-
ренню серед значної частини інтелігенції таких негативних рис, як політична і особиста продажність
і навіть злодійкуватість [3]. 

Попри критику хиб галицької інтелігенції, Кучабський у своїх працях переконливо доводить, що
Західна Україна щодо відродження державності випереджала сусідні країни. Вона, на думку вченого,
належала до провідних країн Центральної та Східної Європи, які піднімалися з розрухи до організо-
ваного і міцного ладу. Більше того, народ західноукраїнських земель цілком був здатний на невеликій
східногалицькій території розгорнути силу, яка не тільки була б вирішальною для розвитку всієї
України, а й була би спроможна суттєво впливати на долю тогочасної Східної Європи. Роль України
в політичній історії ХХ ст., її історичну місію вчений вбачає в тому, що, по-перше, західноукраїнська
держава впродовж свого недовгого існування заслонила Польщу і Чехословаччину від більшовизму;
по-друге, Україна, зосередивши на собі «увагу» Москви і прийнявши на себе її удари, врятувала За-
хідну Європу від небезпеки більшовицької світової революції. Вчений вважав, що в майбутньому
становище у Східній Європі будуть визначати вже не тільки Ро  сія і  Польща, а, як і в XVII ст., — «три
елементи, хоча й неоднозначно рівні: Москва, Польща і Україна» [10]. 

Не втратив своєї актуальності і здійснений Кучабським аналіз доктрини і практики більшовиць-
кої партії в національному житті. «Життєвий смисл» більшовизму вчений вбачав передусім у тому,
що він був міцно організований «релігією» зла, а тому сподіватися на його швидкий занепад не до-
водиться. Більшовицький інтернаціоналізм Кучабський розглядав передусім як світогляд націо-
нальний — російський, корені якого слід шукати у російському деспотизмі, що, у свою чергу,
ґрунтується на монголо-візантійських деспотичних традиціях. Він був першим, хто зумів глибоко
й проникливо розкрити суть лицемірного гасла про «право націй на самовизначення», яке вико-
ристовувалося більшовицьким режимом для прикриття брутальної шовіністичної політики. Вчений
проаналізував погляди більшовиків на державу взагалі й на суверенність національних держав зок-
рема. Оглядаючи працю В. Леніна «Держава і революція», аналізуючи проблеми, пов’язані зі ста-
новленням держави диктатури пролетаріату, він дійшов висновку, що більшовики є ворогами
суверенності будь-якої національної держави. 

Більшовики, зазначав Кучабський, ніколи не заявляли, що виступають проти відокремлення
України, а лише створювали враження, ніби вони б’ють не саму українську державну суверенність,
а лише «реакційність» українських урядів. Таким чином, «самостійність» більшовицької України
з її «самостійними закордонними представниками» і пропагандою «радянської державності» була,
на думку Кучабського, нахабною провокацією. Домогтися своєї мети більшовикам допомагали хи-
тання українських урядів між інтернаціональною революційністю і національним державництвом,
безсистемність та непередбачливість державної організації і політики. 

У праці «Большевизм і сучасне завдання українського Заходу» (1925) Кучабський висміяв нама-
гання певних політичних сил у Галичині переконати світ у тому, що колишньої Росії вже немає,
а є держава Україна, що вороття до «неділимої» неможливе, а тому слід привчати світову громадську
думку до нових політичних реалій. Вчений передбачав, що червона Москва без вагань готова вто-
пити в крові всю Україну. Мета більшовизму, на думку Кучабського, полягала в тому, щоб не дати
змоги народам викристалізуватися в нації. А позаяк нації творяться у боротьбі, то потрібно було
будь-якою ціною нейтралізувати змагання за національні інтереси.

Михайло Давиденко. Консервативна державницька концепція В. Кучабського



Отже, головною метою більшовицької національної політики було приспати національні почуття
народів Росії, не дати їм використати боротьбу за мову для формування національної індивідуальності.
Друга мета більшовиків зводилася до того, щоб облудно «дозволити» вияв «етнографічно-національ-
них» почуттів з таким розрахунком, щоб спрямувати їх у русло популяризації більшовицької ідеології
рідною мовою. Отже, мета більшовицької національної політики, зокрема «українізації», полягала
в тому, щоб не допустити формування української нації як політичної потуги й зупинити її на рівні
«культурних націй» [1]. 

Еліту Кучабський розумів як аристократичну верству, здатну розв’язати назрілі питання сучас-
ності. Її поява можлива внаслідок зміни духовної суті народу. Українську еліту 1917–1921 рр. він
охарактеризував як таку, що не володіла державно-владними рисами, а більше схилялася до анар-
хізму, продажності, відчуженості, матеріального комфорту. На думку вченого, високо розвинену ду-
ховну еліту можна сформувати тільки на засадах консерватизму та патріотизму. Вивчаючи проблему
лідерства, Кучабський пов’язував визначних осіб із відповідною історичною ситуацією, психічним
станом нації. Він виділив три типи лідерів: пророчі, Богом натхненні постаті, героїчні реформатор-
ські особистості й ті, хто можуть очолити натовп, збурити його інстинкти, запалити на руйнівну
стихію [1]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що на відміну від С. Томашівського і В. Липинського, які у своїх дер-
жавотворчих концепціях спиралися на ідеї «клерикальної монархії» та «легітимної трудової монар-
хії», Кучабський називає свою концепцію «позитивним мілітаризмом». За цією концепцією
провідну роль у побудові монархічної держави має відіграти військова еліта із сильним вождист-
ським характером, військовим хистом та аристократизмом національного почуття. Кучабський до-
тримувався ідеї «українського П’ємонту», виходячи з того, що завдання державотворення може
виконати не етнічне об’єднання українців у межах чужої держави, а нація, психічний склад якої
може бути сформований лише на певній території. Таким П’ємонтом, на його думку, могла стати
Галичина, в якій склалися для цього найсприятливіші умови.

Надзвичайно актуальними і для сьогодення залишаються думки Кучабського стосовно того, що
основною проблемою для українською державності є не вплив зовнішніх сил, а внутрішня слабкість
самого українського народу та невідповідність національної еліти тій державотворчій, історичній
місії, яка на неї покладена. А також те твердження, що вирішення всіх державотворчих питань для
України можливе за умови створення суверенної незалежної держави, де спільною ознакою для
людей різного національного походження, різних релігій і мов стане державна приналежність до
України. 
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У статті проаналізовано рівень впливу досвіду місцевого самоврядування у країнах ЄС на українську
практику та з’ясовано вектори трансформації інституту місцевого самоврядування в Україні. Обґрунто-
вано авторську методологічну позицію у питаннях дослідження процесів реформування на місцевому рівні.

Ключові слова: місцеве самоврядування, принцип субсидіарності, моделі місцевого самовряду-
вання, процеси реформування, кластерна методологія.

В статье проанализирован уровень влияния опыта местного самоуправления в странах ЕС на укра-
инскую практику и определены вектора трансформации института местного самоуправления
в Украине. Обоснована авторская методологическая позиция в вопросах исследования процессов рефор-
мирования на местном уровне.

Ключевые слова: местное самоуправление, принцип субсидиарности, модели местного само-
управления, процессы реформирования, кластерная методология.

In article level of influence of experience of local government in EU countries on the Ukrainian practice is
analysed and are defined a vector of transformation of institute of local government in Ukraine. The author’s
methodological position in questions of research of processes of reforming at local level is proved.

Key words: local government, principle of subsidiarity, model of local government, reforming processes,
cluster methodology.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що Україна, обравши проєвропейських шлях свого розвитку
зіштовхується з такою складною проблемою, як нерозвиненість інститутів місцевого самоврядування.
Корінь цієї нерозвиненості полягає в тому, що органи місцевого самоврядування з одного боку, не мають
фінансових ресурсів для вирішення місцевих проблем, а з іншого боку, вони залишаються структурним
елементом центральної влади, й тому, загальноєвропейська практика громадської участі у вирішенні
місцевих питань в Україні не розвивається. Як наслідок відсутності вдалого менеджменту на місцевому
рівні, місцеве самоврядування України повністю (або більш ніж на 85%) залежить від трансфертів з цен-
трального бюджету [1] (наприклад, в Австрії це становить 15–20%, а у Швеції — 11–15% [2]). 
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Переважна кількість українських учених вважає, що реальною причиною недієздатності місце-
вого самоврядування у вигляді прямої залежності місцевих фінансів від центрального бюджету
є проблема значних відрахувань місцевих бюджетів до центрального (деякі регіони відраховують до
95% місцевих доходів) [3, с. 45]. Як аргумент дослідники приводять положення Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» [4]. Так, згідно з ст. 16 п. 6 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» місцеві бюджети є вільними і не включеними до системи центрального бюд-
жету, ст. 28 п. 2 навіть дозволяє органам місцевого самоврядування встановлювати тарифи на
побутові та комунальні послуги, але при цьому дається посилання, що центральна роль у вирішенні
цього питання належить державі [4]. Тобто, за законом, органи місцевого самоврядування можуть
вільно користуватися власним бюджетом, а фактично, Законом України «Про місцеве самовряду-
вання» встановлено цілий ряд обмежень, що не тільки унеможливлюють ефективну роботу місце-
вого самоврядування, а взагалі не дозволяють йому розвиватися як інституту політичної системи.
Яскравим прикладом цього можна назвати положення про місцевий референдум. Так, ст. 7 п. 5 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», де встановлено, що порядок призначення
та проведення референдуму [4], а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом,
визначаються Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», у якому йдеться про
право громадян скасовувати політичні рішення місцевої органи влади [5], тоді як загальноєвропей-
ські принципи «громадянського аудиту» чи «формування місцевих бюджетів» залишилися відкрити.

Отже, головна мета нашого дослідження визначити вектори трансформації інституту місцевого
самоврядування в Україні у контексті європейського досвіду крізь призму аналізу сучасного стану
українських реалій у сфері місцевого самоврядування.

Проблема трансформації місцевого самоврядування в Україні представлено достатньо широко.
Спектр проблем, який досліджуються в Україні, досить різноманітний і включає в себе правовий, еко-
номічний, податковий та соціологічний аспекти поглядів на функціонування місцевого самоврядування
в Україні [6, с. 92–93]. При цьому, на нашу думку, політологічний підхід слід розглядати дещо окремо,
оскільки місцеве самоврядування як одиниця аналізу має досліджуватися на стику правових, економіч-
них та інших наук, але при цьому необхідно враховувати політичну площину досліджуваної проблеми.
Отже, політологічний підхід дослідження місцевого самоврядування в Україні представлено трьома під-
ходами — загальним (дослідження теоретичних моделей місцевого самоврядування та їх описання),
процесуальним (дослідження аспектів впливу зарубіжного досвіду місцевого самоврядування на укра-
їнську специфіку), та комплексний (врахування досвіду дослідження місцевого самоврядування фахів-
цями інших наук, широке використання кластерної моделі аналізу, дослідження етапів розвитку
місцевого самоврядування в Україні у контексті запозичення досвіду країн Європи) [7, S. 35–36]. Таке
різноманіття підходів свідчить про те, що проблема місцевого самоврядування не є поодиноким випад-
ком у науці, й вимагає від дослідника принципу методологічної чіткості при формуванні проблеми до-
слідження. Ігнорування цього принципу може призвести до дослідження багатоаспектної проблеми
місцевого самоврядування тільки з однієї позиції. Щоб уникнути зазначеної методологічної неточності,
ми пропонуємо досліджувати проблему місцевого самоврядування як кластерну ланку політичної сис-
теми з урахуванням аспектів впливу європейського досвіду (запозичення та адаптації).

Кластерна методологія дозволяє нам розглядати місцеве самоврядування як упоряджену систему
кластерів, які діють взаємопов’язано й перебувають у прямій залежності один від одного. Йдеться
про фінансову, бюджетну, економічну, політичну, соціальну, інформаційну та інші системи кластерів.
Окремо ми не можемо аналізувати будь-який кластер, бо, на думку О. Сидоренка та нашу думку
теж, такий аналіз призведе до політичних парадоксів, які ми спостерігаємо в Україні, де, незважаючи
на декларовану роль незалежності місцевого самоврядування, ми бачимо як його залежність, так
і неефективність [8, с. 161]. 

Отже, виходячи з мети нашої роботи до існуючих кластерів ми додаємо кластер запозичення та
адаптації зарубіжного досвіду, але варто тут зробити деякі зауваження. По-перше, зарубіжна модель
місцевого самоврядування (у нашому випадку акцент робиться на моделі місцевого самоврядування
Швеції) також є кластерною моделлю, яка вже включає в себе кластери економіки, політики, фінансів
тощо, без урахування цього факту ми можемо лише або порівнювати, або протиставляти дві моделі
місцевого самоврядування. Названа ситуація, на нашу думку, є методологічно невірною, бо через це
ми не зможемо проаналізувати вектори трансформації місцевого самоврядування в Україні у контексті
досвіду європейських країн. По-друге, будь-яке іноземне запозичення повинно пройти фазу адаптації
без проходження її, і тут ми погоджуємося з думкою О. Мірошника, ми отримаємо ще більш пара-
доксальну ситуацію — наприклад існування як двох систем місцевого самоврядування, так і супереч-
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ності у їхньому законодавчому забезпеченні [9, с. 38]. По-третє, аналіз векторів трансформації має
відповідати на суспільне замовлення будь-якого європейського суспільства у послідовності та ком-
петентності у впровадженні реформ, які є невід’ємною частиною процесу трансформації.

Таким чином, переходячи до реалізації мети дослідження, ми пропонуємо такі етапи дослідження
трансформації інституту місцевого самоврядування в Україні у контексті європейського досвіду (на
прикладі Швеції): 

– аргументація вибору досвіду Швеції;
– аналіз вад та недоліків швецької моделі інституту місцевого самоврядування;
– визначення ступеня запозичення швецького досвіду місцевого самоврядування в українських

умовах;
– аргументація ризиків впровадження досягнень швецької системи місцевого самоврядування

в Україні.
Обрання прикладом для України шведської моделі місцевого самоврядування не є випадковим

з таких причин. Місцеве самоврядування у Швеції є одним з давніх у Європі та налічує більше
300 років практики й називається фахівцями з місцевого самоврядування однією з еталонних мо-
делей [10, р. 315]. Головним досягненням шведської моделі, на нашу думку, є гармонійне поєднання
національних традицій місцевого самоврядування, загальних європейських тенденцій розвитку міс-
цевих громад та впровадження положень Європейської Хартії місцевого самоврядування як закон-
них та підзаконних актів [11; 12]. Головний принцип, який було закладено у фундамент розвитку
місцевого самоврядування Швеції, є створення дієвої, незалежної та підконтрольної для більшості
громадян місцевої влади. Головний шлях реалізації цього принципу дуже широко прописано у За-
коні Швеції «Про місцеве самоврядування» гл. 3 та гл. 9, де визначено, що «діяльність місцевого
самоврядування здійснюється на засадах громадянської участі та громадянського аудиту» [11]. Сис-
тема місцевого самоврядування у Швеції має два рівні, які не підпорядковані між собою і діють за
принципом співпраці. Отже, найнижчий рівень — це муніципалітети, проміжний — ландстингами
й найвищий — це держава, котра не є «вершиною ієрархії», а лише гарантією національної безпеки
та індикатором політичної стабільності [10, р. 321].

Варто зазначити, що тут в жодному разі не варто ідеалізовувати досвід Швеції, оскільки в цій
країні, як і в Україні, є комплекс невирішених питань, серед яких є й актуальна для нашої держави
проблема фінансових стосунків місцевої влади з центральною, бо в країні діє відразу дві податкової
системи — місцева і центральна. Проте, це не означає, що населення має сплачувати відразу два
податки, навпаки, законом «Про місцеве самоврядування Швеції» прописується чіткий розподіл
податкових витрат між муніципалітетами та ландстингами, де згідно з гл. 19 визначено: для муні-
ципалітетів податкова сфера обмежується будівництвом, транспортом, зборами, орендною платою
за користування земельними та іншими природними ресурсами, а до ландстингів віднесена сфери
державних дотацій та планування [11]. Таке розподілення зовні виглядає ідеальної моделлю місце-
вого самоврядування, де за муніципалітетами на рівні закону закріплено право проводити власну
податкову та фінансову політику, тоді як внутрішній бік названої моделі залишається поза увагою
дослідника. Незважаючи на названі досягнення, структура доходів місцевого самоврядування Шве-
ції дозволяє нам зробити доить обережні висновки. Так, структура доходів муніципалітетів виглядає
так: податки (в тому числі і місцеві) — 68%, державні дотації — 11%, оплата і місцеві збори — 7%,
спеціальні державні дотації — 5%, плата за оренду — 3% [9, с. 39]. Тоді як до ландстингів віднесена
більше функція витрат, з яких 80–90% становить медицина, решта — освіта [9; с. 39]. Застосовуючи
кластерну методологію аналізу, ми можемо зробити висновок, що шведська модель місцевого са-
моврядування на рівні муніципалітетів являє собою такий набір кластерів: фіскальний — 78–80%,
державно-дотаційний — 16–20%, це означає, що з таких кластерів як політичний, соціальний, еко-
номічний, Швеція обрала гармонійне поєднання економіки та соціальної сфери з акцентом на ос-
танні, при цьому політична сфера залишилася прямим зв’язком між муніципалітетами та державою,
водночас за проміжним рівнем місцевого самоврядування (ландстинги) залишилась роль як ауди-
тора, так і охоронця соціальної сфери (освіта, медицина). Для України досвід Швеції корисний тим,
що українська практика значних перерахувань міських бюджетів до центрального, в Швеції взагалі
має ситуативний характер, тобто застосовується тільки у разі необхідності, іншими словами, у Шве-
ції не робили з цього значної проблеми у вигляді подолання негативного явища значних відрахувань
місцевих бюджетів до центрального. Замість цього шведські реформатори законодавчо закріпили
принцип партнерства та взаємодії місцевої влади та центральної, що в результаті багаторічної прак-
тики принесло позитивні результати [10, р. 322]. Також, на нашу думку, українським реформаторам
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дуже часто бракує досвіду при реформуванні такої багатоаспектної сфери, як місцеве самовряду-
вання, й тому вони діють переважно дуже емоційно. Наприклад, відомий дослідник В. Журавський,
аналізуючи актуальність   реформування місцевого самоврядування, зазначив, що «в державі існує
реальна необхідність створення матеріальної і фінансової незалежності місцевого самоврядування
зі створенням умов розширення його компетенції» [14, с. 24]. Причому, що саме слід робити пер-
шим: розширювати компетенцію, чи створювати фінансову незалежність, українські реформатори
не визначають. Також не визначають, що за кластерною моделлю розширення повноважень місце-
вого самоврядування має включати в себе активну участь громадян, а в контексті європейського
досвіду названий тренд набуває особливого значення. Дослідники названого тренду С. Могильний
[15, с. 146] та А. Ант [16, с. 25] визначають, що втілення в життя загальноєвропейських практик ре-
формування місцевого самоврядування в українських умовах унеможливлюється самою моделлю
місцевого самоврядування, яка не створює:

– умов реалізації принципів субсидіарності (передача місцевим органам влади прав щодо вирі-
шення важливих місцевих питань. Відмінність субсидіарності від делегування повноважень полягає
в тому, що субсидіарність — це визначений європейським досвідом набір критеріїв та параметрів
незалежності місцевих органів від центральних у фінансовій, соціальній, бюджетній та інших сфе-
рах) [15, с. 149].

– функції громадянського суспільства у сферах контролю та експертизи за діяльністю влади на
місцевому рівні (причому не визначається, що саме в себе має включати громадський контроль)
[16, с. 26].

У європейській практиці (Австрія, Польща, Швеція) громадський контроль включає в себе як під-
звітність місцевої влади громадянам у вигляді підготування щоквартальних або щорічних звітів (пе-
реважно в електронній формі), так і проведення так званого громадянського аудиту [13, S. 41].
Громадянський аудит, на нашу думку, являє собою один із найскладніших кластерів місцевого само-
врядування, бо він включає в себе декілька важливих аспектів. Перший, і він є фундаментальним, це
громадська участь у вирішенні місцевих питань, тобто європейська практика вчить громадян делегу-
вати місцевим органам влади певні права, а потім вже це робить держава. На практиці це не означає,
що саме громадяни прописують у компетенцію місцевим органам влади, наприклад у Польщі, яка
має спільний з Україною досвід побудови соціалізму, громадянами делегують місцевій владі право
розподіляти бюджетні кошти на певні витрати, але при цьому місцева влада має навести на це певні
аргументи [13, S. 40]. По-друге, громадянський аудит — це право громадян щорічно перевіряти діяль-
ність місцевої влади, звертаючись для цього до акредитованих аудиторів. Третій аспект включає в себе
аргументацію необхідності проведення контролю та призиву до підзвітності, оскільки європейська
практика у разі порушення законодавства чиновником автоматично запускає процедуру його відкли-
кання, тому у своїй діяльності місцева влада у країнах Європи зацікавлена проводити більш зрозумілу
та прозору політику, бути більш відкритою для громадян, ніж це відбувається в Україні.

Таким чином, аналіз кластерів місцевого самоврядування дозволяє нам визначити, що європейський
досвід розвитку місцевого самоврядування пройшов значний історичний шлях свого становлення, де
певна модель та досвід є унікальними. Для України, яка має більше 20 років незалежності, це означає,
що фахівцям, державним службовцям та реформаторам варто звертати увагу не на принципи, за якими
працює система місцевого самоврядування, а більше на внутрішню логіку адаптації певних досягнень
до українських умов. Йдеться в цьому разі про механізми адаптації реформ, які б визначили певні на-
прями трансформації інституту місцевого самоврядування в України. Перш ніж здійснити аналіз, варто
розуміти, що застосований нами кластерний підхід є методологічно універсальним засобом дослідження
місцевого самоврядування, оскільки дозволяє нам аналізувати певну сферу місцевого самоврядування,
зберігаючи при цьому цілісність місцевого самоврядування як політичного інституту.

На нашу думку, реформування місцевого самоврядування в Україні без орієнтирів як з боку держави,
так із боку громадян — це шлях до політико-правого тупика, бо влада при слабкому громадянському
суспільстві в Україні має за мету побудову потужної вертикалі влади, у якій місцеві органи влади відіг-
рають лише роль додатку, або засобом перерахування частки місцевого бюджету до центрального. Така
модель теж має право на існування, оскільки її досягненням є безконфліктність, орієнтація на вико-
нання поставлених центральною владою завдань. Головний недолік цієї моделі — це її загальна не-
ефективність та нездатність вирішувати місцеві питання й значна фінансова залежність від центральної
влади. Доказом нашої тези є думка відомих українських фахівців В. Бакуменко, О. Оболенського,
С. Могильного, С. Серьогіна та інших у дослідженні стосунків місцевої та центральної влади, місцевої
влади і місцевої громади, де було визначено, «яким саме шляхом варто забезпечити в Україні членам
територіальної громади можливість поєднувати колективне обговорення питань і прийняття рішень
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з їх особистої активністю та ініціативністю» [15, с. 150]. Складність ситуації полягає в тому, що ст. 13
Закону України «Про місцеве самоврядування» дозволяє територіальним громадам один раз на рік про-
водити громадські слухання з посадовцями місцевої влади [4]. Законом навіть закріплено положення,
що результати громадських слухань мають позачергово розглядатися на засіданні місцевих рад, але са-
мого механізму, порядку реалізації цього права не існує, й замість його розроблення цього пропонується
запровадити ідею референдуму, коли в більшості проблемних запитань (громадський аудит, розподі-
лення бюджету тощо) він не потрібний. Отже, в Україні гостро постала проблема функціонального на-
вантаження місцевого самоврядування як інституту державної влади. З одного боку, і це природно,
міська влада має стати продовженням центральної, а з іншого боку, за діючим у нашій країні законо-
давством, місцева влада не виконує тих функцій, які закріплені в Європейський Хартії місцевого са-
моврядування, де закріплено принципи місцевої автономії [5].

Якщо у разі орієнтиру трансформації місцевого самоврядування обрати реалізацію положень Єв-
ропейської хартії місцевого самоврядування (яка, до речі, не є обов’язковою для виконання), то ми
можемо звести проблему трансформації місцевого самоврядування до штучного вибору певної мо-
делі місцевого самоврядування, а процес його реформування звести до нормативно-правової та
процедурної адоптації певної моделі. А це за європейської практикою місцевого самоврядування
є неправильно, і тільки призведе до більшого поглиблення неефективності місцевої влади в Україні.
Отже, головним орієнтиром при реформуванні органів місцевого самоврядування в Україні має
стати, на нашу думку, відповідь на суспільний запит у побудові в Україні ефективної влади на всіх
її рівнях. У цьому разі під ефективністю варто розуміти як орієнтацію місцевої влади на створення
інвестиційного клімату на певній території, так і орієнтацію громадянського суспільства в участі
у соціально-політичному житті своєї території. Варто зауважити, що мова не йде про розширення
прав громадянського суспільства у сфері управління, як і не йдеться про популярну в Україні ідею
відриву місцевої влади від центральної. Акцент має робитися саме на принципах гнучкості, мобіль-
ності, зрозумілості, відкритості та авторитету місцевої влади в очах громади (а не виборців). Тому
при підході до реформування місцевого самоврядування в Україні ми маємо розуміти, що рефор-
мування — дуже складний і вартісний процес, який, незважаючи на позитивну логіку свого вті-
лення, може призвести до негативних явищ, це означає, що реформу треба проводити в декілька
етапів. На нашу думку, головне питання тут є не сам процес реформування, а процеси адаптації тих
рішень, нововведень, які несе реформування. З огляду на це ми пропонуємо при реформуванні міс-
цевого самоврядування виділяти два рівні адаптації реформ: експериментальний (коли здійсню-
ється спроба на теоретичному рівні запровадити певне перетворення) та адаптаційний (коли
реформа, показавши перші позитивні результати, має розширюватися в глибину). Проте у процесі
реформування залишається невирішеною низка запитань, серед яких є найбільш актуальними: під-
готовка державних службовців працювати у перехідному стані реформи або бути повністю компе-
тентними у нових умовах. Показовим у цьому аспекті є досвід Польщі, де влада, розуміючи, що на
кінцевому етапі реформування місцевого самоврядування реформа може згорнутися через нездат-
ність державних діячів працювати у нових умовах, знайшла такий вихід, за результатами дослі -
дження відомого фахівця Х. Дейнеки: держава запровадила три рівні підготовки та перепідготовки
державних службовців. Також було розроблено і втілено в практику багаторівневу систему прак-
тичних тренінгів з підготовки державних службовців: центральні тренінги (планує й організовує
центральна влада з метою підготовки державних службовців до втілення на практиці прийнятих
змін), генеральні тренінги (організовує і проводить Офіс Генеральних директорів з метою підготовки
державних службовців до вимог не тільки світових стандартів службовців, а й провідних топ-ме-
неджерів), навчання за індивідуальними параметрами (у разі необхідності державний службовець
може пройти програму додаткової підготовки), спеціалізовані тренінги (організатором може вис-
тупати сама громада, мета таких тренінгів — підвищення рівня оперативності державних службов-
ців) [17, с. 157–158]. Тобто головною метою реформування якості місцевого самоврядування
в Польщі стало впровадження ідеї перетворення службовців на менеджерів, тобто фахівців, які не
тільки обирають нестандартні рішення, а вміють їх утілювати у життя.

Проте в Україні склалася парадоксальна ситуація. З одного боку, реформування, як вектор транс-
формації місцевого самоврядування у самостійний інститут, уже назріли, про що неодноразово
наголошував і Президент України [18], а з іншого боку, деякі державні посадовці на місцях вбачають,
що місцеве самоврядування — це підконтрольна державі система влади [19, с. 110–111]. 

Таким чином, підсумовуючи результати дослідження, варто зазначити, що застосування кластерної
моделі для аналізу стану місцевого самоврядування дозволяє нам розуміти місцеву владу як
складний елемент політичної системи країни, який включає в себе кластери фінансових, податкових,
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економічних, соціальних та політичних функцій, які не можна розглядати окремо, оскільки названі
системи є взаємозалежними. Такий аналіз призведе до ряду недопустимих при реформуванні помилок.
У свою чергу реформування системи місцевого самоврядування являє собою багатоаспектний процес
як оновлення, так і впровадження певних новацій. Також, процес реформування, особливо в умовах
України, порушує дві актуальні проблеми — запозичення/копіювання зарубіжного досвіду та спроби
адаптувати його до українських умов, що, на нашу думку, є шляхом до політико-правого тупика, кот-
рий ще більше поглибить й без цього складні умови існування місцевого самоврядування.

Варто зробити акцент на тому, що реформування як політичний процес є одним з компонентів за-
гальної трансформації, а це дозволяє нам розглядати реформування як поетапний процес переходу
українського місцевого самоврядування з одного стану в інший, а включає: аналіз суспільного замов-
лення на реформування, підготовка експериментальної моделі реформи, багатоетапний процес впро-
вадження реформи (офіційне трактування реформи); інформаційне забезпечення тлумачення мети
реформи; професійну підготовку посадовців та громади, яка дозволить уникнути складнощів у взає-
морозумінні громади та влади; корекцію наслідків та подальшого вектора реформи; просторово-ча-
сове обґрунтування реформи, йдеться про проектний час її втілення в реальне життя та розрахунок
необхідного на це часу, і заключний етап — це реалізація реформи (повна реалізація, часткова реалі-
зація, провал реформи). Тому, щоб уникнути провалів чи мати більше часу для корегування реформи,
орієнтиром мають слугувати кластери взаємодії державного менеджменту з активним громадянським
суспільством у системі фінансової незалежності органів місцевого самоврядування.
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УРЯДУ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ БІЛОРУСЬКОГО ДОСВІДУ
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Виявлено зміст політичних процесів, пов’язаних з юридичним місцем уряду у системі поділу влади
в Україні. Зроблено спробу екстраполяції досвіду еволюції статусу уряду у сусідній Білорусі для прогно-
зування та уточнення місця уряду України в межах  суперпрезидентської  системи влади, що склада-
ється де-факто.

Ключові слова: уряд, поділ влади, парламент, президент, конституційна реформа.

Выявлено содержание политических процессов, связанных с юридическим местом правительства
в системе разделения властей в Украине. Сделана попытка экстраполяции опыта эволюции статуса
правительства в соседней Беларуси для прогнозирования и уточнения места правительства Украины
в рамках складывающейся де-факто суперпрезидентской системы власти.

Ключевые слова: правительство, разделение властей, парламент, президент, конституционная
реформа.

The essence of political processes connected with the place of Cabinet of Ministers in Ukrainian system of di-
vision of power is discovered. The attempt is made to give prognosis and to precise the place of Ukrainian Cabinet
in de-facto super presidential system of power, by extrapolating the experience of evolution of the Cabinet’ status
in neighboring Belarus. 

Key words: Cabinet, division of power, parliament, president, constitutional reform.

Дискусії, що останні майже 20 років точаться в науковому середовищі щодо місця українського
уряду у системі поділу влади, поряд зі спробами уточнити це місце через прийняття змін до Кон-
ституції, переконують у тому, що консенсус у цьому питанні досі не знайдено. Поряд із цим соці-
ально-економічне становище у державі, постійна критика діяльності уряду як з боку Президента
України, так і в парламенті, і в суспільстві в цілому,  зумовлюють підвищену увагу до політичних та
теоретичних питань поділу влади, усвідомлення сутності та змісту діяльності її вищих органів, спроб
окреслити перспективи їхньої еволюції та визначити її бажаний напрям.

Місце уряду України в системі поділу влади тією чи іншою мірою досліджували і продовжують до-
сліджувати багато вчених, з кола яких можна виділити Г. Атаманчука, К. Ващенка, В. Кампо, А. Кова-
ленка, М. Козюбру, А. Колодій, Р. Мартинюка, С. Сороку, С. Чикурлія, В. Шаповала та інших.

Слід відзначити, зокрема, роботи С. Кисіля «Центральні органи виконавчої влади України: стан
і розвиток», А. Коваленка «Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія та прак-
тика», монографію за редакцією О. Кордуна «Особливості виконавчої влади в пострадянській
Україні», де докладно аналізується статус, роль та місце уряду України у системі стримувань та про-
тиваг, поставлено відповідні проблеми, що потребують вирішення.

Досить глибоко проаналізовано проблеми дуалізму виконавчої влади у низці наукових робіт
В. Кампо, відповідальності уряду — у роботах Р. Павленка. 

Цікавість викликає дискусія щодо зміни статусу уряду у процесі обговорення, прийняття, а потім
і скасування конституційної реформи в Україні у 2003–2010 роках, у якій взяли участь, крім вище-
зазначених науковців, і Т. Грозінська, В. Шатіло, В. Романов, Ю. Тодика, В.Скрипнюк та багато
інших. Попри увесь спектр точок зору, як вектори цієї дискусії можна було виділити необхідність
корекції нормативного статусу уряду України, його інституціоналізацію як самостійної гілки влади,
уточнення та удосконалення механізмів формування уряду та його відповідальності.

© О. Долженков, 2013

Олег Долженков. Еволюція політико-правового статусу уряду України крізь призму білоруського досвіду



Водночас неочікуване повернення у 2010 р. до старої редакції Конституції України, формування
у 2012 р. де-факто однопартійної більшості у Верховній Раді, перетворення Кабміну на суто техніч-
ного виконавця політики Президента і для нього ж таки  на «хлопчика для побиття», на якого спи-
суються всі недоліки та провали державної політики, вимагає постановки дослідницької цілі —
системного переосмислення та концептуалізації очевидної еволюції ролі та статусу уряду України
як політичного інституту у більш широкому, політичному та історичному, контексті, що його можна
було б охарактеризувати як фактичний перехід до суперпрезидентської системи влади з сильними
елементами авторитаризму. Відповідно до такої цілі, виокремлено завдання статті: 

– розглянути хід еволюції статусу уряду України;
– порівняти її з аналогічним процесом у Білорусі, де перехід до суперпрезидентської системи

влади відбувся раніше і у найбільш довершених з-поміж наших сусідів формах;
– шляхом екстраполяції білоруського досвіду на українські реалії, окреслити найбільш очікувані

зміни статусу та способу функціонування уряду України як політичного та державного інституту.  
Загалом у системi розподiлу влад виконавча влада покликана відігравати вирішальну роль, ос-

кільки саме від неї залежить адекватність втілення у життя правових норм i управлiнських рiшень.
Однак виконавча влада, яка сформувалася в бiльшостi країн, що виникли на пострадянському про-
сторi, по сутi «випала» iз класичної концепції подiлу влад. Згiдно з радянською традицiєю, як за-
значають українські дослідники, «глава держави (одноосібний чи колективний) i уряд (Рада
Міністрів) не складали єдиний механізм виконавчої влади, а були штучно розведень у двi рiзнi групи
opганів держави (вiдповiдно, органи державної влади i органи державного управлiння)». Звiдси, як
наслiдок: «Пiсля 1990 р. в Українi (як i у бiльшостi пострадянських держав) вiдбулося, по сутi, вiд-
творення такої ненормальної з точки зору полiтичної логiки системи. Посаду першого секретаря
було замiнено посадою президента, але намагання керувати «всім i вся», не вiдповiда ючи нi за що,
не полишає нинiшнiх пострадянських правителiв. Президент як «глава держави, гарант дотримання
конституцiї i арбiтр нації», тобто глава виконавчої влади (Кабiнету Міністрів), фактично не несе
політичної вiдповiдальностi перед будь-ким за дiяльнiсть керованого ним уряду» [1, с. 68–69]. 

Непiдготовленiсть України до незалежного розвитку й, зокрема, до необхідності реального управ-
лiння суспiльними процесами, кардинальної перебудови державного механiзму, зумовила форсо-
ване формування особливої форми правлiння як основи функцiонування виконавчої  влади в нових
умовах. Цi умови «призвели до фактичного дрейфу у бiк президентсько-парламентської форми
правлiння, як найбiльш оптимальної для України» [2, с. 32]. Остаточне закрiплення системи дер-
жавного правлiння в Україні сталося з ухваленням Закону «Про внесення змiн i доповнень до Кон-
ституцiї (Основного Закону) України» вiд 14.02.1992 р. За цим законом Президент України як глава
держави та глава виконавчої влади отримав повноваження: 

– здiйснювати i спрямовувати виконавчу дiяльнiсть Кабiнету Міністрів; 
– очолювати систему opганів державної виконавчої влади; 
– пропонувати Верховнiй Радi для призначення кандидатури Прем’єр-міністра й подавати про-

позицiї щодо його звiльнення; 
– пропонувати на затвердження Верховнiй Радi кандидатури керiвникiв силових міністерстві

державних комітетів; 
– визначати кiлькiсний склад Кабiнету Міністрів України; 
– утворювати, реорганiзовувати та ліквідовувати міністерства, вiдомства та iншi органи держав-

ної виконавчої влади. 
За укладеним 8 червня 1995 р. мiж Верховною Радою України та Президентом Конституцiйним

Договором «Про основні засади органiзацiї i функцiонування державної влади i мiсцевого самовря-
дування в Укpaїнi на перiод до прийняття нової Конституцiї України» Кабiнет Міністрів визначався
як центральний колегiальний орган виконавчої влади, підпорядкований Президентовi України i вiд-
повiдальний перед ним, а не перед Верховною Радою, як ранiше. При цьому роль глави уряду —
Прем’єр-мiнiстра України, який дiяв у межах, визначених Президентом, зводилася фактично лише
до координацiї i органiзацiї роботи КабiнетуМіністрів. 

Конституцiя України 1996 р. закрiпила нові засади органiзацiї дiяльностi уряду. Його було ви-
значено як: вищий орган у системi opганів виконавчої влади; колегiальний орган з особливою роллю
Прем’єр-мiнiстра; орган загальної компетенцiї, який охоплює своєю структурою та діяльністю вci
галузi державного управлiння; орган, вiдповiдальний перед Президентом України та у визначених
Конституцiєю межах пiдконтрольний i пiдзвiтний Верховнiй Радi України. 

Принциповi новели щодо діяльності Кабiнету Міністрів не змiнили основну тенденцiю, вiдповiдно
до якої «правовий статус Президента визначається тим, що він, структурно не входячи до жодної
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«гiлки» влади, виступає як глава держави iз значними преференцiями у сферi виконавчої влади (тобто
є функціонально iнтегрованим до системи виконавчої влади), а правовий статус уряду на чолi
з Прем’єр-мiнiстром — тим, що є вищим органом у системi opгaнів виконавчої влади, на який по-
кладається основний обсяг органiзацiйної роботи по реалізації функцiй i повноважень виконавчої
влади». Отже, Кабiнет Міністрів «є своєрiдною верхiвкою виконавчої влади України, який, однак,
при здiйсненнi своїх владно-полiтичних та владно-адмiнiстративних функцiй (виходячи iз зазначених
повноважень глави держави у сферi виконавчої влади i переслiдуючи мету дотримання внутрiполi-
тичної державної стабiльностi) має враховувати позицiю президента з вiдповiдних питань» [2, с. 35–36]. 

Таким чином, в Україні законами 1991–1992 рр. було закладено, а потiм збережено й зафiксовано
Конституцiйним договором 1995 р. та новою Конституцiєю 1996 р. так звану бiцефальну структуру
виконавчої влади iз сильним, але не відповідальним полiтично президентом, та слабким i залежним
вiднього прем’єp-мiнiстром. При цьому Кабiнет Міністрів України фактично перебуває в ситуації
подвiйного пiдпорядкування, орiєнтуючись, звичайно, на бiльш впливового суб’єкта реальної влади
— у цьому випадку на президента. Як зазначив Р. Маринюк, «розділ VI Основного Закону на самому
загальному рівні з’ясовує лише питання про структуру системи органів виконавчої влади. Однак
питання про те, хто визначає і формує цю систему, реально контролює її діяльність і кому вона під-
порядкована, залишається висвітленим украй фрагментарно» [3, с. 663]. Хоч в Українi глава держави
за чинною конституцiєю й не є представником виконавчої влади, фактично вci реальнi важелi
впливу на неї перебувають у його руках, оскiльки саме йому належать ключовi кадровi та полiтичнi
повноваження. До oстаннix належать: право призначати i звільняти Прем’єр-мiнiстра; призначати
членів Кабiнету Міністрів, голiв iнших центральних opгaнів виконавчої влади та мiсцевих держав-
них адмiнiстрацiй; призначати i звiльняти Генерального прокурора; призначати половину складу
Ради НБУ, Голову Фонду державного майна, Голову Державного комітету телебачення i радiомов-
лення, Голову Антимонопольного комітету, половину складу Нацiональної ради з питань телеба-
чення та радiомовлення; призначати та звiльняти вище командування Збройних сил України та глав
дипломатичних представництв України в iнших державах i при мiжнародних органiзацiях; при-
значати третину складу Конституцiйного Суду; пропонувати парламенту кандидатури на посаду
Голови НБУ, кандидатури членiв Центральної виборчоїкомісії та iнiцiювати їх звiльнення парла-
ментом; формувати персональний склад РНБОУ.

Наявнiсть в Україні потужної «президентської влади», надiленої багатьма традицiйними вико-
навчими функцiями, зумовлює ситуацiю, яка, за визначенням В. Чиркiна, «в багатьох випадках пе-
ретворює посаду прем’єр-мiнiстра в суто адміністративний iнститут» [4, с. 288]. Iснуючий дуалiзм
виконавчої влади призвiв до фактичної вiдсутностi самостiйних владних повноважень у міністра
України як глави уряду, що не сприяє посиленню ролi Кабiнету Міністрів України як основного ме-
ханiзму вciєї системи державної влади. Посилення ролi Кабмiну, як слушно зазначав С. Чикурлiй,
повинне вiдбуватися за допомогою внесення певних коректив до конституційного механiзму при-
значення, функцiонування та звільнення Прем’єр-мiнiстра України. «Данi корективи, — зазначає
дослiдник, — повиннi бути внесені шляхом прийняття вiдповiдного закону, адже розділ 6 Консти-
туцiї України не в змозi охопити всіх сторін діяльності Кабiнету Міністрів України». Отже, при фор-
муваннi Закону України «Про Кабiнет Міністрів України» необхiдно передбачити ряд положень.
«Особливо ретельно повинно бути врегульовано припинення повноважень Кабiнету Miністрів
України. Якщо Президент України реалізовує своє право за власною ініціативою вiдправити Уряд
у вiдставку, необхiдно законодавчо закрiпити, в яких випадках у нього виникає дане право. Таке за-
конодавче закрiплення надасть механiзму припинення повноважень уряду бiльш правовий, а не
полiтичний характер. Те ж саме повинно бути зроблено щодо повноваження Президента України
про скасування актів Кабiнету Міністрів України, яке на сьогодні i реалiзовується абсолютно до-
вiльно i вказiвка будь-якої мотивацiї не обов’язкова» [5, с. 132]. 

Ситуацiя, коли Президент України та Адмiнiстрацiя Президента практично діяли як паралельна
урядові виконавча влада, наділена широкими повноваженнями щодо прийнятгя державних рiшень
i при цьому залишалися безвiдповiдальними, призвела до того, що в Україні iснує досить слабка ви-
конавча вертикаль. По cуті, як зазначає В. Шульженко, вiдбулося «тактичне пристосування старої
системи управлiння до нових суспiльних вiдносин» [6, с. 4]. А це, у свою чергу, засвiдчує «неспро-
можнiсть державної влади ефективно реалiзовувати функцiї поточного суспiльно-полiтичного управ-
лiння i державного регулювання» [7, с. 389]. Звiдси — висновок фахівців Iнституту держави i права
iм. В.М. Корецького НАН України: «Ocтaннім часом piвень функцiонування виконавчої влади не
задовольняє потреби динамiчного розвитку громадянського суспiльства, енергiйного     формування
соцiально-економiчного складу та демократичної, правової держави в Укрaїнi» [8, с. 250]. 
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Вище зазначені міркування стали підґрунтям для спроби запровадження політичної реформи,
ключовим елементом якої у 2006–2010 рр. було змiщення центру реальної влади вiд президентських
структур до політично вiдповiдального уряду, який формувався парламентською бiльшiстю. Згiдно
iз Законом України «Про внесення змiн до Конституцiї України» (вiд 08.12.2004 р.), Кабiнет Міні-
стрів України ніс вiдповiдальнiсть не тiльки перед Президентом України, а й перед Верховною
Радою України (ст. 113). Кабiнет Міністрів України складав повноваження перед новообраною Вер-
ховною Радою України (ст. 115). Проте внаслідок її скасування наша держава повернулася до си-
туації, коли, за Р. Мартинюком, «наслідком абсолютного домінування Президента України
в питанні визначення і здійснення урядової політики стало усунення дуалізму виконавчої влади —
ще одного сутнісного атрибуту змішаної форми правління» [9, с. 292].

На цьому тлі певні процеси в нашій державі доцільно концептуалізувати у контексті порівняння
з процесами у сусідній Білорусі, як найближчій до нас за географічними, ментальними, політич-
ними характеристиками пострадянській країні. Лише у контексті порівняльного аналізу стає зро-
зумілим, що є наслідком дії специфічно українських факторів, а в чому відображаються об’єктивні
потреби або прорахунки пострадянського розвитку. 

Уряд Республiки Бiлорусь на початку 1990-х років перебував у ситуацiї втрати важелів керів-
ництва економiкою. Не отримавши вiд вищого законодавчого органу необхiдної правової бази ре-
форм, він не адаптувався до ролi виконавчого органу. Його дiяльнiсть цього перiоду нерозривно
пов’язана з втратою керованості суспiльним органiзмом. Першi кроки Ради Міністрів зовнiшньо
були нацiленi саме на децентралiзацiю системи управлiння. Намiчалося розмежувати функцiї дер-
жавного управлiння i безпосереднього господарювання, забезпечити перехiд вiд переважно верти-
кальних до переважно горизонтальних зв’язкiв, що повиннi були сприяти розвитку асоцiативних
форм органiзацiї господарської дiяльностi. Функцiї i завдання міністерств i вiдомств передбачалося
уточнити шляхом лiквiдацiї тих структур i пiдроздiлiв, яким були властиві адмiнiстративно-команднi
методи управлiння. 

Предметом особливої турботи вважалася промисловість. Великий обсяг роботи належало здiй-
снити у зв’язку з передачею у відання республіки підприємств iз союзного пiдпорядкування, ви-
значенням форм i методiв взаємодiї з вiдповiдними мiнiстерствами i вiдомствами СРСР i мiсцевими
радами народних депутатiв, безпосередньо з виробничими ланками — асоцiацiями, концернами
тощо. При цьому вci підприємства місцевої промисловостi, що обслуговують потреби вiдповiдних
територiй, планувалося передати в безпосереднє ведення рад народних депутатiв. Отже, простежу-
ється чітка орiєнтацiя на модернiзацiю урядової влади: її децентралiзацiю, створення гнучких орга-
нiзацiйних структур, демократизацію системи управління народним господарством. 

Ця тенденція логiчно пов’язувалася з основними напрямами економiчної реформи, зокрема, iз
плануванням заходiв щодо роздержавлення економiки, розвитком пiдприємництва, необхiднiстю
подолання монополiзму, оздоровленням фiнансiв, кредитного i грошового обiгу. Вiдповiдно міг би
змiнитися сам принцип державного регулювання економiки: він мiнiмiзував би адмiнiстративне
втручання i передбачав би ринковi стимули. 

Але сутність кризи влади полягала не лише у руйнацiї авторитарних основ управлiння, але й у од-
ночасній вiдсутностi необхiдної для державних реформ законодавчої бази. За цих умов, зазнаючи
тиску з боку галузевих лобiстських груп, Радмiн повертається до знайомого i, як йому здавалося,
оперативного шляху: відновлення адміністративних механiзмiв. Проте в контексті дiалектичного
аналiзу його можна визначити як шлях «пiдмiни». Тому що йдеться не про усунення першопричини
кризи (тобто не про уточнення полiтики реформ), а про локальне, механiчне протистояння проце-
сам руйнацiї влади. 

Антикризова урядова програма мiстила два напрями. Перший — подальший розвиток реформ:
сприяння пiдприємництву, розкріпачення пiдприємств як за оплатою працi, так i за цiнами на про-
мислову продукцiю. Через позики, пiльговi кредити, приватизацiю планувалося одержати основну
масу прибутку i вiдрахувань до бюджету. Другий — заходи фiскального характеру, як-от: вилучення
коштів від необґрунтованого підвищення цiн; залучення ресурсів від конверсії оборонних пiдпри-
ємств; обмеження непершочергових витрат на підприємствах ycix форм власностi; налагодження
торгiвлi гостро дефiцитними товарами. Або, як зауважив глава уряду, « ... необхiдно на певний строк
пiти не тiльки на збереження, але i на деяке посилення непопулярних сьогоднi адміністративних
заходiв ... «. Саме на oстанніx робився акцент. Саме для їх легітимізації уряд виступив із законодав-
чою ініціативою про перерозподіл повноважень між вищими державними органами республiки, що
фактично полягало в наданнi уряду до даткових повноважень з регулювання в народному госпо-
дарствi. Верховна Рада у результатi тривалих дебатiв 27 червня 1991 р. ухвалила Закон «Про надання
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Радi Міністрів Бiлоруської РСР додаткових повноважень у 1991–1992 роках». У 1993 р. цей закон
був продовжений парламентом до закiнчення строку повноважень Верховної Ради Республiки 12-го
скликання. І тодi ж, у 1993 р., пере глядався закон про Раду Міністрів, доповнення й змiни до якого
були знову-таки спрямованi на розширення повноважень уряду. Мова йшла не тiльки про адмiнi-
стративний контроль, а й про адміністративну регламентацiю, адміністративне коригування низки
найважливiших аспектiв господарської дiяльностi. Коло наданих уряду повноважень перевершило
по сутi сферу компетенцiї, узаконену в старiй і ще радянській конституції Республіки (коли, як вi-
домо, Рада Міністрів була одним iз стовпів адмiнiстративно-командної системи). Тобто вироблений
урядом адмiнiстративний курс зумовив переxiд Ради Miнicтpiв вiд виконавчих до фактично керiвних
державних функцiй. Вiдповiдно, це стало пiдґpунтям для iдеї «пересадити» фактичного главу дер-
жави В. Кебiча в крiсло юридичного глави держави — Президента, з передачею йому ролі фактич-
ного глави виконавчої влади паралельно з виконанням ним обов’язкiв глави держави. Згiдно зi
ст. 106 Конституцiї, Кабiнет Miністрів Республiки Бiлорусь створювався «при Президентовi Рес-
публiки Бiлорусь». Отже, Кабiнет Міністрів формувався не як самостiйний уряд, а лише як один
з органів підпорядкованої президентовi виконавчої влади. Бiлоруський дослiдник В. Кодавбович
цiлком справедливо зазначас «виконавча влада в Бiлорусi мимоволі виключалась iз числа суб’єктiв,
через якi народ міг здiйснювати народовладдя; зовсiм невизначеною залишалася правова природа
виконавчої влади; формально народ не делегував їй свого права на здiйснення частини суверенної
влади, належної тiльки йому» [10, с. 68].

У новiй редакції Конституції Республiки Бiлорусь (прийнята на республіканському референдумi
24 листопада 1996 р.) була уточнена редакцiя ст. 106 Конституцiї, згiдно з якою зазначається: «Ви-
конавчу владу в Республiцi Бiлорусь здiйснює Уряд — Рада Міністрів Республiки Бiлорусь — цент-
ральний орган державного управлiння». Разом з тим у цiй же статтi зазначається: «Уряд у своїй
діяльності пiдзвiтний Президентовi Републiки Бiлорусь i вiдповiдальний перед Парламентом Рес-
публiки Бiлорусь». Отже, — як зазначає В. Кодавбович, — можна говорити про певний дуалiзм ви-
конавчої влади в Бiлорусi, основу якого «становить конституцiйно-правова компетенцiя уряду
i президента» [10, с. 72]. 

Оскiльки Рада Міністрів перебуває у прямiй залежностi вiд президента Республiки Бiлорусь,
можна стверджувати, що вона займає другий щабель у системi (iєpapxiї) очолюваної президентом
виконавчої влади. Уряд складається з 38 членiв. До складу цього широкого колегіального органу
входять не лише міністри, а й керівники інших органів державного управлiння, iншi особи — голова
правління Білоруського республіканського союзу споживчих товариств, глава Адміністрації прези-
дента, голова Комітету державного контролю. Отже, склад бiлоруського уряду відрізняється вiд
уряду України не лише кiлькiсно, але i якiсно. 

Невiд’ємною частиною бiлоруського уряду є Президiя Ради Міністрів у складі прем’єра, його за-
ступникiв, визначених Президентом Міністрів (загальний склад — 11 осiб). Водночас статус президiї
не визначено достеменно: її можна розглядати i як самостiйний державно-владний iнститут, i як
одну з органiзацiйних форм роботи Ради Міністрів. 

Основною формою роботи Ради Міністрів є засiдання для колегiального вироблення та при-
йняття рiшень. При цьому цiкаво зупинитися на такiй своєрiднiй формi роботи бiлоруського уряду,
як опитувальний порядок ухвалення постанов. Як правило, це вiдбувається шляхом вiзування чле-
нами президії проектiв постанов. Постанова вважається ухваленою шляхом опитування, якщо її за-
вiзувало шестеро з 11 членiв президiї. При цьому постанова виступає як акт Ради Міністрів, яка,
нагадаємо, складається з 38 осiб. Таке порушення колегiальностi не можна пояснити нiчим, окрім
«технiчного» статусу уряду, який не виробляє власної полiтики, а лише вiдповiдає за втiлення у життя
політики президента. 

Ще однією специфiчною формою прийняття рiшення засiдання (наради) у Прем’єр-мiнiстра та
його заступникiв, за результатами яких можуть ухвалюватися рiшення та оформлюватись у виглядi
протоколiв. Оскiльки ці рішення є обов’язковими для їхніх адресатiв, вони є нормативно-право-
вими актами. Проте протокольні рiшення не публiкуються, не мають вiдповiдних реквiзитiв нор-
мативних актів, чим порушують закон «Про нормативно-правовi акти Республiки Бiлорусь». Перед
нами, таким чином, ще один інструмент «ручного управлiння» процесами в економiцi та соцiальнiй
сферi, характерний для бiлоруської моделi органiзацiї виконавчої влади. 

При Радi Міністрів дiють структури, якi на громадських засадах сприяють уряду у виробленнi
економічної та соціальної політики: експертна рада з економічного розвитку, національна комісія
зі сталого розвитку, комісія з координації діяльності рiзних видiв транспорту, міжвідомча комісія
з організації громадського харчування, міжвідомча комiсiя з питань якостi харчування, мiжвiдомча
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комiсiя з проблем використання брухту кольорових металiв та ін. Проте ці експертно-консульта-
тивнi структури мають винятково технократичний характер, не слугують точкою дотику інтересів
держави та громадянського суспiльства — представники профiльних громадських органiзацiй та
об’єднань практично у них не представленi. 

Таким чином, аналiз практики функціонування урядiв України та Бiлорусi, розгляд еволюцiї їx -
нього юридичного та полiтичного статусу дозволяє зробити певнi висновки. 

Визначенi Конституцiєю структура та механізми функцiонування виконавчої влади в Україні
є недосконалими, оскiльки зумовлюють нестабiльнiсть та безвiдповiдальнiсть як цієї гiлки влади,
так i системи державної влади в цiлому. Оскiльки Президент як фактичний глава виконавчої влади
не несе вiдповiдальноcтi перед народом України чи представницьким органом за діяльність пiдпо-
рядкованого йому уряду, саме його дiяльнiсть та необмеженi можливостi владного впливу є основою
для бiльшостi суперечностей i протистоянь у cxeмi наявних в Україні полiтико-правових відносин.

Щодо Бiлорусi, то, за висновками члена президiї Верховної Ради Республiки Бiлорусь 13-го скли-
кання С. Калякiна, у системi оптимiзацiї форми правлiння країни одне з найважливiших мiсць нале-
жить виконавчiй владi, що об’єктивно потребує: деконцентрацiї президентських повноважень;
широкого розвитку мicцевого управління і самоврядування, децентралізації державного управління
і розвитку локальної демократiї, тобто реального самоврядування; реформи виконавчої  влади, насам-
перед уряду [11, с. 43]. У першу чергу це зумовлено тим, що за чинною Конституцiєю уряд Республiки
визначений як центральний орган виконавчої  влади «при Президентовi Республiки Бiлорусь». Вiдпо-
вiдно до цього, а також внаслiдок стійкої тенденції нині дiючого президента О. Лукашенка до адміні-
стративно-командного стилю управління, виконавча влада потрапила в цілковиту залежність вiд
владно-вольових зусиль, компетенцiї та специфiки дiяльностi глави держави та виконує, по сутi, тех-
нiчну роль у реалізації полiтики президента — здiйснює поточне керiвництво народним господарством. 

Отже, після нетривкого етапу політичних коливань та конституційних експериментів, якими
відзначений початок 1990-х років, статус урядів пострадянських країн утвердився як, по суті, дру-
горядний відносно президента та президентських структур. Така схема, яка стала відповіддю на
певні потреби антикризового управління та інтереси консолідації нового владного прошарку, разом
із тим засвідчила і свої цілком очевидні іманентні вади, невдалою спробою подолати які була за-
проваджена в Україні так звана конституційна реформа.

Цей тип відносин уряду з іншими гілками влади, попри те що він уже встиг стати традиційним
для згаданих країн, є об’єктивним гальмом у подальшій демократизації, зокрема щодо вироблення
механізмів політичної відповідальності та ефективної партійної системи. Тому повернення до спроб
закріпити схему, яка б передбачала пряму залежність формування й діяльності уряду від підсумків
парламентських виборів та розстановки політичних сил у парламенті є лише питанням перспективи:
для України — найближчої, для Білорусі — більш віддаленої.
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ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ 
ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Олександр Семченко, кандидат політичних наук,
здобувач кафедри політології Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

В статье рассматривается формирование имиджа государства в контексте политической модер-
низации Украины. Политическая модернизация исследуется как важнейший ресурс наполнения пози-
тивным содержанием имиджа государства. Предлагаются авторские определения понятий «имидж
государства», «информационно-коммуникационное обеспечение политической модернизации».

Ключевые слова: имидж государства, политическая модернизация, информационно-коммуни-
кационное обеспечение политической модернизации, внутренняя политика, внешняя политика.

У статті розглядається формування іміджу держави в контексті політичної модернізації України.
Політична модернізація досліджується як найважливіший ресурс наповнення позитивним змістом
іміджу держави. Пропонуються авторські визначення понять «імідж держави», «інформаційно-кому-
нікаційне забезпечення політичної модернізації».

Ключові слова: імідж держави, політична модернізація, інформаційно-комунікаційне забезпе-
чення політичної модернізації, внутрішня політика, зовнішня політика.

The article deals with the formation of the image of the state in the context of political modernization of Ukraine.
Political modernization is studied as an essential resource containing filling positive image of the state. The author’s
definitions of «the image of the state», «information and communication support of political modernization.» 

Key words: image of the state, political modernization, information and communication of political mod-
ernization, domestic policy, foreign policy. 

Нині час в Україні відбуваються важливі й політичні трансформації, що потребують наукового ос-
мислення, та які викликані невідповідністю політичної системи, що сформувалася в 1990-і роки, її
демократичних (за формою) інститутів імперативам реального політичного процесу. У ході цих транс-
формацій перевірці на міцність піддаються не тільки виниклі в цей період політичні інститути, традиції
й норми функціонування політичної системи, але й діюча Конституція України. При цьому істотні зміни
відбуваються з інститутом політичних партій,  з інститутом парламентаризму та інш., охоплюючи також
сферу політичної культури й політичного поводження елітних і масових прошарків суспільства. 

Від того, як презентована політична модернізація держави, як описуються    процеси, що проті-
кають у ній, який ступінь демократичності в інформаційно-комунікативних потоках, багато в чому
залежить формування й розвиток позитивного іміджу України, що є важливою умовою соціальної
стабільності всередині країни й успішного міжнародного співробітництва за її межами. 

Актуальність статті обґрунтована тим, що на основі іміджу складається репутація держави, оцінка
її внутрішньої й зовнішньої політики. Тому не випадково, сьогодні проблема формування позитивного
іміджу України займає важливе місце в системі пріоритетів держави. Отже, актуальним є аналіз дина-
міки  іміджу України, що на сучасному етапі має не тільки теоретичний, а й практичний інтерес.

Мета статті: розглянути формування іміджу держави в контексті політичної модернізації
України. Завдання статті: досліджувати політичну модернізацію як найважливіший ресурс напов-
нення позитивним змістом іміджу держави; сформулювати визначення «імідж держави», «інфор-
маційно-комунікаційне забезпечення» політичної модернізації.

Політична модернізація є важливим ресурсом наповнення позитивним змістом іміджу держави
(внутрішнього й зовнішнього), тому що вона містить у собі як внутрішній зміст, так і зовнішній,
що адресований міжнародному співтовариству, у якому домінує нормативне уявлення про модер-
нізацію як про процес становлення сучасної, ефективної відкритої держави, що вміє працювати
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в режимі діалогу із суспільством. Це означає, що в Україні домінує розуміння модернізації як до-
сягнення певних політичних параметрів розвитку, присутніх у західному світі.

Модернізація існуючих політичних інститутів і механізмів в Україні дозволить зняти бар’єри між
державою й суспільством, забезпечити реальну участь громадян країни в політичному управлінні,
оскільки активність громадянського суспільства — потужний ресурс модернізації країни. 

Суб’єктом продукування й транслювання іміджу держави є політична еліта, що здійснює це за
допомогою телебачення, газет і журналів, в інтернет-просторі. Саме від того, який імідж формується
в еліти, як він ретранслюється в ЗМІ і яке відображення він знаходить у масовій свідомості, залежить
і подальший розвиток політичної модернізації, рівень економічного зростання, ступінь довіри
й підтримки влади населенням. Водночас сама українська політична еліта й гальмує процес ство-
рення позитивного іміджу України, оскільки  не може дійти згоди щодо оцінок історичного мину-
лого й бажаного майбутнього Української держави.

Для формування іміджу держави в сучасних умовах необхідна громадянська участь. Практика
показала, що є громадяни й громадські організації, яким небайдужий імідж України. Однак їхня ді-
яльність щодо формування іміджу держави була б більш ефективної, якби  підтримувалася держав-
ними структурами, що працюють у цій сфері.

В інформаційному суспільстві будь-яка значна політична реформа може бути успішної тільки за
наявності відповідного інформаційно-комунікаційного забезпечення, одна із цілей якого — пере-
конання населення в необхідності певних дій влади щодо здійснення змін. Тому взятий Україною
курс на політичну модернізацію  повинен супроводжуватися системою заходів, спрямованих на
формування позитивного сприйняття населенням заходів і програм, реалізованих державою. 

Аналіз ступеня розробленості проблеми формування іміджу держави показало, що, як правило, пред-
метом досліджень є імідж держави в зовнішньому середовищі. Однак уявляється, що дослідження іміджу
держави повинне враховувати обидві його спрямованості — у світі (зовнішній імідж) і всередині (внутріш -
ній імідж), які часто можуть містити суперечливі, різноспрямовані тенденції. Внутрішньополітичний
імідж держави — це засіб налагодження діалогу, зворотного зв’язку з населенням, залучення його у свою
діяльність, форма управління його настроями, спосіб проектування соціальних проблем на політику.

Поняття «імідж держави» пропонується розуміти як сукупність реальних і штучно створених ха-
рактеристик системи державних інститутів, політичних, правових, економічної систем, інформація
про які направляється в інформаційно-комунікаційний простір з метою впливу на суспільну свідо-
мість усередині держави й за її межами.

Імідж держави є чинником інформаційно-комунікаційного забезпечення політичної модернізації,
оскільки  має інформаційно-комунікаційну сутність і природу. Імідж держави розуміється як: 1) сте-
реотипний образ у масовій свідомості; 2) емоційно забарвлені уявлення про державу; 3) відображення
взаємодії між об’єктом і суб’єктом за допомогою інформації й комунікації в умовах інформаційного
суспільства. Саме цей аспект сприйняття іміджу держави є інформаційно-комунікаційним.

Під поняттям «інформаційно-комунікаційне забезпечення політичної модернізації»  пропону-
ється розуміти сукупність інформаційних потоків, які формуються навколо рольових, функціональ-
них або цілеспрямованих взаємодій політичних акторів. Інформаційно-комунікаційне забезпечення
політичної модернізації відображає повсякденну практику функціонування політичних суб’єктів
усіх типів за рішенням широкого кола внутрішніх соціально-політичних проблем. Іміджева складова
політичних інститутів — це інформація про рольові, функціональні й цілеспрямовані взаємодії по-
літичних суб’єктів, що спрямована в зовнішній інформаційний простір. Цей процес здійснюється
через канали передачі, оброблення, накопичення й поширення інформації через міжособистісні
контакти й технічні засоби зв’язку (інформаційна складова) і підвищення рівня інформування гро-
мадськості про політичну модернізацію (комунікаційна складова) [1, c. 93].

Інформаційно-комунікаційне забезпечення політичної модернізації — поняття, що служить для
пояснення впливу інформаційного простору (у першу чергу — його суб’єктів) на процес політичної
модернізації України. Інформаційно-комунікаційне забезпечення політичної модернізації має місце
тоді, коли вплив на останню з боку інформаційного простору помітний й приводить до істотних
змін у політичній системі. Інформаційний простір, що розширюється, полегшує для багатьох
суб’єктів участь у процесі політичної модернізації.

Сучасні процеси політичної модернізації припускають трансформацію політико-комунікаційної
діяльності органів державної влади. Основною формою роботи в мережі є офіційні сайти, які ве-
дуться чиновниками. Деякі керівники створюють своє представництво в мережі у формі блога або
мікроблога Twіtter.
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Формування іміджу держави відбувається під впливом факторів: 1) внутрішніх (внутрішня політика,
суспільна думка населення, виступи політиків, персоніфікація влади і т.д.), які залежать від процесів,
що відбуваються усередині держави; 2) зовнішніх (зовнішня політика, суспільна думка  на  се лення іно-
земних держав, іміджева політика головного зовнішньополітичного відомства тощо), які залежать від
процесів, що відбуваються за межами держави. Зовнішній і внутрішній фактори характеризуються
рисою, що полягає в можливості переходу одних в інші залежно від  ситуації [2, c. 649].

Основною причиною, що ускладнює процес формування позитивного іміджу України за кордоном,
є незавершеність процесу демократизації, що відображається в нестабільності й непередбачуваності внут-
рішньої (політична криза) і зовнішньої (відмова від вступу в НАТО, намір здійснювати політику нейтра-
літету) політики держави; крім цього, імідж України активно занижується українською опозицією.

Можна зробити висновок про провідну роль рівня розвитку демократичних інститутів у системі
умовно-динамічних характеристик  іміджу держави, серед яких політико-правова система, рівень
розвитку економіки. Так, основні інститути українського суспільства оцінюються сьогодні за при-
йнятими у західному світі критеріям. Саме зниження рівня демократії в Україні ускладнює будь-які
спроби поліпшити міжнародний імідж України як рівного партнера. Підвищення значимості демо-
кратичної складової як у структурі внутрішньо-, так і зовнішньополітичного іміджу держави дає
підставу виділити демократичний імідж держави як самостійну наукову категорію.

Таким чином, без повноцінної демократії створити позитивний імідж України в очах західної де-
мократичної громадськості практично неможливо.

Створення позитивного іміджу України є одним із найважливіших інструментів просування ін-
тересів тих груп, які представляють її у світовому політичному й економічному просторі.

Населення України недостатньо інформовано про діяльность органів державної влади. Низький
рівень інформованості населення є причиною слабкого інтересу й байдужості до проведених полі-
тичних реформ. А виходить, формування позитивного внутрішнього іміджу України стає досить
проблематичним.

Засоби масової інформації й комунікації (ЗМК) являють собою один із найважливіших інститутів
українського суспільства, що здатний змінювати відносини між людьми, впливає на умови й спосіб
життя. При цьому ЗМК в умовах ринку багато в чому втратили свої найважливіші функції, зокрема,
освіти в інтересах держави й суспільства. Сьогоднішні ЗМК — це у першу чергу бізнес, головна мета
якого — одержання прибутку. У цих умовах у завдання держави входить максимізація корисної й мі-
німізація шкідливої інформації, що дозволить поліпшити імідж Української держави. Саме від ін-
формаційної політики ЗМК багато в чому залежить успіх його просування. 

Інформація, розповсюджувана вітчизняними засобами масової комунікації, як  джерело вико-
ристається закордонними засобами масової комунікації. Таким чином, внутрішній імідж держави,
який формується, у тому числі й засобами масової комунікації, впливає на її зовнішній імідж.
У зв’язку із цим підвищується відповідальність українських ЗМК, прямо причетних до формування
національного іміджу. Однак доводиться визнати той факт, що засоби масової комунікації України
в цілому практично не ведуть політику формування позитивного іміджу Української держави. Пе-
реважно всі стратегії розвитку вітчизняних ЗМК орієнтовані на забезпечення й функціонування
ринкових і виборних механізмів, де ЗМК виступають основним засобом їхнього інформаційного
забезпечення, насамперед  за рахунок  маніпуляційного інформування громадян.

Дослідження іміджу України в інтерпретації закордонних ЗМІ (американських, європейських)
показало перевагу недружнього сприйняття української тематики. Закордонні ЗМІ формують імідж
України як країни з недемократичною, корумпованою державною системою, вказують на зростаю-
чий тиск держави на громадянське суспільство й порушення прав людини. Підкреслюються недо-
ліки в політичному, економічному, соціально-культурному житті Української держави. У сфері
зовнішньої політики акцент робиться на непередбачуваності й нестабільності України як міжна-
родного партнера. Нині значне поширення одержав комплекс стереотипів: Україна — корумпована
країна з неефективною владою, українська демократія не відповідає західним стандартам, в Україні
виборче правосуддя [3, c. 43].

Таким чином, важливим завданням інформаційної політики України повинне бути здійснення
заходів щодо цілеспрямованого формування грамотного комунікаційного інструментарію, що су-
проводжував би людину із самого дитинства, фокусував його на завданнях підтримки виробництва
знань, трансферу їх в інноваційний розвиток, створення й просування ідей інноваційності. Сучасні
СМК можуть зробити значний внесок у культивування в суспільстві позитивного іміджу України,
що стимулює інновацію й прогрес.
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Отже, імідж України — це не тільки форма презентації держави у світовому інформаційному про-
сторі, а й сигнал для його громадян щодо позитивних перспектив розвитку країни. Позитивний
імідж держави усередині України — це застава стабільного, стійкого внутрішнього розвитку, відсут-
ності громадських конфліктів, гарантія підтримки населення. 

Таким чином, позитивний імідж держави здатний мобілізувати суспільство на рішення проблем,
пов’язаних із політичною модернізацією українського суспільства.

Україна має потребу в цілеспрямованій, послідовній і систематичній роботі з оптимізації держав-
ного іміджу всередині країни й за рубежем. Така робота повинна розглядатися як найважливіша скла-
дова інформаційно-комунікаційного забезпечення політичної модернізації української держави.

Новий імідж держави повинен демонструвати усьому світу, що Україна — демократична, еконо-
мічно успішна держава, що динамічно розвивається і претендує на своє гідне місце в Європі.

Поліпшення репутації України як усередині країни, так і в системі міжнародних відносин вимагає
не тільки економічного зростання й технологічного розвитку, а й реальної модернізації існуючої
політичної системи. Водночас слід зазначити, що якщо на формування позитивного сприйняття
держави у світі більшою мірою впливають результати демократичної трансформації, то усередині
країни —  насамперед  рівень соціального самопочуття громадян.

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

1. Семченко О.А. Імідж держави: структура та механізми формування / О.А. Семченко // Перспективи. —
2012. — № 2. — С. 92–97.

2. Семченко О.А. Перспективні напрямки сучасних досліджень іміджу держави / О.А. Семченко // Держава
і право : зб. наук. праць : Юридичні і політологічні науки. — Вип. 58. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України, 2012. — С. 648–653.

3. Харламова Ю. СМИ как инструмент реализации государственной политики / Ю. Харламова // Власть. —
2012. — № 8. — С. 41–45.

50

Політичні інститути і процеси



Освіта регіону — 2013/2 51
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У статті досліджено зв’язок електоральної культури, електорального процесу та демократичного
політичного маркетингу.
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В статье исследована связь электоральной культуры, электорального процесса и демократического
политического маркетинга.

Ключевые слова: демократия, электоральная культура, электоральный процесс, политический
маркетинг.

The paper investigates communication electoral culture, electoral process and democracy political marketing.
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Винахід та використання у світовій суспільно-політичній практиці демократичних процедур фор-
мування органів політичної влади є одним із засадничих політико-технологічних винаходів, який до-
зволяє залучити до управління суспільством значно більшу кількість людей, ніж при так званому
«елітарному» правлінні, коли владу здійснюють царі, королі, аристократи, олігархи чи тирани  [3; 4]. 

Відомий політолог Р. Даль у своїй роботі «Про демократію» виокремлює три джерела теорії і прак-
тики демократії, серед яких він виокремлює республіканську традицію Риму та італійських міст-
держав, ідеї й інститути представницького правління та засади політичної рівності [8].

Проте, незважаючи на своє досить давнє (античне) історичне походження (І тис. до н.е.), демо-
кратична виборча процедура у вигляді рівного виборчого права стала відносно популярною і масо-
вою в політичній практиці лише через дві з гаком тисячі років — у ХХ столітті. 

Рівне виборче право, втім — лише для чоловіків, разом із скасуванням майнового цензу вперше
було запроваджено у Франції та Швейцарії у 1848 р. Жінки ж отримали виборче право в цих країнах
лише після Другої світової війни, на відміну від Австрії (1902 р.) та Фінляндії (1906 р.).

У цьому зв’язку варто згадати, що політична процедура електорального таємного голосування
вперше була використана на локальних (місцевих) виборах у Південній Австралії (1858 р.), Великій
Британії (1872 р.) та в США (1884 р.) [3].

У сучасних умовах будь-яка держава, яка прагне називатися демократичною, відповідно до пев-
них міжнародних стандартів проводить переважно прямі вибори своїх органів представницької
влади (центральних, регіональних та місцевих) на основі таємного голосування, без використання
матеріальних чи освітніх виборчих цензів. 

Проте загальна демократична практика все-таки характеризується використанням певних віко-
вих обмежень (18 років чи 21 рік), часового цензу громадянства (наприклад, 5-річний термін з часу
отримання громадянства) та законодавчі обмеження виборчих прав хворих осіб, визнаних судом не
дієздатними.

Оскільки ідеальних форм політичного правління у світі не існує, тому, попри всі відомі недоліки
демократичної форми правління, в сучасному суспільстві вона лишається найефективнішою (хоча
й не єдиною) формою управління суспільством. 

Вже згаданий вище Р. Даль називає такі переваги демократії: 
– позбавлення від тиранії; 
– дотримання основних прав і свобод людини; 
– свобода особи; самовизначення; 
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– моральна автономія;
– можливість розвитку особи;
– захист основних інтересів особи;
– політична рівність;
– прагнення до миру;
– процвітання [8].
Українське суспільство, котре переживає непростий шлях трансформаці від тоталітаризму —

через авторитаризм — до демократії, не є якимось особливим винятком із світової політичної прак-
тики та відповідних стандартів реалізації політичного процесу, що тісно пов’язаний із специфікою
використання в політичному житті нових електоральних політичних технологій. 

Зрозуміло, що дослідження вказаних політико-технологічних технологій має здійснюватися на
принципових концептуальних засадах електорального процесу та його складових чинників, ос-
кільки від набутого суспільного досвіду і часу та тривалості використання демократичних виборчих
процедур у політичному житті суспільства залежить і формування відповідної моделі демократичної
політичної культури.

У цьому зв’язку нам надзвичайно важливо визначити основний зміст і сутність таких фундамен-
тальних понять, як політичний процес і електоральний процес та розглянути їхні базові чинники.

Власне процес у перекладі з латини (processus) означає не що інше, як просування. Політологічні слов-
ники традиційно визначають політичний процес, з одного боку, як форму функціонування політичної
системи суспільства, що еволюціонує в просторі і часі; з іншого боку, як вид суспільного процесу;
і в третьому вимірі — як означення конкретного процесу з кінцевим результатом: формуванням певної
партії, проведенням виборів, створенням урядової коаліції, досягненням відповідних результатів на
загальнонаціональному чи локальному референдумі чи вступі до певної міжнародної організації [12]. 

На думку І. Поліщука, політичний процес є сукупністю дій інституціоналізованих і неінституціана-
лізованих суб’єктів політики щодо реалізації своїх специфічних функцій (дисфункцій) у сфері влади,
які в кінцевому підсумку забезпечують розвиток (або занепад) політичної системи [14]. Хоча, на нашу
думку, орієнтація на кінцевий результат та обов’язкове завершення політичного процесу не є такою
вже й обов’язковою, оскільки політичний процес може бути достатньо складним і тривалим.

Результат політичного процесу залежить від об’єктивних чинників (наявність необхідних ресур-
сів, характер умов, зовнішнє оточення, непостійні фактори) та суб’єктивних чинників (неправильно
обрані  засоби та методи досягнення цілі, малоефективні відносини та політичні комунікації між
суб’єктами політичного процесу). 

Сучасні політичні процеси зазвичай характеризуються такими тенденціями: 
— раціоналізацією політичного життя і, зокрема, політичних процесів, які відбуваються в полі-

тичній сфері суспільства;
— відмовою (в основному) від силових методів здійснення політики;
— використанням і удосконаленням політичних технологій формування та реалізації влади;
— активною участю в політичній діяльності широких народних мас (особливо під час виник-

нення кризових явищ та загострення ситуації); 
— професіоналізацією суб’єктів політичного процесу [12; 13]. 
Електоральний процес є одним із найважливіших видів політичного процесу, насамперед через те, що: 
— вибори є засадничою політичною процедурою демократичної системи правління;
— демократична форма політичного режиму довела свою найбільшу ефективність не тільки в по-

літичному, але і в соціально-економічному плані, оскільки більшість найпотужніших держав
світу належать до розвинутих демократій (хоча й досвід таких азійських країн, як КНР, заслу-
говує на особливий розгляд та увагу). 

Український дослідник І. Поліщук [14; 15] відмічає, що в дослідженні електорального процесу
виокремлюються такі концептуально-методологічні підходи:

– інституційний підхід (М. Дюверже, Р. Таагепери, М. Шугарт, В. Лисенко, Г. Голосова), який ха-
рактеризуэться політико-правовими дослідженнями особливостей функціонування виборчих сис-
тем у рамках функціонування політичних інститутів суспільства;

– соціологічний підхід (Б. Берельсон, П. Лазарсфельд, С. Ліпсет, С. Роккан), який передбачає до-
слідження специфіки соцієтальних розколів, що викликані спрямованою діяльністю правлячих по-
літичних еліт;

– соціально-психологічний підхід (О. Мелешкіна, Д. Дмитрук), який вивчає проблеми політико-
партійної ідентифікації в електоральному процесі;
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– раціонально-економічний підхід (А. Даунс, М. Фіоріна, В. Нечаєв), який передбачає розгляд ба-
зових чинників електорального процесу через намагання індивідів мінімізувати свої власні витрати
та оцінити в найближчій та віддаленій перспективі своє та суспільне економічне положення; 

– регіональний підхід (В. Колосов, Р. Туровський, Н. Петров, В. Лісничий), в якому розглядається
регіональна специфіка голосування виборців;

– синтетичний підхід (Т. Колтон), який досліджує комплексну дію різноманітних факторів
в електоральному процесі;

– когнітивний підхід (Д. Норт, Н. Бірюков, В. Сергєєв), який досліджує когнітивні настанови
електорату та лідерів, щоб зрозумітти логіку поведінки виборців та здійснити реконструкцію діяль-
ності політичних лідерів у процесі виборів; 

– виборчо-метафоральний підхід (М. Блек, Дж. Лакофф, М. Джонсон),  котрий полягає в прове-
денні аналізу політичних метафор виборів (часто на підсвідомому рівні), через які  індивід інтер-
претує те чи інше явище, що визначають у результаті й логіку його політичної поведінки під час
електорального процесу.

Водночас, незважаючи на досить насичену джерельно-фактологічну базу електоральної демо-
кратії, електоральні (виборчі) процеси поки що залишаються напрямком політичного аналізу, тео-
ретико-методологічна база та методично-дослідницький інструментарій якого розроблені далеко
не в повному обсязі і несуть на собі відбитки певної еклектичності і фрагментарності.

Хоча загалом електоральні процеси в різних умовах їхньої реалізації є предметом дослідження до-
статньо великої кількості вчених, зокрема, особливої уваги заслуговують наробки у системному до-
слідженні електоральних процесів та виборчих технологій в контексті національної ментальності та
політичної культури виборців — В. Бебика [3], політичної іміджелогії — Г. Почепцова [17; 18], діяль-
ності політичних партій в електоральних процесах — М. Примуша [19], А. Романюка і Ю. Шведи [20],
оптимізація демократичного розвитку політичних систем у контексті співвідношення державної влади
та політичної участі — О. Чемшита [25], політична участь громадян України у системних трансфор-
маціях перехідного періоду — Н. Ротар [21] тощо.

Загалом, як справедливо відмічає І. Поліщук [14], методологія дослідження чинників впливу на
електоральний вибір вперше була запропонована А. Кемпбелом у межах соціально-психологічної
моделі («воронка причинності») і передбачала дослідження електорального процесу за такими рів-
нями змінних чинників електорального процесу: 

– зовнішні чинники (вплив та підтримка міжнародних фінансово-промислових груп того чи ін-
шого суб’єкта політики, прямий чи прихований тиск зарубіжних урядів, зацікавлених у результатах
виборів у певних країнах тощо); 

– загальнонаціональні чинники (соціально-економічний стан суспільства, політико-правові
умови здійснення виборчого процесу, соціальна стратифікація суспільства, політична культура та
політична соціалізація електорату, використання адміністративного ресурсу під час проведення
виборчої кампанії, участь у виборчих перегонах певних політичних партій та виборчих блоків); 

– регіональні чинники (діяльність регіональних структур політичних партій, регіональної уп-
равлінської та політичної еліти, соціально-демографічні характеристики населення регіону, релі-
гійні та етнічні чинники тощо); 

– чинник впливу малих соціальних груп, до яких належать громадяни (трудові колективи, ака-
демічні групи, сім’ї, коло друзів і т. ін.); 

– індивідуально-психологічні характеристики регіонального електорату. 
Якщо із зовнішніми чинниками впливу на національний електоральний процес все більш-менш

ясно, в контексті політико-культурного впливу на результати виборів варто згадати слова великого
філософа Платона (Аристокла), який писав, що майбутні виборці мають бути добре виховані в дусі
законів, щоб шляхом осудження або схвалення обрати чи відкинути претендентів — зважаючи на
заслугу кожного [12; 13].

З ним згоден і сучасний дослідник впливів політико-культурних чинників на електоральні процеси
Ж. Сегела, який переконує нас у тому, що політична культура суспільства відіграє одну з головних ролей
на всіх етапах виборчого процесу, надаючи йому національної специфіки в тій чи іншій країні [23].

Водночас, ніхто й не збирається применшувати вагомість політико-правових чинників, які, за
твердженням Р. Даля, попри все, забезпечують функціонування поліархії як системи розвинутої
демократії:

– виборче право, яке набуло глобального поширення в сучасному суспільстві, набуваючи рис
універсального чинника;
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– право на участь громадян у суспільних справах;
– проведення справедливо організованих виборів без насильства та примусу;
– забезпечення захисту свободи думки, включаючи критику влади, панівної ідеології, режи му, уряду;
– наявність конкурентних джерел інформації, не підконтрольних уряду;
– високий рівень свободи у створенні суспільних організацій, включаючи опозиційні політич ні партії;
— залежність уряду від громадської думки виборців та результатів голосування на виборах [8]. 
Укоріненню демократичних процедур формування влади в більшості сучасних країн світу пере-

дувала тривала історія боротьби пересічних громадян за отримання політичних, у тому числі ви-
борчих, прав та скасування різноманітних майнових, соціальних, расових, національних, освітніх
та інших обмежень (цензів). 

Унаслідок цієї тривалої боротьби в сучасних конституціях переважної більшості демократичних
країн світу було законодавчо закріплено використання виборчих прав за всіма повносправними
і повнолітніми громадянами (за винятком тих, що визнані судом недієздатними) незалежно від
статі, соціального походження, суспільного статусу, національності, расової чи мовної приналеж-
ності, приналежності до певної релігійної громади тощо. 

А успішне й ефективне з точки зору легітимності  проведення виборів, які визнаються суспіль-
ством законними і справедливими, вважається важливою ознакою рівня демократичності та від-
критості вказаного суспільства та його здатності досягати суспільного консенсусу й вирішувати всі
конфліктні ситуації мирним способом.

У суспільних науках існує чимало визначень терміна вибори [11; 12; 13], але практично всі вони
ґрунтуються на розумінні виборів як демократичної технології формування органів державної влади
та місцевого самоврядування. 

Наприклад, І. Поліщук стверджує, що поняття політичні вибори є ідентичним поняттю електо-
ральний процес і визначає його як періодичну послідовність подій, сукупність різноманітних форм
взаємодії та конкуренції між політичними акторами, послідовні дії з висунення, рекламування та
голосування за суб’єктів політичної влади, персональний та структурний склад яких формується
вираженням волі представницької частини населення, яка за законодавством вважається достат-
ньою для визнання результатів виборів легітимними [14].

Варто відзначити, що електоральний процес є важливою формою взаємодії громадянського сус-
пільства і держави, яка полягає у здійсненні технологічної процедури передачі влади через реаліза-
цію електоральної процедури [10; 11]. 

Аналізуючи основні чинники електорального процесу, слід відзначити, що вказані чинники реа-
лізації виборчих політичних технологій відтворюють їхні ідеальні (знання, ідеологія, політична куль-
тура) чинники та матеріальні (фінансові, організаційні та матеріальні ресурси) основи. А ідейний
зміст конкретної виборчої кампанії має відповідати очікуванням виборців та домінуючим у суспіль-
стві настроям. 

Будь-яке національне виборче законодавство завжди формується під впливом міжнародних (гло-
бальних чи регіональних) політичних стандартів та усталених народних традицій здійснення демо-
кратичної процедури в тій чи іншій країні.

Водночас, як і будь-який інший політичний документ, виборчі закони (закони про вибори пре-
зидента, парламенту, місцевої влади) є наслідком досягнення певного політичного компромісу між
найбільшими політичними силами країни щодо основних правил «електоральної гри» [13].

Цей політичний компроміс є комбінацією політичної кон’юнктури та національних традицій,
в разі невідповідності яким виборці можуть просто проігнорувати вибори, тим самим поставивши
під сумнів легітимність майбутніх виборів.  

Підсумки виборів по суті є результатами тотального (в межах явки виборців на вибори) «соціо-
логічного опитування», яке дає інформацію про стан національної політичної культури певного
суспільства в конкретний історичний  момент. 

Визначальними чинниками електорального процесу, на думку дослідників, є такі чинники:
— характер політичних режимів і систем, державних устроїв і форм правління, які використову-

ються в тих чи інших країнах;
— особливості ідеологічних орієнтацій та цінностей;
— ієрархічний рівень виборів (загальнонаціональні й місцеві);
— особливості виборчого законодавства;
— специфіка мас-медійного супроводження електорального процесу;
— лідерські ресурси суб’єктів політики тощо.
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Наприклад, президентська система передбачає концентрацію зусиль суб’єктів політики навколо
невеликої кількості провідних кандидатів на посаду президента. А федеративний устрій сприяє де-
централізації партійно-політичних структур, що беруть участь в електоральному процесі.

Особливості партійно-політичних систем також суттєво впливають на специфіку електоральних
процесів і конкретних виборчих кампаній. 

Зокрема двопартійна система вимагає безкомпромісної битви із супротивником. А в багатопартійній
системі, яка використовується у більшості країн Європи, політичні партії повинні зважати на вірогідність
коаліційного партнерства, що робить політичне протистояння менш жорстким та принциповим. 

У партійно-політичних системах з домінуванням однієї партії спостерігається прагнення само-
тужки чи в блоці з лояльними владі політичними партіями використовувати комбінацію двох зга-
даних сценаріїв електоральної боротьби. 

В цих умовах, зазвичай, одна потужна опозиційна партія чи виборчий блок переслідують мету
позбавлення влади правлячої партії чи коаліції, а менші політичні партії вишукують собі варіанти
утворення майбутньої коаліції. 

Всі зовнішні чинники електоральної поведінки поділяють на керовані (на які кандидат та його ко-
манда можуть впливати) і некеровані (які не піддаються впливу учасників електорального процесу).

До керованих чинників електорального процесу можна віднести передвиборчу програму кан-
дидата чи партії, політичний імідж суб’єктів виборчої кампанії, менеджмент виборчої кампанії
(стратегія, тактика, організація), матеріально-фінансове забезпечення, опанування проблемного
поля електорату, організація політичної підтримки суспільно-політичними організаціями тощо [4].  

До некерованих чинників відносять, перш за все, геополітичні та геоекономічні умови прове-
дення виборів, соціальну, демографічну та соціально-економічну структуру адміністративно-тери-
торіальної одиниці, де проводяться вибори, сезонні та погодні умови.

Як наслідок, результат політичного процесу залежить не тільки від суб’єктивних, а й від об’єк-
тивних чинників. До об’єктивних чинників політичного і, зокрема, електорального процесу, від-
носять політичну культуру, яка є базовим фактором електоральної поведінки, позаяк вбирає в себе
всі найважливіші соціально-психологічні чинники індивіда, групи, суспільства.

Досліджуючи методологічно-категоріальну базу електорального процесу, варто відзначити, що
в сучасній науковій літературі і досі немає чіткого розмежування таких ключових понять, як вибор-
чий процес і виборча кампанія. 

Зазвичай, ці поняття розглядаються  як тотожні. Але більш правильно, на нашу думку, розглядати
виборчі кампанії як своєрідні елементи в єдиному ланцюгу, котрий зветься електоральним проце-
сом, що дозволяє більш чітко визначити масштаб конкретної виборчої кампанії в рамках масштабу
електорального процесу. 

Таким чином, методологічно коректним виглядає розгляд виборчої кампанії як один із складових
еле ментів електорального процесу, а сам електоральний процес — як сукупність виборчих кампаній
[14], які в цілому виступають як надзвичайно важливий чинник демократизації суспільств, що через
вибори отримують потужні імпульси для якісних трансформацій вказаних суспільств.
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ІДЕОЛОГІЧНІ МЕТАМОРФОЗИ НОВОГО ПАРЛАМЕНТУ

Катерина Меркотан, кандидат політичних наук
УДК 329: 321

Статтю присвячено питанням ідеологічної розбудови на прикладі парламентських партій України.
Проаналізовано передвиборчі програми чинних парламентських партій з метою визначення їх ідеологіч-
них перспектив.

Ключові слова: ідеологія, політична партія, парламент, передвиборча програма.

Статья посвящена вопросам идеологической развития на примере парламентских партий Украины.
Проанализированы предвыборные программы действующих парламентских партий с целью определения
их идеологических перспектив.

Ключевые слова: идеология, политическая партия, парламент, предвыборная программа.

The article is devoted to the ideological development of the example of the parliamentary parties of Ukraine.
Election programs existing parliamentary parties are analyzed to determine their ideological perspectives.

Key words: ideology, political parties, parliament, election program.

Восени 2012 р. в Україні відбулися чергові парламентські вибори. Їх наслідком стала дещо нова
конфігурація політичних сил, які протягом найближчих п’яти років намагатимуться принаймні за-
конодавчо змінити імідж України. В цьому контекті йдеться про широке тлумачення слова «зако-
нодавчо». Це означає, що новообрані народні депутати України безпосередньо (через нормотворчу
діяльність) і опосередковано (завдяки впливу на суспільство та громадськість) докладатимуть зусиль
щодо реалізації своїх передвиборчих програм.  Відтак постає питання про ідеологічні засади нового
складу парламенту, що так чи інакше може вплинути на подальший розвиток політичних процесів
у державі. Тому метою цієї статті є аналіз програмових положень політичних партій у складі Вер-
ховної Ради України VII скликання з точки зору подальшої ідеологічної розбудови в Україні.

Черговий раз акцентуючи увагу на суттєвих змінах у сучасному ідеологічному дискурсі, дово-
диться визнавати дедалі більшу популярність його інструментальних складових. Свідченням цієї
тези слугує, зокрема, стратегія сучасних масових партій — прагматизм вищий за ідеологічні засади,
а політичний маркетинг важливіший за повсякденну роботу з виборцями [1, с. 312]. Загалом ідео-
логія перестає бути колективною утопією і здебільшого перетворюється на певну програму вирі-
шення політичних, економічних, соціальних та інших проблем суспільства. 

Разом з тим сучасне тлумачення поняття «ідеологія» набуває ознак універсальності як з огляду
цінностей, так і щодо механізмів її масового розповсюдження. Дедалі частіше звучить так звана «за-
гальнонаціональна ідеологія», тобто здійснюється спроба пошуку суспільного консенсусу шляхом
штучного поєднання різних культурних кодів, соціальних архетипів, ціннісних орієнтацій тощо.
Принагідно актуалізується міфологічна свідомість, наукові концепції (для обґрунтування ідеоло-
гічної доктрини), аж до релігійного почуття віри. Однак майбутнє такої (інтегрованої) ідеології без-
посередньо залежить від політичних традицій тієї чи іншої держави, від рівня та якості політичних
комунікацій. Йдеться, насамперед, про те, чи в стані  опозиційні партії ефективно співпрацювати
з партією (партіями) влади, чи готові переможці парламентських виборів підтримати прогресивні
наробки попередників. Таку політичну спадкоємність можемо спостерігати на теренах Західної Єв-
ропи, що позитивно позначається не лише на якості партійних взаємодій і на роботі парламенту,
але в цілому на якості життя в багатьох західноєвропейських країнах.

Зрозуміло, що ідеологія — це складний світоглядний продукт, певна символічна структура. Тому
наразі не існує (і навряд чи існуватиме) концепції чи теорії, що могла би слугувати теоретичним
підґрунтям для створення дієвої ідеології. Праці відомих дослідників торкаються тих чи інших ок-
ремих аспектів вивчення ідеології, зокрема взаємообумовленості  ідеології та утопії (К. Манхейм,
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З. Бауман, Дж. Александер, Т.А. ван Дейк, І. Валлерстайн, А. Грамши, У. Матц та ін.); взаємодії
ідеології та політичних міфів (Ж. Сорель, А. Кол’єв, А. Цуладзе, Е. Кассірер та ін.); історичної
самосвідомості (Т. Карлейль, Д. Мілль, Г. Маркузе, О. Шпенглер та ін.); політичної символізації
(Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Бодрійяр та ін.) тощо.

Власне теоретичні конструкти цікавлять переважним чином політологів. У площині практичної
політики в пошані здебільшого маркетинговий підхід. Партії-учасники виборчого процесу сегмен-
тують ринок електорату і пропонують передвиборчі програми як товар. Громадяни свідомо чи не-
свідомо купують передвиборчі лозунги, віддаючи за них свої голоси.

У такий спосіб відбувається своєрідний взаємообмін. Виборці вкотре намагаються повірити
в краще майбутнє. Натомість кандидати у народні депутати «малюють» для громадян певну ідеальну
картину світу, шляхи досягнення цього ідеалу, вирішення проблем, задоволення потреб тощо. На-
явність у політичній системі декількох партій, тобто інституту багатопартійності, створює можли-
вість (або ілюзію) існування альтернатив для досягнення поставлених цілей. 

Таким чином, за допомогою технологій політичного маркетингу штучно сконструйована ідео-
логічна концепція спрямовується на особистісний життєвий простір громадянина, змушує його
вкотре повірити у світле майбутнє, запропоноване тією чи іншою політичною силою. 

Водночас почуття віри пронизує сакральними мотивами ідеологію політичних партій, вживлює
в неї ідею спасіння, яка, за М. Вебером, стає винагородою за негаразди та нещастя, що супрово -
джують людину протягом життя. Німецький дослідник наголошував, що свого суттєвого значення
«концепція спасіння» досягає лише тоді, коли виступає як систематично розроблена «раціональна
картина світу» з відповідним ставленням до неї [2, с. 756].

Отже,  для політичних партій ідеологія слугує певним технологічним інструментом, що допомагає
у формуванні відповідного електорального сегмента своїх прихильників. Але у зв’язку з тим, що спо-
відувачів якоїсь «чистої ідеї» на сьогодні майже не зустрінеш, створюються так звані гібридні, інтег-
ровані ідеології. Пов’язано це не в останню чергу з  тенденцією світової глобалізації, а також з більш
швидкою зміною стеоретипів у епоху інформаційного суспільства. Політики теж призвичаюються
сворювати ідеологічні конструкти типу ad hoc, тобто від виборів до виборів. Це така собі «ідеологічна
пігулка», або, за влучним висловом російського соціолога І. Задоріна, «ідеологічний фаст-фуд», яким
принаймні кожні п’ять (раніше чотири) років майбутні парламентарії «годують» електорат.

Вибори народних депутатів України, що відбулися 28 жовтня 2012 року, стали яскравим свідчен-
ням застосування ідеологічного маркетингу та пропонування не лише «фаст-фуду», а й «ідеологіч-
ного коктейлю», націленого на залучення більшого числа виборців.

Вдалося небагатьом. Лише п’ять політичних партій вибороли перемогу та увійшли до складу ни-
нішнього парламенту з можливістю формування фракцій1.

Таблиця 1 — Склад Верховної Ради України VII скликання (станом на 29.01.2013 р.)2

Як свідчать дані табл. 1, Партія регіонів знову отримала суттєву перевагу і намагатиметься впли-
вати на ухвалення законодавчих рішень. Якою є ідеологія Партії регіонів? Важко відповісти, бо ні
в програмі, ні в статуті партії вона (ідеологія) чітко не визначена. 
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Фракції Кількість осіб % до заг. кількості

Партія регіонів 208 46,8

ВО «Батьківщина» 99 22,3

УДАР (Український демократичний альянс 
за реформи) В. Кличка

42 9,5

ВО «Свобода» 36 8,1

Комуністична партія України 32 7,2

Позафракційні 27 6,1

Разом 444 100

1На час виборів в Україні налічувалося 202 політичні партії, на кінець січня 2013 року — 200 (згідно з даними Дер-
жавної реєстраційної служби Украни — http://www.drsu.gov.ua/party
2За даними з офіційного веб-порталу Верховної Ради України — http://iportal.rada.gov.ua/

Політичні інститути і процеси



Освіта регіону — 2013/2 59

У Статуті Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» зафіксовано: «Партія за своїм характером
та ідейно-політичною спрямованістю є демократичною» (п. 2.2) [3]. На жаль, таке формулювання
не розкриває ідеологічної сутності «Батьківщини».

УДАР теж прямо не вказує своєї ідеологічної приналежності. 
Мабуть, у випадку і Партії регіонів, і Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», і Українського

демократичного альянсу за реформи  сміливо можна послугуватися популярним остатнім часом
і вищезгадуваним поняттям  «загальнонаціональна ідеологія».

Натомість насправді ідеологічними в нинішньому парламенті виявляються Всеукраїнське об’єд-
нання «Свобода» і Комуністична партія України. Як не дивно, але кількісна різниця у складі їхніх
фракцій  становить чотири особи (голоси) — 36 і 32 відповідно.

Комуністи  традиційно сповідують ліву ідеологію, свободівці ж  уособлюють право-радикальну
націоналістичну течію.

Цікаво, що комуністи у своїй передвиборчій програмі знову пропонують будувати соціалізм в Ук-
раїні3. При цьому називають його демократичним суспільством, суспільством справедливості та гу-
манізму «без експлуатації людини людиною», з «ліквідацією диктатури капіталу і встановленням
справжнього народовладдя». Програмове (одночасно передвиборче) гасло «Уперед, до соціалізму!»
супроводжується численними обіцянками покращення життя, зокрема «забезпечення щорічних ін-
вестицій у розвиток села не менше 7% ВВП; надання медикам, працівникам культури та освіти, які
працюють у державних установах, статусу державних службовців; встановлення орендної плати за
житло на рівні не вище 10% від прожиткового мінімуму; збільшення чисельності та рівня фінансу-
вання державних культурних установ, бібліотек, книжкових магазинів» та ін. 

Таке собі утопічне есе, до того ж не найкращого гатунку. Втім обіцянками рясніють всі без ви-
нятку передвиборчі програми. І Партія регіонів, і «Батьківщина», і Комуністична партія України
пропонують виборцям «якісну освіту сьогодні» (Партія регіонів), «освіта стане доступною і сучас-
ною» («Батьківщина»), «доступність якісної освіти» (КПУ). Партія регіонів обіцяє збільшення аж
до 75 % держзамовлення у ВНЗ, а КПУ — повернення до державної безкоштовної вищої освіти (це
при зростанні кількості безробітних серед випускників!). І вже майже традиційно — доступне житло
для молоді, комп’ютеризація шкіл, підвищення зарплат, пенсій тощо. 

Деякі програмові тези викликають неабияке здивування. Так, «УДАР» пропонує «впровадити ме-
ханізми прямої народної дії» через «народну законодавчу ініціативу», «народне вето», «народний
вотум недовіри», тобто повернення до прямої демократії, що по суті неможливо (але ідеологам но-
воствореної партії, мабуть, бракує часу для з’ясування відмінностей між прямою та представниць-
кою демократією).

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» намагатиметься «у середній школі реалізувати про-
граму «Знай англійську як українську». А що робити тим, хто не знає української, або тим, хто
прагне вивчати не англійську, а французьку чи китайську? Більше того, незрозуміло, що означає:
«Наповнимо реальним змістом статус української мови як єдиної державної»? І остаточно збиває
з пантелику теза: «Чисте повітря, чиста вода, чисті міста і села — наша мета»?! Здавалося, що мета
політичної партії — це щонайменше сприяння вираженню і формуванню політичної волі громадян.
Наразі захист довкілля є лише тактичним  інструментом, і то здебільшого для партій екологічного
спрямування.

Читаючи передвиборчу програму Партії Регіонів «Від стабільності до добробуту», складається
враження, що потрапляєш в чергову утопію. Може, не таку яскраву як у Анрі Сен-Сімона або Джор-
джа Оруела, але масштабну   з «середньою зарплатою 8000 грн у 2017 році; з 100% забезпечення лі-
ками хворих на онкологічні, серцево-судинні захворювання, туберкульоз, ВІЛ/СНІД; з 20 000
систем централізованого очищення питної води; з розбудованою соціальною інфраструктурою сіль-
ської місцевості (автодоріг, лікарень та шкіл); з новим швидкісним залізничним сполученням між
столицею та регіонами» тощо.

Окремим приводом для здивування є програма Всеукраїнського об’єднання «Свобода». Щоп-
равда, в цьому разі виникають різні почуття — не лише здивування, а й неабияке занепокоєння.
Одразу впадає в очі «Програма захисту українців» особливо з огляду на те, що Україна є багатона-
ціональною державою. Далі привертає увагу теза «Ліквідувати соціальну прірву між багатими та бід-
ними...». Читається вельми неоднозначно і, як не парадоксально, дуже нагадує комуністичну

3Передвиборчі програми партій-переможниць парламентських виборів-2012 взято з офіційного веб-серверу Цент-
ральної виборчої комісії —www.cvk.gov.ua 
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(соціалістичну) ідеологію. Заради справедливості треба сказати, що  друга частина фрази стосується
«стимулювання розвитку середнього класу». Але видається, що змістово і комуністи, і свободівці
малюють одну й ту ж  картину світу.

Відстоюючи імідж радикальної партії, ВО «Свобода» пропонує здійснити досить абсурдальні за-
ходи, як, наприклад, «забезпечити пільгові умови повернення на Батьківщину всіх українських за-
робітчан» (немає жодних перешкод для їхнього повернення, для чого створювати пільги); «встановити
п’ятикратне співвідношення між максимальною і мінімальною погодинною заробітною платою
у працівників бюджетної сфери» (звідки взялася така цифра, може, все-таки краще визначати за-
лежність зарплати від якості виконаної роботи); «регламентувати вживання української мови у ЗМІ
відповідно до кількості українців — не менше, ніж 78% від друкованої площі та ефірного часу»
(а може, краще від попиту на засоби масової інформації?).

Загалом  актуальність радикалізму на українських теренах, а точніше, перемога ВО «Свобода»
на паламентських виборах є прогнозованим результатом. Це своєрідна відповідь на посилення кри-
зових явищ в українському суспільстві та неспроможность чинної влади запропонувати ефективні
засоби подолання кризи. Але це ще не означає, що «Свобода» створює певні загрози для подальшого
розвитку України. Українське суспільство є досить поміркованим, тому подальший перебіг подій
відбуватиметься згідно з відповідною «ідентифікаційною матрицею», вибираючи «засоби змін, адек-
ватні цій матриці, бо в нас не спрацювали б ні польський, ні китайський варіанти радикального ре-
формування суспільства» [4]. У зв’язку з вищезазначеним, свободівцям варто ретельно обміркувати
та вибудувати таку стратегію своєї парламентської діяльності, яка дозволить не розгубити свій елек-
торат за час нинішньої каденції.

Це потребує певної ідеологічної гнучкості, бо так чи інакше доведеться об’єднуватися з іншими
парламентським фракціями, принаймні  для ухвалення законопроектів, що відповідають програ-
мовим засадам «Свободи». Власне таке об’єднання відбулося ще напередодні парламентських ви-
борів 2012 р. внаслідок підписання Політичної угоди про створення коаліції демократичних сил
у Верховній Раді VII скликання4. 

Таким чином, на практиці спостерігаємо формування так званої інтегрованої ідеології, хоча її май-
бутнє бачиться досить сумнівним. Досвід парламентської діяльності в Україні свідчить про нетрива-
лість існування різних передвиборчих об’єднань, а на утвердження певної ідеології потрібен час...

Власне тому непереконливо сприймаються результати окремих соціологічних досліджень, про-
ведених напередодні виборів. Йдеться про зростання впливу програмно-ідеологічного чинника на
електоральний вибір громадян. Зокрема, за даними Центру Разумкова, 45% українців, здійсне-
нюючи вибір, орієнтувалися на ідеологію та виборчу програму партії (кандидата) [6]. Невже грома-
дяни України дали себе ошукати, вкотре повіривши в передвиборчі обіцянки. Бо як ті програми
уважно прочитати, то одразу було б зрозуміло, що просто недоцільно (якщо не небезпечно) довірити
таким кандидатам управління державою. Натомість вибір зроблено. Наскільки він був вдалий, по-
каже час...

Наразі, підсумовуючи викладене, доводиться визнавати, що на сьогодні партійна ідеологія не
є засадничим фактором політичних комунікацій на теренах українського парламентаризму. Неідео-
логічне джерело політичних комунікацій є перешкодою для ідентифікації партій, відтак для ідео-
логічної розбудови в Україні. Але навіть ті партії, що так чи інакше визначилися зі своєю
ідеологічною платформою, доволі легко «перефарбовуються» залежно від кон’юнктури. Це сприяє
посиленню ідеологічної невизначеності або формуванню ідеологічних симбіозів (ВО «Батьківщина»
та ВО «Свобода»). Радикальні настрої останньої навряд чи створюватимуть загрозу розвитку укра-
їнської держави, а ефективна робота парламенту стане запорукою для визначення ідеологічних пріо-
ритетів на майбутнє.

Як би не розгорталися подальші події, нові обличчя в українському парламенті — це добрий знак
для формування нової генерації політиків. Можливо, їм удасться зламати стереотипи чинного вла-
дарювання і змусити нас повірити в те, що влада може бути чесною, що вона турбується про добро-
бут кожного з пересічних громадян. Натомість громадяни стануть впевненішими у собі, а відтак
і вимогливішими до себе й до влади. Бо, як відомо, народ заслуговує на таку владу, яким є сам.

60

4 Угоду підписали ВО «Свобода» та Об’єднана опозиція ВО «Батьківщина», у складі партій ВО «Батьківщина», Гро-
мадянська позиція, Європейська партія України, «За Україну!», Народний Рух України, Народна самооборона, Ре-
форми і порядок, Фронт змін [5]
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Розділ ІV
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ
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Здійснено політологічний аналіз феномену свободи релігії, яка є однією з засадничих принципів демо-
кратичного суспільства, в контексті глобалізаційних процесів. Розкрито суть трьох основних теоре-
тичних підходів до питання свободи релігії у вітчизняній науці: етикоцентричного, релігієцентричного
та нормоцентричного.

Ключові слова: релігія, свобода, свобода совісті, толерантність, глобалізація.

Политологический анализ феномена свободы религии, которая является одной из основоположных
принципов демократического общества, в контексте глобализационных процессов. Раскрыто суть трёх
основных теоретических подходов к вопросу свободы религии в отечественной науке: етикоцентриче-
ского, религиоцентрического и нормоцентрического.

Ключевые слова: религия, свобода, свобода совести, толерантность, глобализация.

Political analysis of the freedom of religion phenomenon as one of the basic principles of democratic society in
times of globalization. Examined three theoretical approaches to issue of freedom of religion in Ukrainian science:
ethics-, religious-, and norms centred.

Key words: religion, freedom, freedom of religion, tolerance, globalization.

Поза сумнівом як в історичному, так і сучасному звучанні проблема свободи релігії залишається
актуальною, оскільки в демократичних системах релігія може виконувати соціальні функції, задо-
вольняти релігійні потреби громадян. Відтак свобода буття релігії може реалізуватися як демокра-
тичний принцип лише в рамках таких правових категорій як «свобода совісті». Особливого значення
питання свободи релігії набуває в контексті демократичних перетворень та посткомуністичних ре-
лігійних змін, що відбулися в Центрально-Східній Європі після падіння Берлінського Муру. Важ-
ливе значення мають фундаментальні теоретичні праці західних політологів і релігієзнавців другої
половини  ХХ ст. З. Бжезинського [7-9], О. Зинов’єва [13], Д. Белла [4, 5],  Г. Кокса [15], Г. Оллпорта
[17], Д. Поллака [23], М. Л. Готьє [20], С. Рамет [22] та ін. Узагальнено дані з проблеми, що містяться
в нещодавно опублікованій (за редакцією відомого німецького дослідника Герхарда Робберса) книзі
«Держава і релігії в Європейському Союзі» [18].
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Метою статті є з’ясування ролі свободи релігії та свободи совісті в сучасному світі саме в їхньому
глобальному вимірі в конкретних виявах у тій чи іншій державі.

Зрозуміло, що свобода буття релігії залежить від багатьох факторів:
– від характеру взаємовідносин держави та релігійних організацій, ставлення останньої до релігії; 
– місця і функціональної ролі в суспільстві, правового статусу релігії і церкви; 
– нормативного простору діяльності тих чи інших релігійних організацій та рівня можливості

реалізувати ними свої функціональні можливості в суспільстві; 
– рівня прав і свобод громадян в їхньому ставленні до релігії та церкви, умов і можливостей їхньої

вільної самореалізації в системі релігійних чи арелігійних координат [1, c. 665].
Проблеми свободи релігії та свободи совісті є сьогодні надзвичайно актуальними в теоретичному

і практичному сенсі. Вчений М. Бабій виокремлює низку обставини і причин, які детермінують
значну лематизацію означених проблем у міжнародному та національних дискурсах [2, c. 6–7].

По-перше, це глобалізаційні процеси, які у своєму узагальненому сутнісному вияві постають як
фактор «зростання й ущільнення мережі світових соціальних взаємин» [11, c. 14]. Глобалізація сут-
тєво впливає як на соціально-економічні, політичні, так і духовні, зокрема релігійні, процеси на
їхню екзистенційну складову.

По-друге, появилися серйозні новації, підходи в експлікації та розумінні феномена особистості. Від-
чутними постають антропологічний поворот у філософії, релігієзнавстві, «прогресуюча індивідуалізація»
нашого буття. Людина дедалі більше звільняється від тиску різних суспільних форм і дедалі більше пе-
ретворює їх у засоби свого самоствердження, самореалізації, зокрема в духовній, в т.ч. й релігійній, сфері. 

По-третє, наявність феномена поліконфесійності та тенденції до її розширення, а також про-
блемних питань міжконфесійних відносин, їх толерантизації. Толерантність сьогодні постає однією
із найбільш важливих проблем у теоретичному й практичному вимірах. Вельми помітним є зрос-
тання уваги до неї та поглиблення процесу її осмислення в гуманітарному дискурсі. Важливість і
детермінаційна здатність толерантності в соціальній та духовній сферах людського буття є екстра-
ординарною, оскільки вона стосується майже кожної людини, яка живе в поліконфесійному, полі-
культурному світі. В цьому контексті толерантність може означати потенціальну позицію прийняття
множинності, поліваріантності, гетерогенності вибору [11, c. 14], разом з тим і рівності свободи со-
вісті та свободи релігії для кожного. Основа толерантності — визнання права на інакшість.

По-четверте, релігія і релігійні організації, незважаючи на наявність кризових явищ у своєму
середовищі, постають нині значним фактором у житті людини та суспільства, активним суб’єктом
духовного, соціального буття останнього.

По-п’яте, проблеми свободи совісті та свободи релігії були й залишаються в ХХІ ст. одними з цен-
тральних глобальних питань, від розв’язання яких значною мірою залежить і вирішення інших за-
гальнолюдських проблем. Зауважимо, що свобода совісті конституйована нині в більш ніж
120 державах світу [19, c. 26]. Створена система міжнародно-правових і державно-правових актів,
а також організацій, яка покликана сприяти захисту й реалізації свободи релігії та свободи совісті,
ліквідації всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії або переконань. При цьому бе-
реться до уваги, що релігія чи інші світоглядні переконання є для кожної людини, яка їх дотримується,
одним з основних елементів розуміння нею життя та його смислу. Ці процеси, розвиток міжнародних
та національних інститутів прав людини (в т.ч. й права на свободу совісті, релігії) значною мірою спри-
яють зміцненню й поглибленню глобальної універсалізації цих прав, їх стандартизації. Останні тен-
денції не завжди корелюються з традиціями, ментальністю окремих народів, етно-національних
утворень і, зрозуміло, викликають супротив як з боку окремих релігійних спільнот, так і їхніх вірних.

По-шосте, маємо взяти до уваги (в аспекті тематизації проблем свободи релігії та свободи совісті)
конституювання у більшості країн світу принципу відокремлення релігійних організацій від дер-
жави, а в широкому вимірі — розмежування світоглядної сфери й владних інститутів, утвердження
її світоглядного нейтралітету, світськості. В контексті останньої забороняється будь-який примус
при визначенні особою свого ставлення до релігії, інших переконань, участі і/або неучасті в пуб-
лічних богослужіннях, релігійних обрядах, церемоніях тощо. Релігія постає як особиста справа лю-
дини як у процесі її віросповідного самовизначення, так і самореалізації [2, c. 7]. 

Сфера свободи совісті, віросповідання, поза сумнівом, стосується найбільш делікатної, інтимної
ділянки людського буття, царини духу, вияву свободи особистості. Науковцями, теологами, політиками
вона визнається такою, що має фундаментальний характер. Не випадково свобода совісті розглядається
як базова в системі інших свобод, тому що «вільна совість у вірі є вищою понад усе» [2, c. 7].
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Схожі думки висловлював і український філософ-правник Б. Кістяківський. Ще в 1906 році він
надрукував статтю в журналі «Вопросы философии и психологии», в якій зазначав, що основним
принципом правової або конституційної держави є встановлення меж для державної влади, за які
вона не має права виходити, визнаючи за особистістю невід’ємні, непорушні й недоторканні права.
«Уперше в правовій, або конституційній, державі визнається, що є певні сфера самовизначення
і самовиявлення особистості, у яку держава не має права втручатися. Невід’ємні права людської
особистості не створюються державою; навпаки, вони за самою своєю суттю привласнені особис-
тості» [14, c. 144].

Цю сферу український філософ-неокантіанець пов’язує з поняттям свободи совісті: «Уся сфера
думок, переконань і вірувань повинна бути безумовно недоторканною для держави. Звідси виникає
визнання релігійної свободи вірувати або не вірувати; змінювати релігію, створювати свою власну
релігію і оголошувати себе не приналежним до жодного віросповідання; сюди ж слід віднести сво-
боду культів, тобто право для всіх віросповідань відправляти свої богослужіння» [14. c. 144]. Звернімо
увагу, що ці слова були написані за трохи більше ніж десять років до початку жорстоких пересліду-
вань Церкви та віруючих «безбожною» більшовицькою владою, наслідки панування якої добре ві-
домі — моральна деградація суспільства і майже повне духовне спустошення населення. Тож
Б. Кістяківський не лише подавав ідею правової держави, а й застерігав від тих небезпек, на які
може наразитися держава, якщо тотально втручатиметься в усі сфери особистісного життя людини,
зокрема життя релігійного.

Християнське розуміння свободи совісті — якщо абстрагуватись від конфесійних відмінностей —
ґрунтується на трьох фундаментальних засадах. Насамперед, кожна людська особа незалежно від
статусу й роду активності має трансцендентний вимір. Наділена гідністю згори, ця особа має коло
прав, які виправдані і вкарбовані сакрально. По-друге, людина народжена вільною і покликана реа-
лізувати себе як син або донька Господа. По-третє, людина є соціальною одиницею, вона створена
для життя в гармонії з іншими особами в любові і справедливості. Ці три фундаментальні цінності —
гідність, свобода та соціальність і становлять підвалини розвитку прав людини в історичній земній
перспективі [12, c. 152].

Слід особливо наголосити: те, що людина має права тільки тому, що вона є людиною — не бать-
ком чи матір’ю, не роботодавцем чи робітником, не громадянином навіть, а просто людиною, —
вже сама така постановка питання є революційною. Один Бог, який викликав до життя цілісне тво-
ріння і створив людину за своєю подобою — ось джерело розуміння природності й невідчуженості
прав людини. Освячення натурального права Божим атрибутом, санкцією, яка виходить поза межі
буденної марноти, робить це право непідсудним ані урядам, ані суспільству. Без релігійного духу,
без трансцендентного виміру найдосконаліші правові документи стають папірцями, якими бру-
тально нехтують. Це розуміли тисячі років, до цього вимушені повернутися і на початку ІІІ Міле-
ніуму. «Політики можуть тисячі раз повторювати, що новий світовий порядок має ґрунтуватися на
повазі до людський прав, — зазначив свого часу Вацлав Гавел, — але це нічого не означатиме доти,
доки такий імператив не випливатиме з поваги до таємниці буття, таємниці універсуму і природи,
нашої власної таємниці» [21].

У вітчизняній науці існує декілька підходів розуміння сутності феномену свободи совісті в кон-
тексті її філософського осмислення — етикоцентричний, релігієцентричний та нормоцентричний.

В етичному аспекті свободу совісті визначають як здатність людини свідомо формувати й реалізо-
вувати у своїй поведінці власне розуміння моральної необхідності [16]. В основі релігієцентричного
розуміння феномену свободи совісті лежить ставлення особи до релігії — можливість бути або не бути
релігійним. Нормоцентричний підхід ґрунтується, як правило, на нормативному визначенні свободи
совісті, тобто передбачає забезпечення відповідних прав особи у сфері світоглядних переконань.

У західному релігієзнавстві, політології, теології поняття свободи совісті відображає правове за-
безпечення свободи релігії або права бути релігійним і відправляти культ певної релігії. 

Вочевидь, свобода совісті є інтегрованою філософською категорією, що, однак, має власний
зміст і значення, адекватне і вичерпне визначення якого навряд чи можливе в межах цієї роботи.
Однак видається можливим встановити її сутнісне ядро, яким є відношення «людина — граничні,
смисложиттєві засади її буття». Виходячи з цього, у загальному вигляді свободу совісті можна ви-
значити як філософську категорію, що відображає здатність людини самостійно обирати (форму-
вати) уявлення про світ, сенс і мету свого життя, добро і зло, справедливість, інші абсолютні смисли,
тобто здатність мати власну систему (сукупність) світоглядних принципів, цінностей, ідеалів, віру-
вань і можливість діяти відповідно до неї. 
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Останніми роками в релігієзнавчих дослідженнях, у правовому, філософському, політологічному
дискурсах значна увага приділяється теоретичному осмисленню проблем свободи релігії, складових
її парадигми. В цьому аспекті важливим є понятійне визначення свободи релігії в площині нових
культурно-історичних умов. Наша увага до такого визначення зумовлена тією обставиною, що
в більшості публікацій, аналітичних матеріалів, правових документів міститься невиправдане ото-
тожнення таких понять, як «свобода совісті» та «свобода релігії». При цьому не береться до уваги,
що категорія «свобода совісті» співвідноситься з широкою сферою духовного світоглядного, мо-
рального буття людини, в якій вона вільно самовизначається і самоактуалізується.

Свобода релігії є свободою вибору певного (конкретного) віросповідання, а також можливістю
вільної релігійної самореалізації віруючої особистості в координатах свого вибору, приватно чи разом
з іншими. Натомість свободу совісті можна розглядати як юридичний вимір світоглядного самовиз-
начення особистості в його широкому вимірі. Свобода совісті, як справедливо відзначає російський
дослідник  С. Бур’янов, постає як системотвірне право в системі прав людини, як основоположне не-
відчужуване право кожної людини на вільний світоглядний вибір [10, c. 6]. У цьому контексті свобода
релігії є лише певною, надзвичайно важливою структурною складовою свободи совісті. 

Парадигмальне ядро поняття «свобода релігії» включає у свій зміст свободу особистості мати або
прийняти, або змінити релігію чи вірування за своїм вибором та свободу індивідуально чи спільно
з іншими, публічно чи приватно сповідувати свою релігію шляхом богослужіння, навчання, релі-
гійних обрядів і здійснення ритуалів. Це поняття «стосується того, що є благом людського духу»,
всього того, що стосується вільного функціонування релігії в суспільстві.

Свобода релігії має як внутрішній, так і зовнішній аспект вияву, а саме: свободу вибору певного
релігійного світогляду і публічне сповідання релігії. Для віруючої людини важливе значення має
«зовнішнє сповідання віри», яке християнство вважало і вважає за суттєву ознаку християнської
совісті і розглядає його як необхідну умову перебування у християнстві (Рим 10: 10–11). До речі,
ще в перші десятиліття свого існування християнська церква вважала, що справжня релігійна со-
вість не може «існувати потаємно, а має являти себе зовні».

Свобода релігії виявляє себе як на особистісному рівні, так і на рівні віросповідних спільнот.
У цьому аспекті науковець М. Бабій виділяє три структурні складові поняття «свобода релігії»: «сво-
бода віросповідання», «свобода церкви» і «свобода в релігії» [2, c. 3].

Таким чином, філософська категорія свободи совісті проявляється у єдності внутрішнього і зов-
нішнього аспектів, перший з яких характеризує складний процес самовизначення особистості
у просторі світоглядних парадигм, другий — її вияв у процесі творчої самореалізації особистості
в системі координат свого світоглядного вибору [3, c. 35]. Встановлено, що дослідження посткому-
ністичних трансформацій в релігійній сфері, які розпочалися практично одночасно з демонтажем
комуністичних режимів у Європі, дозволили дослідникам релігії різних країн з більшою або меншою
впевненістю говорити про корельованість характеру систем державних і церковно-суспільних від-
носин країн центрально-східної Європи та специфікою їхньої посткомуністичної еволюції; про
присутність значної кількості паралельних процесів цієї еволюції для суспільств різної релігійної
культури.

Увага дослідників передусім сконцентрована на спільних рисах та специфічності державно-цер-
ковних відносин транзитних країн, інституційних перетвореннях, політичному залученні релігійних
інституцій, політико-правових і філософсько-соціологічних перспективах релігійної свободи та но-
вітніх релігійних рухах. Малодослідженими залишаються сутність змін у релігійній свідомості, за-
гальне і особливе в характері релігійності посткомуністичних суспільств, соціокультурні аспекти
релігійних змін.
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Розділ V
ПОЛІТИЧНА ПРАКСЕОЛОГІЯ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Олег Ткач, доктор політичних наук, 
професор  Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
УДК332

У статті розглядаються особливості соціальної політики України в умовах глобалізаційних процесів,
можливості застосування політичного маркетингу в розвитку української держави. Проаналізовано
поняття: соціальна політика, вирішення політичних конфліктів. Розглянуто політичні передумови та
чинники внутрішньополітичних стратегій України, проблеми реалізації  політичних стратегій залежно
від моделей демократизації.

Ключові слова: соціальна політика, соціалізація, соціалізаційна ефективність політичних систем,
соціальна держава, соціальна модель соціальної політики, політичний маркетинг.

В статье рассматриваются особенности социальной политики Украины в условиях глобализацион-
ных процессов, роль социальной политики как стратегии гражданского общества. Проанализированы
понятия: социальная политика, разрешение политических конфликтов. Рассмотрены политические
предпосылки и факторы политических стратегий Украины.

Ключевые слова: социальная политика, социализация, социализационная эффективность поли-
тических систем,  модель социальной политики, политический маркетинг.

The article is about following aspects: The so cial integration not only joins the general process but becomes the pri-
ority of the 21st century capable of becoming a connecting link of all aspects of the integration, moreover, of influencing
their efficiency and progres sive development.political еffectiveness of social politics upon conditions of market transition:
problиme of socialization of йconomie development. The term «social dimension» introduced into the scholar language
a few years ago has embraced all the social problems as well as the theory and practice of social planning.

Key words: social state, social policy, social partnership, democratic political regime, legal state, liberal
state, social democracy.

У сфері соціальної політики ключовим фактором, що виправдовує конкретні методи і форми діяль-
ності, традиційно вважається ефективність. Актуальність цієї проблеми зростає в умовах постіндустрі-
ального суспільства. Все це висуває на передній план проблему соціалізації економіки, розвитку її системи
заради людини та задоволення культурних, духовних та матеріальних потреб. Соціальна політика в ком-
плексі забезпечує підвищення рівня інтегральної (загальної) ефективності функціонування систем.

Цій темі присвячені роботи таких зарубіжних вчених як: Т. Ганслі, Г. Беккер, М. Блеунт. Дж. Мін-
цер, Р. Бар, М. Блауг, Р. Гейлбронер, Л. Тароу, Є. Долан, Дж. Сакс та інших. Значний внесок у по-
глиблення цієї теми зробили такі вітчизняні вчені, як: І. Лукінов, М. Долішній, Л. Безчасний,
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С. Злупко, І. Мандибура, В. Куценко, С.Вовканич, Г.Башнянин, Д. Неліпа, О. Панкевич, Я. Пасько,
Т. Перглер, А. Плехник, Т. Семигіна, А. Сіленко, В. Скуратівський, О. Скрипнюк, В. Цвих, Л. Чет-
вериков та інші. Проте здебільшого соціальна політика аналізувалася в літературі з позицій соціо-
логічних обстежень впливу на соціальні результати функціонування, розвитку систем.

Основними цілями соціальної політики на сучасному етапі є: максимальне збереження фізич-
ного, інтелектуального, духовно-етичного потенціалу країни; формування ефективної системи тру-
дової мотивації, яка відповідає вимогам легального ринку, орієнтована на позитивне розширене
відтворення «людського капіталу» України. Без цього неможливий економічний підйом, ефективна
економіка, повноцінний ринок; створення інституціональних і соціально-економічних передумов
для реалізації громадянами, різними суспільними прошарками і групами населення своїх потреб та
інтересів, прояву своєї активності й розкриття особистості. Саме це створює передумови грома-
дянського суспільства, особистої свободи, реальної демократії. 

Можна виділити три типи системних моделей, кожний з яких базується на організаційних прин-
ципах, вироблених відповідно: «класичною школою»,  кібернетичним підходом, синергетичним
підходом. Механічний тип організаційної системи характеризується вкрай слабкою структурною
реакцією на зміни середовища. Для організаційних систем такого типу характерними є невеликий
інноваційний потенціал і незначні можливості реалізації. Конфлікт між бюрократією і змінами (ін-
новаціями) є досить відчутним. Адаптивний тип організаційної системи характеризується присто-
суванням до змін зовнішнього середовища. Організаційні системи такого типу реагують,
намагаючись пристосувати свою організаційну структуру до нових умов. Тип зворотного зв’язку
в цьому випадку є негативним.

Інноваційний тип системи характеризується активною роллю і гнучкою організаційною струк-
турою. Організації такого типу орієнтовані на внутрішньоорганізаційний розвиток і розвиток зов-
нішнього середовища. Вони здатні оперативно змінювати як мету діяльності, так і структуру. Тип
зворотного зв’язку в цьому разі є позитивним [1, с. 34].

Середній розмір призначених місячних пенсій усім категоріям пенсіонерів у 2011 р. перевищив
розмір загального прожиткового мінімуму (відповідно 1253 та 1017 грн) [2, с. 156].

Одночасно дослідники враховують зростання споживчих цін, при цьому ціни (тарифи) на спо-
живчі товари (послуги) у 2011 р. зросли на 4,6%, що майже вдвічі менше за відповідний показник
2010 р. У перерахунку на долари США на початок 2011 р. середній розмір пенсій усіх категорій пен-
сіонерів в Україні становив 144,7, що менше, ніж у Білорусі (194,9) та Росії (249,3) [3, с. 155].

Невідповідність матеріальних потреб пенсіонерів розміру винагороди за багаторічну працю (а серед
пенсіонерів 4,5 млн ветеранів праці) є однією з причин того, що ці люди продовжують працювати після
досягнення ними пенсійного віку. Так, за даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств)
з питань економічної активності, середньомісячна кількість економічно активного населення віком
15—70 років у 2011 р. становила 22,1 млн осіб, з яких 1,8 млн — особи пенсійного віку [2, с. 157].

Ефективна соціальна політика визначає модель взаємодії держави й суспільства, економіки й лю-
дини. Визначення спрямованості соціальної політики передбачає стратегію соціально-політичного
маркетингу. Розглянемо критерії ефективності соціальної політики у співвідношенні із соціально-
політичним маркетингом  [4, с. 118].

Існують загальносоціологічні теорії, які, ана лізуючи ефективність соціальної політики, спираються
на кон цепцію солідарності Е. Дюркгейма, підхід В. Зомбарта, структурно-функціональний аналіз
Т. Парсонса, аналіз класових відносин та ідею змен шення ролі держави К. Маркса, системний підхід
Н. Лумана до інституціоналізації форм допомоги у розвитку суспільства, аналіз взаємодії системно го
і життєвих світів, проаналізованих Ю. Хабермасом. Проаналізовано проблематику ефективності со-
ціальної політики й перспектив її розвитку в працях таких західних соціологів, як П. Абрахамсон,
П. Алкок, П. Бурдьє, Н. Дікін, П. Розанваллон, Р. Титмусс, С. Хорт, Г. Еспін-Андерсон [5, с. 87].

Об’єктом соціальної політики є відносини, процеси діяльності соціуму, що безпосередньо чи опо-
середковано впливають на формування безпеки людини, задоволення соціальних потреб та інтересів,
освоєння соціальних цінностей через забезпечення чіткого функціонування соціально-політичних ін-
ститутів, суб’єктів соціальної політики, координації, узгодження діяльності системи, спрямування на
формування оптимального співвідношення пропорцій між елементами, дій усіх її учасників, форм,
методів і засобів соціальної політики, забезпечення соціальної стабільності, соціальної безпеки.

Держава як суб’єкт реалізації соціальної політики гарантує мож ливість ефективної взаємодії со-
ціальних груп та інших еле ментів соціальної  структури   як  суспільно впорядкованого і суспільно
захищеного систем ного процесу, тобто соціальної політики в масштабах країни. Тобто держава є га-
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рантом здійснення соціальної політики і голов ним суб’єктом. Поєднання у державі функцій гаранта
реальних можливостей для регулярного здійснення соціальної політики та функцій од ного з суб’єк-
тів соціальної політики є маловірогідним. Отже, у громадянських суспільствах державна соціальна
політика здійснюється у багатосуб’єктному се редовищі, її цілі і зміст формуються як результат взає-
модії держави із суб’єктами громадянського суспільства та їхніми представниками. 

Соціальна політика не сприяла демократизації українського суспільства. Соціально-економічна
криза, яка боляче вдарила по широких верствах населення, змушувала людей більше думати про
власне виживання, індивідуальну адаптацію до нової ситуації, ніж про демократичні реформи. Де-
інституціоналізація, слабкість центральної влади, корупція державного апарату і правоохоронних
органів висунули проблему відновлення елементарного порядку в країні в ранг першочергової сус-
пільної потреби. Це пріоритетне завдання налаштовує суспільну думку на користь жорсткості влади
і стимулює авторитарні тенденції.

Моделі соціальної політики соціальних держав пройшли тривалий процес еволюції. Внаслідок
цього соціальній державі вдалося усунути асиметрію прав та обов’язків громадян, поєднати прин-
ципи солідарності та особистої відповідальності, досягти втілення як ліберальних, так і соціальних
цілей. У сучасних умовах  в основі виклику соціальній моделі, наприклад Німеччини, є уповіль-
нення темпів зростання ВВП, інші фактори є похідними [6, с. 246].

Моделі соціальної політики виходять із сутності соціальної держави,  яка може бути визначена як
демократична, правова держава, що характеризується  спрямуванням соціальної політики на досяг-
нення в суспільстві соціальної злагоди, соціальної справедливості та забезпечення добробуту всіх
верств населення завдяки ефективній реалізації політики соціального партнерства, організацію та
здійснення державної влади на демократичних, правових засадах, досягнення соціальної справедли-
вості, яка виявляється через оптимальне поєднання соціальної рівності та економічної свободи. 

Існування в державі демократичного політичного режиму з наявним розвиненим громадянським
суспільством й реалізація основних засад правової держави, виступаючи необхідними умовами діяль-
ності соціал-демократичних партій і створюючи можливості поєднання ефективної економіки та
ефективної соціальної політики, виступають одночасно політичними передумовами виникнення та
розвитку базових принципів соціальної держави. Реалізація принципу людської гідності, соціальної
справедливості, субсидіарності, соціального партнерства й принципу державного втручання в еко-
номіку можливі лише у разі, з одного боку, створення необхідних умов для соціальної та економічної
активності громадян шляхом реального гарантування особі, окрім громадянських та політичних, ос-
новних економічних, соціальних і культурних прав, а з іншого — визнання особи найвищою суспіль-
ною цінністю й запровадження державного піклування про становище кожного громадянина.
Сприяючи на етапі становлення соціальних держав консолідації суспільних вимог і наполягаючи на
розширенні числа тих, хто претендував на соціальну допомогу, інститути громадянського суспільства
прискорили перетворення держави на соціально відповідальний інститут, у подальшому здійснюючи
контроль за діяльністю владних структур у соціальній та економічній сфері.

Формування демократичного політичного режиму зумовило реалізацію базових реформ у полі-
тичній та соціальній сферах, що призвело до створення необхідних умов зародження основ соці-
альної держави в Україні. Зокрема, такі зміни в політичній сфері, як послаблення централізованого
державного управління та руйнація авторитарно-бюрократичної системи, відмова від панування
командно-адміністративних методів, формування нового підходу до розуміння основних прав і сво-
бод людини й громадянина та обов’язків держави щодо їхнього гарантування, призвели до зро-
стання ступеня залучення громадян до суспільного життя, орієнтацію на саморозвиток індивідів.
В економічній сфері з переходом до демократичного політичного режиму розпочались процеси роз-
державлення, приватизації, дерегуляції, поширення свободи підприємництва, торгівлі, запрова -
дження елементів вільної ринкової економіки з притаманним їй принципом приватної власності,
що заклало економічні підвалини формування соціальної держави в Україні. Завдяки переходу до
демократичного політичного режиму та відмови від тоталітарних методів досягнення консенсусу
шляхом диктату було створено необхідні умови для заснування соціально-трудових відносин на за-
садах соціального діалогу та розвитку системи соціального партнерства.

Це зумовлює активну участь держави у розвитку системи соціального партнерства, що дає змогу
стверджувати про формування в Україні тристоронньої моделі такої системи. Політика соціального парт-
нерства як система дій, спрямованих на гармонізацію соціально-трудових відносин і попередження кон-
фліктів між найманими працівниками та роботодавцями, досягнення між ними миру й співробітництва,
гарантування прав і свобод обох сторін, стала чинником розбудови західних моделей соціальної політики. 

Олег Ткач. Особливості державної політики у сфері соціального розвитку України



За умов недостатнього рівня розвитку громадянського суспільства, слабкої правової захищеності
населення та відсутності глибоких демократичних традицій організації соціального, економічного
й політичного життя, підвищення ролі держави, як гаранта рівноправної участі всіх сторін системи
соціального партнерства у переговорах, є важливим чинником розбудови соціально орієнтованої
економіки, утвердження економічної демократії та становлення соціальної держави в Україні.
З цією метою політика держави має спрямовуватись на забезпечення всіх необхідних умов розвитку
профспілок і організацій роботодавців як суб’єктів соціального партнерства, гарантування еконо-
мічної свободи громадян і запровадження тарифної автономії, утвердження солідарної системи участі
суб’єктів соціального партнерства у виробленні соціальної політики та вирішенні соціально-тру-
дових спорів [7, с. 98].

Це зумовлено відсутністю чіткої концепції розвитку України як соціальної держави та відповід-
ної їй соціальної політики, яка б мала статус офіційного, обов’язкового до виконання, правового
документа. Водночас здійснення соціальної політики відповідно до страхових принципів у по-
єднанні з адресним захистом малозабезпечених категорій громадян, яке на сьогодні відбувається
в Україні, дає змогу стверджувати, що соціальна політика є необхідним чинником розбудови основ
соціальної держави. 

Висновки. Однією із найхарактерніших особливостей функціонування та розвитку сучасних си-
стем є соціальна політика як процес використання певної частини чистого грошового доходу на
потреби соціально-матеріального і соціально-духовного розвитку людини, колективів і суспільства.
Вона має три основні типи: соціально-економічна як процес розширення інституту суспільної влас-
ності; функціональна як процес використання частини чистого грошового доходу на потреби со-
ціально-матеріального й соціально-духовного розвитку людини; формаційна як процес розширення
суспільного й квазісуспільного секторів національної економіки. Соціальна політика проявляє себе
на мікроекономічному, а формаційна — на макроекономічному рівнях. 

Критерієм ефективності соціальної політики є підвищення соціальної відповідальності держави,
бізнесу й особи за стійкість населення і країни до соціальних збурень, зміни соціально-економічних
факторів розвитку, соціальна безпека. Критерієм ефективності консервативної, соціально-демо-
кратичної і ліберальної моделей соціальної держави є забезпечення соціальної безпеки суспільства
і окремої особи, що втілюється через соціальну політику держави і регіонів, спрямовану на реалі-
зацію взаємопов’язаних захисної функції і функції розвитку. 

Чинниками ефективності соціальної політики  є, наприклад, рівень індивідуального добробуту,
освітньо-професійний рівень, стан здоров’я, вікова категорія, загальнокультурний рівень, індиві-
дуальні психофізіологічні особливості, індивідуальна система цінностей і життєвих пріоритетів.

Інституціональні перетворення вимагають розширення соціальних зобов’язань держави, додатко-
вих витрат на врегулювання проблем безробіття, працевлаштування і перенавчання працівників, які
втратили місце роботи в результаті роздержавлення. У ряді випадків держава повинна була взяти на
себе надання послуг транспорту і зв’язку жителям малонаселених районів, не вигідних для бізнесу.
Великий прорив у лібералізації і глобалізації фінансових ринків також викликав спочатку посилення
їхньої нестабільності, коливань валютного курсу, погіршення в ряді випадків обслуговування насе-
лення тощо. Проведення реформ ускладнювалося фрагментарністю прийнятих заходів, недоліком
політичної й адміністративної свободи і рішучості, відсутністю системного підходу.
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У статті обґрунтовується нетотожність суміжних понять — політична згода, консенсус, ідеоло-
гічний плюралізм, ідеологічна конвергенція. Аналізується феномен суспільно-політичної згоди як відсут-
ності конфронтації, а також спосіб консолідації суспільства на плюралістичній основі при вирішенні
його найважливіших проблем. 

Ключові слова: згода, політична згода, національна згода, громадська та суспільна згода, консен-
сус, конфлікт, конфронтація, плюралізм.

В статье обосновывается нетождественность смежных понятий — политическое согласие, кон-
сенсус, идеологический плюрализм, идеологическая конвергенция. Анализируется феномен общественно-
политического согласия как отсутствия конфронтации, как способ консолидации общества на
плюралистической основе при решении его важнейших проблем. 

Ключевые слова: согласие, политическое согласие, национальное согласие, гражданское та об-
щественное согласие, консенсус, конфлікт, конфронтация, плюрализм.

The unidentity of contiguous concepts — political consent, consensus, ideological pluralism, ideological con-
vergence is grounded in the article. The phenomenon of social and political consent as absences of confrontation,
as method of consolidation of society is analysed on pluralism basis at the decision of his major problems. 

Key words: consent, political consent, national consent, civil that public consent, consensus, конфлікт,
confrontation, pluralism.

Згода є міждисциплінарною категорією, яка досліджується філософами, соціологами, культуро-
логами, економістами, юристами, психологами, конфліктологами, політологами та фахівцями
інших галузей. Переважно вчені розуміють під згодою гармонію, єдність, цілісність, порядок, ста-
більність, рівновагу, інтеграцію, адаптацію, солідарність, договір, ідеал, дружбу, любов. Деякі автори
бачать джерела згоди в природі людини, її прагненнях, інші — виводять згоду із властивостей со-
ціуму, або пов’язують природу згоди з єдністю світу.

Необхідність практичного вирішення проблеми підштовхнула до осмислення суспільно-полі-
тичної згоди та її категорій вітчизняними дослідниками. З’явилися праці, присвячені тим або іншим
проблемам досягнення суспільної, соціальної та національної згоди в Україні. При цьому поняття
«політична згода» як самостійна категорія не виділялася, її найчастіше ототожнюють із консенсу-
сом, а також національною або суспільно-політичною згодою.

Метою статті є визначення ключового поняття «згода», зокрема, «суспільно-політична згода»
у контексті теорій конфлікту та консенсусу, політичної стабільності та демократичного розвитку,
зазначення ролі цього феномена в соціально-політичному житті суспільства. 

Цей феномен став об’єктом уваги українських учених в останні десятиліття.  Так, Н. Дубовик
розглядає ідеї національної згоди в рамках теорії консенсусу політичної еліти, простежуючи ста-
новлення та розвиток зазначеної ідеї в історії світової політичної думки та обґрунтовуючи поняття
«недемократичний консенсус» [1]; П. Вознюк розглядає саме консенсус як принцип сучасної
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демократії [2]; В. Можаровський аналізує взаємовідношення конфлікту й консенсусу як соціальних
феноменів, які розглядаються на підґрунті сучасних теорій соціального конфлікту. Згаданий автор
доводить, що консенсус є не тільки протилежністю конфлікту, а й необхідним елементом його
структури (внутрішній консенсус, консенсус механізму і консенсус розв’язання), засобом управ-
ління ним, шляхом розв’язання або локалізації [3]; М. Потураєв вивчає консенсусний потенціал
політичної комунікації в умовах ідеологічного плюралізму як необхідну умову досягнення згоди
у суспільстві. На підставі аналізу політичної комунікації розкриває функціональні риси комуніка-
тивного механізму формування ідейно-ціннісного консенсусу та встановлює головні тенденції ви-
роблення державної політики в умовах ідеологічної конвергенції [4]. 

Заслуговує уваги аналіз громадянської згоду, проведений М. Арудовим, який розглядає грома-
дянську згода як передумову громадянського суспільства в Україні на основі досвіду політичного
аналізу в Криму [5].

Цікавими також є роботи російських науковців. Так, проблеми природи, структури та типів по-
літичної згоди розглядали такі вчені, як І. Базильова, Н. Варламова, Н. Крісюн та багато інших. 

Проблема згоди активно розроблялася в рамках теорій конфлікту, політичного конфлікту, полі-
тичної стабільності, структурного функціоналізму, позитивізму, демократії, громадянського сус-
пільства символічного інтеракціонізму, комунікації, в школах синергетики, герменевтики,
етнометодології, феноменології і т. п.

Насамперед, варто зазначити, що не слід ототожнювати такі суміжні поняття, як політична згода,
консенсус, національна, громадська та суспільна згода. Відповідно до загального визначення, громад-
ська згода — це відсутність конфронтації в суспільстві, а також спосіб консолідації суспільства на плю-
ралістичній основі при вирішенні його найважливіших проблем. При визначенні громадської згоди
слід виходити з єдності громадян щодо найбільш значимих питань, що стосуються їхнього існування
та життєдіяльності, коли згода виникає як ініціатива «знизу», що не залежить прямо від держави. 

Під національною згодою розуміється єдність усіх націй, або різних груп, що становлять населення
багатонаціональної держави, відповідно до яких-небудь життєво важливих питань як результат по-
літики національного примирення. Національна згода є політичним принципом, яка проголошена
громадськістю, партіями або/і урядами в надзвичайних, складних обставинах, та прийнята біль-
шістю народів як єдино можливий вихід із соціально-політичної ситуації. Національна згода — це
наявність між різноманітними етносоціальними групами одностайності з основних питань спільної
життєдіяльності, однодумності, спільності міркувань на шляху їх вирішення. Національна згода
проявляється в політичній реальності у відображенні повної гами національних почуттів, пород-
жених історичними, економічними, політичними, етнопсихологічними, культурними, побутовими
та іншими факторами. Природа національної згоди така, що її легко зруйнувати навіть не дією,
а лише вербальним неформальним засобом, і результатом може бути дуже різкий та агресивний на-
ціональний конфлікт.

При визначенні політичної згоди слід акцентувати увагу на феномені «політичний», який при
всій багатозначності тлумачення містить основне його розуміння — як особлива сфера життєдіяль-
ності людей, пов’язана з владними відносинами, державою та державним устроєм, з тими інститу-
тами, принципами, нормами й т. д., які покликані гарантувати життєздатність того або іншого
співтовариства людей, реалізацію їхньої загальної волі, інтересів та потреб. Залежно від ступеня
важливості проблем, що зачіпаються, суспільна та громадська згода можуть виступати як самостійні
категорії, а можуть і становити політичну згоду. Водночас, що стосується національної згоди, то
вона завжди буде політичною.

Найпоширенішим у науковій літературі є ототожнення політичної згоди з консенсусом. Слово «кон-
сенсус» походить від consentio, що з латинського означає спільність почуттів і думок, взаєморозуміння.
За іншою версією консенсус походить від латинського consedo і означає форму вираження згоди з ар-
гументами супротивника в суперечці. У пізньому стоїцизмі consensus genitium був критерієм істини,
за якою теза вважалася правдивою настільки, наскільки з нею збігалася думка всіх людей або більшої
частини з них. Консенсус стосується в першу чергу поєднання намірів і бажань: це угода, в якій є збіг
думок і суджень. Консенсус у другому значенні стосується вирішення та схвалення, які треба прийняти
або відкинути при самому консенсусі, вимагаючи та домагаючись його.

Інший підхід до поняття сутності консенсусу в рамках громадської згоди — це засіб вирішення
конфліктів. Йдеться, зокрема, про згоду відносно: а) принципів функціонування конкретної сис-
теми, що втілюється в демократичних структурах влади, керування суспільством; б) правил і меха-
нізмів, що регулюють вирішення конкретних конфліктів.
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В енциклопедичному словнику з політології консенсус — це: 1) наявність між двома або більше
індивідами подібних пізнавальних і практичних орієнтацій, що дозволяють їм установити взаємо-
розуміння та/або взаємодію в якому-небудь відношенні; 2) у більш вузькому змісті консенсус — це
згода значної більшості будь-яких співтовариств щодо найбільш важливих аспектів його соціального
порядку, що одержує вираження в погоджених діях людей, які обумовлюють існування та функціо-
нування цього співтовариства [6, c. 543]. 

Поняття «політичний консенсус» вживається переважно у двох змістах: по-перше, як спосіб при-
йняття різних політичних рішень, за якого чітко виражена політична воля більшості, що беруть
участь у його прийнятті, та врівноважується відсутністю заперечень із боку хоча б одного з учасни-
ків. У цьому ж змісті говорять про консенсус у вирішенні спорів та конфліктів. Також під консен-
сусом розуміється громадська згода, яка формується в суспільну згоду. 

Дослідницьку традицію з проблеми консенсусу науковці ведуть, починаючи з О. Конта. Термін
«консенсус» був уперше введений у науковий обіг саме цим французьким дослідником, але над про-
блемою суспільної (громадської) згоди, стабільності, конфлікту та інтеграції міркували й до нього.

Сьогодні існують дві дослідницькі традиції. Одна виходить із того, що протягом багатьох століть
світ наповнювався ворожістю та ненавистю. Таку ситуацію Т. Гоббс оцінював як «природний стан
індивідів». Саме страх насильства та смерті спонукає людей жити разом. Щоб перебороти небезпеку
самознищення, люди добровільно підкоряють свою пристрасть до насильства легальної влади дер-
жави. Політичне суспільство породжує соціальний порядок, можливість взаємодіяти, утворювати
стійкі соціальні спільності [7, c. 9]. Таким чином, нормативний порядок на соцієтальному рівні
можна розглядати як вирішення проблеми, поставленої Т. Гоббсом — як вберегти людські відносини
від виродження. 

Інша традиція виходить із автономії людини, заснованої на моральній позиції як людській якості,
яка дозволяє виділитися з природної спільності собі подібних, перебороти стадно-комунальну іден-
тифікацію. Мораль може бути тільки універсальною. Лагідність, терпимість, довіра, солідарність
роблять можливими людські взаємозв’язки, асоціації та одночасно виявляються значимими люд-
ськими суспільними якостями.

Європейські мислителі Нового часу — Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо — вже не розглядають
державу, владу та право як результат божественного промислу, а трактують їх як прояв людського
розуму, як здатність індивіда до свідомого та цивілізованого спільного проживання.

Дж. Локк зазначає такий важливий принцип консенсусу, як принцип більшості. Дж. Локк згадує
також про інший важливий принцип консенсусу — добровільності в його досягненні: «оскільки
люди за своєю природою є вільними, рівними і незалежними, то ніхто не може бути виведений
з цього стану та стати підлеглим політичній владі іншого без своєї власної згоди» [8, с. 317]. Тобто
це згода з іншими людьми щодо об’єднання їх у співтовариство для того, щоб зручно, благополучно
та мирно спільно жити, спокійно користуючись своєю власністю та перебуваючи в більшій безпеці,
ніж хто-небудь, хто не є членом суспільства.

На думку Ж.-Ж. Руссо, загальна воля може існувати не стільки кількістю голосів, скільки наяв-
ністю спільного інтересу, що поєднує голосуючих, тому що кожний у разі необхідності підкоряється
умовам, які він сам робить обов’язковим для інших [9, с. 203].

О. Конт дає два трактування консенсусу. Під впливом біології він розуміє під консенсусом струк-
турну погодженість частин соціального цілого. Консенсус — це загальна взаємодія, що характеризує
будь-який організм, як біологічний, так і соціальний, частини якого безупинно впливають один на
одного, сприяючи та протидіючи один одному [10, с. 117]. Таким чином, О. Конт не зводить кон-
сенсус тільки до взаємодії та пошуку згоди, але включає сюди й протидію, тобто конфлікт. Іншими
словами, консенсус є невід’ємною частиною конфлікту, і навпаки.

Друге визначення консенсусу подається О. Контом як суб’єктивна згода (збіг думок, мислення,
звичок), тобто форми солідарності, особливим способом поєднання людства в єдиний колективний
організм.

Ці тлумачення мають не тільки прихильників, а й критиків, насамперед серед неокантианців. Саме
вони вказували на розбіжність між двома тлумаченнями консенсусу. Як показав розвиток соціології,
перша версія в структурному функціоналізмі Т. Парсонса й Р. Мертона вилилася в поняття «інтегра-
ція», а друга версія вийшла на перший план у роботах представників психологізму та емпіризму, які
звузили об’єкт соціології до розмірів малої групи, до комбінацій міжособистісних взаємодій. Після
Другої світової війни саме таке поняття консенсусу стало центральним. Тобто консенсус — це соці-
ально-психологічний феномен з різними рівнями і відмінною природою походження та досягнення.

Тетяна Хлівнюк, Руслан Карагіоз. Суспільно-політична згода як соціальний феномен та її роль: основні складові



Звичайно, не всі суспільні дії ґрунтуються на згоді, але лише ті, які усереднено орієнтуються на
шанси згоди. Учасники дій, заснованих на згоді, можуть переслідувати спільні зовнішні інтереси,
однак це необов’язково. Стосовно політики цей підхід може бути інтерпретований у такий спосіб:
незалежність і самостійність будь-якого суб’єкта політичної діяльності в реалізації власних полі-
тичних інтересів в умовах єдиного, інтеграційного суспільного організму є відносною. В остаточ-
ному підсумку вона визначається необхідністю урахування всієї різноманітності суспільних зв’язків
і залежностей, в яких об’єктивно перебуває цей суб’єкт. Найважливішого значення набуває спів-
відношення інтересів окремо взятого суб’єкта з об’єктивними потребами, інтересами суспільства
в цілому. Без розвитку соціальної цілісності суспільства неможливі не тільки істотний прогрес, але
й необхідна політична стабільність. 
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Розділ VІ
ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 

МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНОГО
ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ВІЗІЇ УКРАЇНИ В ЄВРАЗІЙСЬКОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ 
ТА ГЕОЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Василь Куйбіда, доктор наук з державного управління,
профессор кафедри суспільно-політичних наук, 
глобалістики та соціальних комунікацій Університету «Україна»
УДК 316.33: 327 (477.25)

Стаття присвячена теоретичному осмисленню глобальних тенденцій розвитку сучасного світу,
в якому Україна може і повинна стати активним геополітичним гравцем. Обґрунтовується необхід-
ність прийняття нової політичної стратегії утвердження української нації-держави у складних реаліях
сьогодення. Проаналізовано перспективи глобалізації Києва відповідно до критеріїв оцінювання глобаль-
них міст та зроблено висновок про пряму залежність майбутнього прогресивного розвитку України від
глобалізаційних процесів у столиці.

Ключові слова: геополітика, глобалізація, глобальна мережа, глобальне місто, транснаціональна
компанія, фокусний вузол, біфуркація.

Статья посвящена теоретическому осмыслению глобальных тенденций развития современного мира,
в котором Украина может и должна стать активным геополитическим игроком. Обосновывается не-
обходимость принятия новой политической стратегии утверждения украинской нации-государства
в сложных реалиях. Проанализированы перспективы глобализации Киева в соответствии с критериями
оценки глобальных городов и сделан вывод о прямой зависимости будущего прогрессивного развития
Украины от глобализационных процессов в столице.

Ключевые слова: геополитика, глобализация, глобальная сеть, глобальное город, транснацио-
нальная компания, фокусного узел, бифуркация.

Article is devoted to the theoretical understanding of global trends in the modern world, in which Ukraine can
and should become an active geopolitical player. The necessity of adopting a new political strategy for strengthening
Ukrainian nation-state in the complex realities of today. Analyzed the prospects of globalization Kyiv under the
evaluation criteria of global cities and concluded that a direct correlation future progressive development of Ukraine
of globalization in the capital.

Key words: geopolitics, globalization, global, global city, multinational company, focal node bifurcation.
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Спостерігаючи занепад України на тлі прискореного розвитку країн Західної Європи, Північної
Америки та Китаю, багато людей розпачливо опускають руки. Інтелектуальній особистості з почуттям
розвиненого громадянського обов’язку нестерпно бачити, як його країна повільно сповзає на пе-
риферію планетарного життя. Ситуація складна, але не безнадійна. І, як писав Р. Кіплінг, «коли ти
годен правди пильнувати, з якої вже зискують махлярі, розбитий витвір знову доробляти, хоча на-
чиння геть уже старі» [1], тоді нам є про що поговорити.

Передусім нам необхідно зрозуміти, що наші негаразди коріняться не у випадкових причинах,
а в деформованій політичній системі. Вона фальшива наскрізь, бо, незважаючи на формальний
плюралізм, позбавлена первинної ланки демократії — демократичних політичних партій, що транс-
формують народне волевиявлення у проекти політичних рішень. Замість них існують політичні
структури, що обслуговують олігархічний капітал (як провладні, так і опозиційні). Рух уперед мож-
ливий лише за умови виправлення деформації. 

Збіґнєв Бжезинський у книзі «Стратегічне бачення: Америка і криза світової влади» пише, що
основною тенденцією міжнародної політики на наступні декілька десятиліть буде перерозподіл сві-
тової влади із Заходу на Схід — від Атлантичного союзу до Китаю та інших азійських велетнів. На
думку автора, цей процес містить у собі як низку загроз, так і ряд можливих позитивних наслідків
для цивілізації. Уникнути катастроф і зберегти прогрес можна лише через посилення Заходу як го-
ловного носія демократичних цінностей [2]. 

З. Бжезинський реанімує давню ідею «Заходу від Ванкувера до Владивостока», резонно доводячи,
що до цієї спільноти необхідно приєднати Туреччину і Росію. Він, звичайно, обізнаний з неореван-
шистськими настроями серед еліти та широких мас російського суспільства, але, на його думку, зро-
стаюча загроза втрати Російською Федерацією Сибіру і Далекого Сходу і розвиток середнього класу
як потенційного носія демократичних цінностей, змінять згодом ставлення до цього проекту ро-
сійської влади.

Геополітичний проект передбачає розвиток глобальної лінії «Захід — Схід» від Лондона, Парижа
і Берліна до Варшави, Києва і Москви, і далі, через освоєння багатих ресурсами, але пустельних си-
бірських просторів, аж до Владивостока. Чи відбудеться інтеграція цього євразійського простору,
залежить від багатьох обставин, зокрема, і від напряму розвитку України, наголошує З. Бжезин -
ський: «Навіть якщо Росія не стане членом ЄС, нова геополітична спільнота за інтересами між
США, Європою та Росією (від Ванкувера на схід до Владивостока) створить формальні умови для
перемовин щодо спільної політики. Рухаючись на Захід, Росія буде змушена примиритися з Украї-
ною (а то й зробити це від самого початку), тому колективний дорадчий орган (можливо, спочатку
це буде Рада Європи) переміститься до Києва (давньої столиці Київської Русі, що тисячу років тому
мала королівські взаємини із Заходом). Якщо цей орган розміститься на теперішньому Сході Єв-
ропи, на північ від Туреччини, це символізуватиме, що Захід знову стає життєздатним і розширює
свої територіальні межі…

Усі сторони отримають від цього вигоду. Такий розвиток подій відповідатиме вимогам часу, со-
ціальним змінам і модернізації. Туреччина, і особливо Росія, зміцнять своє становище в сучасному
демократичному світі, тоді як приєднання України гарантуватиме її національну незалежність.
Перед Європою відкриються нові привабливі шляхи можливостей і пошуків» [3, с. 121–122].

Звичайно, сьогодні головні загрози національній безпеці України надходять з боку Росії, і ми зо-
бов’язані на них адекватно реагувати, створивши цілісний пакет контрзаходів — це аксіоми. Але
коли ми говоримо про геополітичні проекти розвитку світу, то тут замість політичних рефлексій на
зовнішні подразники використовуються інші інструменти, а саме: ідеологія творення нових світових
форм. Творення світу, в якому Україна має стати активним геополітичним гравцем.

Окрім глобального вектора розвитку «Захід — Схід», що має пройти через Київ, для нас надакту-
альним є напрям «Північ — Південь» (поза Росією). Українські геополітики Степан Рудницький
і Юрій Липа слушно зауважили, що українське суспільство інтенсивно розвивалось, коли українці
починали колонізувати південні території, або долучались до розвитку континентальних комунікацій.
Власне, саме у період функціонування одного із перших «глобальних» торговельних шляхів «із варягів
у греки» Київ перетворився із невеличкого укріпленого містечка у столицю Східної Європи. 

Українська класична геополітика інтенсивно розробляла концепцію об’єднання двох важливих
комунікаційних регіонів: Балтійського і Чорного морів.

Створення міждержавного об’єднання ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова) було, яко-
юсь мірою, спробою реалізувати ту саму геополітичну ідею в нових умовах. Можливо, ініціатори навіть
не здогадувалися про неї, але сама політична географія знову підказала їм напрям раціональних дій. 
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Життєздатним цей проект стане тоді, коли ми трансформуємо його повноформатний склад, до-
лучивши до названих чотирьох суб’єктів потужні країни Балтійського регіону, Польщу та Швецію,
і регіонального лідера Чорноморського басейну — Туреччину. Такий формат відкриває прямий вихід
країнам Північної, Центральної та Східної Європи до трьох частин Близького Сходу: Турецького,
Іранського та Арабського, а багатому фінансами і енергоносіями азійському регіону — до техноло-
гічно розвиненої Північної та Центральної Європи. 

Місце перетину цих двох глобальних мереж (Захід — Схід, Північ — Південь) отримає кумулятивний
ефект розвитку. Київ може поступово перетворитися у геополітичну та геоекономічну вісь Західної Євразії. 

Сучасна геополітика тісно переплітається з глобалістикою, доповнюючи одна одну і видозмі-
нюючись, тому для з’ясування цілісної картини світу необхідно враховувати обидва підходи.

Каркасом світової економічної системи виступають глобальні міста. «Вони є місцеположенням
ключових індивідуумів, установ і організацій, які управляють, маніпулюють, диктують і визначають
спосіб формування та відтворення капіталізму у всьому світі. Ці міста є свого роду командними
і контрольними пунктами глобальної економічної системи. Така непропорційно виняткова важли-
вість окремих агломерацій дозволяє говорити про їхнє домінуюче становище у міській ієрархії пла-
нети», стверджує відомий дослідник урбаністичних процесів Микола Слука [4]. 

Те, що в політичній географії називається «геополітичною віссю» центром, біля якого форму-
ється певний політичний простір планети, в глобалістиці називається «фокусним вузлом» місцем,
в якому зосереджуються штаб-квартири ТНК і ТНБ, місцем, з якого детермінується глобальне
структурування світу. Глобальне місто є синонімом поняття «фокусний вузол». Воно є локомотивом
науково-технічного прогресу, що стрімко мчить уперед. 

Більшість дослідників зараховують до першої п’ятірки глобальних міст Лондон, Нью-Йорк,
Париж, Токіо, Гонконг. 

Виникає запитання: які з українських міст є у цьому ранжирі найвпливовіших міст світу? 
Якщо ми звернемося до нещодавно опублікованого Індексу глобальних міст за 2012 р. (A.T.Kear-

ney Global Cities Index, 2012), то серед 66-ти опублікованих позицій жодного українського міста не
знайдемо [5].

Інша дослідницька група, Globalizationand World Cities Study Group (GAWC), із Університету Лаф-
боро у Великій Британії, розташувала Київ у рейтингу за 2010 р. на 73-му місці [6].

З українських міст лише Київ реально претендує на статус глобального міста. Подивимось на його
перспективи крізь критерії оцінювання глобальних міст, здійснених компанією A. T. Kearney [7]. Найваж -
ливішою категорією тут виступає ділова активність у місті: враховуються розміри фондових та товарних
ринків, кількість пропонованих бізнес-послуг, обсяг зовнішньоторговельних потоків вантажів, але го-
ловним критерієм вважається присутність штаб-квартир найбільших транснаціональних компаній світу.

Варто уточнити, що діяльність ТНК відбувається в двох напрямах: а) просторовий поділ корпо-
рації через збільшення філій та б) зростання інтеграції центральних функцій, що зосереджуються
в матірній структурі. І чим більше у корпорації філіалів у різних частинах світу, тим складніші функ-
ції управління корпорацією. Саме біля цих центральних офісів корпорацій згруповується весь ін-
телектуальний, креативний склад працівників компанії. Тут акумулюється більша частина фінансів,
що надходять від прибутків в усьому світі. Біля них нарощується прошарок високоспеціалізованих
компаній, яким через аутсорсинг передається частина функцій управління. Центральна, матірна
частина ТНК, створює умови для технологічного розвитку саме у регіоні її розташування. А у фі-
ліалах реалізуються окремі проекти, оптимізуються витрати і доходи, через різну вартість робочої
сили та сировини в різних регіонах планети, наповнюються ринки збуту готовими товарами. 

Самі філіали можуть бути різними: і технологічно розвиненими, здатними стимулювати конку-
ренцію і розвиток у країні перебування, і банальними перевальними пунктами готової продукції.

За даними консалтингової компанії CB Richard Ellis (CBRE), «Київ займає 42-е місце у світі за
розташуванням офісів найбільших міжнародних компаній».

Відомий економіст Володимир Лановий у статті «Український бізнес — афера століття. Чим за-
грожує некерована експансія транснаціональних корпорацій» констатує, що «українські відділення
світових корпорацій належать саме до їхніх низькотехнологічних додатків з недостатніми капіталь-
ними ресурсами, обмеженою кваліфікацією менеджерського складу. А тому інноваційні зрушення
майже на всіх підприємствах ТНК у нашій країні поки що неможливі в принципі» [8]. 

Важливим аспектом глобалізації економіки є наростання суперечності між світовими корпораціями
та інтересами суверенних націй. Національні виробництва з різних причин починають програвати
у змаганні з транснаціональними корпораціями. Потрібно квапитись, щоб не потрапити під роздачу.
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Професор соціології Чиказького університету Саскія Сассен пише: «Постійне підкреслення
значущості транснаціоналізації та надрухливості капіталу формує відчуття безсилля серед інших
локальних акторів, відчуття марності опору цій силі. Але аналіз, який підкреслює значення «місця»,
припускає, що нова глобальна мережа стратегічних центрів може виступати простором для політики
і владної діяльності. Втрата влади на національному рівні робить можливим утворення нових форм
влади і політики на субнаціональному рівні. Більш того, тоді як національна держава «дає тріщину»,
відкриваються можливості нової політичної географії, що розглядає транскордонні зв’язки субна-
ціональних просторів. Міста є ключовими об’єктами у цій новій географії. Можливо, ми присутні
при формуванні нового виду транснаціональної політики, яка локалізується в цих містах» [9, с. 9– 27].

Наочним прикладом ефективності такої трансформації може бути Японія, яка, залишаючись ви-
разно національною державою, перетворилася в один із наймогутніших глобальних центрів світу.
Із 500 найбільших промислових корпорацій світу штаб-квартири 50-ти знаходяться сьогодні в Токіо
і всі вони японські  Mitsubishi, Hitachi, NipponSteel, Nissan, Fuji, Toshiba, Daiichi, Honda,  Sony… 

У чому причина успішності японців (як в індустріальний, так і в глобалізаційний періоди)? Це
змістовно важливе питання, бо правильна відповідь зумовлює пріоритети.  

Окубо Тошімічі  член японської делегації, що прибула до Німеччини в кінці ХІХ століття для
перейняття німецького досвіду, згадував, що, відповідаючи на різні запитання, німецькі вчителі що-
разу їм повторювали одну фразу: «Передусім зосередьтесь на будівництві могутньої держави». 

Українці повинні, передусім, змінити ставлення до світу. Замість пасивної адаптивної форми
сприйняття світу перейти до наступальної, творчої. А це передбачає, у свою чергу, посилення укра-
їнської держави: нам потрібна Велика Україна як цивілізаційний центр Східної Європи. Країна,
що не запрошує «варягів» на свою територію, а створює власні надпотужні суб’єкти економічної
діяльності. Для цього необхідно розробити законодавчі і виконавчі інструменти посилення націо-
нального виробника, стимулювання найбільш здібних до об’єднання, навіть вкладаючи в них дер-
жавні кошти. 

Україні необхідно ініціювати утворення Міждержавної корпорації прокладання сучасної заліз-
ничної та автомобільної магістралей Гданськ — Мінськ — Київ — Одеса і далі, морським сполучен-
ням: одна гілка  до турецького порту Самсун– Багдад — Кувейт, і друга гілка  до грузинського порту
Поті — Баку — Тегеран. Проект повинен бути відкритим, прозорим, взаємовигідним і довготрива-
лим. Він матиме світове значення, бо передбачає інтеграцію неспокійного і багатого енергоносіями
та фінансами Близького Сходу до технологічної Європи. 

Важливим сектором докладання наших зусиль всередині міждержавного об’єднання «Північ —
Південь» мають стати бізнес-послуги. Україна, Центральна та Північна Європа погано знають по-
треби Туреччини, країн Близького Сходу та Кавказу, і, відповідно, останні недостатньо орієнтуються
в можливостях перших. Необхідно заповнити цю прогалину, створивши міжгалузеву структуру (із
підрозділів НАН України, МЗС України, СБ України, вітчизняного та іноземного бізнесу і т.д.), що
спеціалізуватиметься на вивченні та створенні ринку посередницьких послуг. 

Скептикам зауважимо, що великі плани здаються нездійсненними, доки їх хтось вперше не реа-
лізує. Власне, у нас немає іншого вибору: або перетворюємось у біоматеріал для життєдіяльності
світових націй  і гинемо, або дерзаємо.

Важливою передумовою перетворення Києва у глобальне місто є розбудова сучасної інфраструк-
тури (від доріг до Інтернету). Потрібно розробити новий Генеральний план розвитку Києва до
2025 року, заклавши в його основу глобальні підходи.

Зростання міської агломерації є одним із важливих чинників розвитку міста, особливо на почат-
кових його етапах. Не секрет, що мешканці навколишніх містечок цілими поколіннями працюють
у Києві. Місце їхнього проживання є межею функціонування основної частини робочої сили, важ-
ливої складової ефективності будь-якої урбанізованої системи. Необхідно на основі Вишгорода,
Ірпеня, Обухова, Борисполя, Броварів розбудувати сучасні комфортабельні райони Києва, з’єд-
навши їх із центром швидкісним багатоканальним транспортним сполученням. Одночасно для
збереження екології та історичної спадщини ввести мораторій на забудову центра міста та перена-
сичених житлових масивів років на десять.

Україна і Київ взаємозалежні величини, і розвиток одного без іншого неможливий. Різні міжна-
родні організації прогнозують наближення світової продовольчої кризи. А наші чорноземи за від-
повідної організації та технологічного оснащення сільгоспвиробника, можуть прогодувати до
500 мільйонів людей  фактично усю Європу. Це дарований нам Богом ресурс для майбутнього роз-
витку, це може бути вигідніше, ніж торгувати золотом, нафтою і газом. 
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При повноцінному функціонуванні сільського господарства із сучасним переробним виробницт-
вом та різноманітними товарними біржами, наш бюджет виросте в кільканадцять разів, а це пенсії,
зарплати працівників освіти та культури, лікарів, держслужбовців. Це, власне, ресурс для глобальних
реформ і якісного життя в Україні. Не допустити захоплення сільськогосподарської землі олігар-
хічними кланами (усіх барв) є обов’язком кожного громадянина. У цьому питанні не може бути
компромісів. 

Другою категорією оцінювання глобальних міст є якість людського капіталу. Основним крите-
рієм тут виступає вища освіта. Від чисельності людей з вищою освітою залежить здатність спільноти
вдосконалюватися. Українська освіта та наука — найвагоміша запорука нашого руху вперед. Криза
в нас виникла не через відсутність розумних людей в науці чи освіті, а через небажання до них при-
слухатися можновладців. Прошу згадати ідеї Президента НАН України п. Бориса Патона щодо ство-
рення технополісів або, світлої пам’яті, Миколи Амосова, який в 90-х роках писав про необхідність
ідеології «поміркованого націоналізму» як політичної передумови успішного проведення реформ.

Будь-яку справу потрібно спочатку ретельно продумати і проговорити. Ця стаття, власне, і є ес-
кізом до такої розмови: в ній у найзагальніших формах накреслено декілька тем для фахової дискусії
про загрози і завдання, що постали перед українською нацією в сучасних умовах. Наступним кроком
може стати вироблення Національної програми розвитку України.

У теорії самоорганізації світу використовують поняття «біфуркація»  це коли динамічна система
стає нестійкою відносно флуктуацій (лат. fluctuatio коливання) і виникає невизначеність, чи впаде
вона в хаос розпаду, чи підніметься на вищий рівень впорядкованості. Якщо застосувати цей спосіб
аналізу до нашого суспільства, то за ним ми перебуваємо в стані невизначеності (роздвоєності), але,
я переконаний, що цей період української історії незабаром закінчиться і почнеться якісно новий
етап розвитку. Почнеться він з якоїсь нестандартної події, яка детермінує процес нового структу-
рування світу, нової впорядкованості.
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У статті висвітлюються особливості політичного та дипломатичного визнання незалежної України
державами світу, утвердження її на міжнародній арені, співпраця незалежної України та ООН.
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В статье освещаются особенности политического и дипломатического признания независимой
Украины государствами мира, утверждение ее на международной арене, сотрудничество независимой
Украины и ООН.

Ключевые слова: ООН, основные направления деятельности ООН, участие Украины в деятель-
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The article highlights the particular political and diplomatic recognition of an independent Ukraine nations of
the world, establishing it on the international arena, cooperation of independent Ukraine and the United Nations.

Key words: United Nations, the main activities of the UN, Ukraine’s participation in UN activities,
United Nations Development Programme.

З проголошенням незалежності 24 серпня 1991 р. розпочинається якісно новий етап діяльності
України на міжнародній арені: вона стала здійснювати самостійну зовнішню політику, перетвори-
лась на активного учасника важливих подій світового рівня.

Вже з перших днів незалежності, коли розглядалося питання про політичне і дипломатичне ви-
знання України державами світу, велику роль в утвердженні її на міжнародній арені виконувала
ООН. Проголошення незалежності України збіглося з перебуванням у Києві Голови 45-ї сесії Гене-
ральної Асамблеї ООН Г. де Марко; 24 серпня 1991 р. його прийняв Голова Верховної Ради України
Л. Кравчук. Г. де Марко привітав голову українського парламенту з прийняттям історичного доку-
мента — Акта про незалежність України, висловив задоволення з приводу того, що його перебування
збіглося з важливою історичною подією. У відповідь Л. Кравчук наголосив, що український народ
з особливим задоволенням сприймає той факт, що першим іноземним діячем, який вітає незалежну
Україну, є Голова Генеральної Асамблеї ООН. Наступним кроком, закладеним у фундамент спів-
праці, визнання й взаємодовіри між Україною та ООН, став виступ Голови Верховної Ради Л. Крав-
чука на 46-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 1 жовтня 1991 р. Багатьох країн світу, зазначив він,
особливо стривожив той факт, що після розпаду СРСР Україна стала володарем ядерної зброї, яка
є на її території лише тимчасово. Україна має намір дотримуватися політики нейтралітету і виступає
за нерозповсюдження ядерної зброї у світі. Україна не просто поміняла табличку зі своєю назвою
у залі засідань ООН, а докорінно змінила ставлення до низки міжнародних проблем. Таку позицію
України схвалила і підтримала більшість членів ООН [8, с.174].

В реалізації нової економічної політики уряд України сподівався і на підтримку ООН, яка, беручи
до уваги міжнародний досвід, розробляє програми ефективного використання природних, людських
і фінансових ресурсів країн, а також міжнародної науково-технічної співпраці.

Нового імпульсу набула участь України в ЮНЕСКО після створення в листопаді 1995 р. Націо-
нальної комісії України у справах ЮНЕСКО. Українські наукові й освітні установи виконують
оригінальні проекти в межах програм ООН, беруть участь у спільних дослідженнях. З 1991 р. за -
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початковано позабюджетну програму «ЮНЕСКО — Чорнобиль», проект якої спрямований на лік-
відацію наслідків аварії [2, c. 29].

Визнанням авторитету і внеску України у програмну діяльність ООН стало обрання її 1995 р. до
Виконавчої ради ЮНЕСКО і до Міжнародного комітету з питань повернення культурних цінностей.
Через ООН здійснюється популяризація української культури, історії, духовного життя народу.
Лише в останні роки з допомогою ООН видано англомовну монографію про творчість Т. Шевченка,
іспаномовну антологію української поезії, відеокасети із записами українських народних пісень
і музики. ЮНЕСКО брала участь у святкуванні 400-річчя від дня народження Б. Хмельницького та
П. Могили. Україна звернулася до ООН за допомогою у розв’язанні такої складної проблеми, як
облаштування депортованих кримських татар. У квітні 1996 р. у Женеві відбулася конференція під егі-
дою ООН, яка виділила 2 млн дол. для фінансування окремих проектів облаштування кримських татар.

На теперішній час в Україні діє мережа наукових і культурно-освітніх осередків ЮНЕСКО, що
забезпечують участь у програмній діяльності та ефективне використання потенціалу цієї організації.
У вишах і наукових закладах України функціонують 11 кафедр ЮНЕСКО, налічується 35 асоційо-
ваних шкіл і майже 30 клубів цієї організації. Участь України в ЮНЕСКО сприяє розв’язанню такої
складної проблеми, як зміцнення національного інтелектуального потенціалу та його інтеграції
у світовий науково-технічний прогрес [7, c. 46].

Визнанням авторитету України на міжнародній арені під егідою ООН було рішення східноєвро-
пейських держав висунути кандидатуру міністра закордонних справ України Геннадія Удовенка на
посаду Голови Генеральної Асамблеї 1997 р. Визначною подією у житті міжнародного співтовариства
стала 52-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, оскільки саме під час її роботи було схвалено карди-
нальні рішення про глибоку перебудову її структур.

Діяльність Голови Генеральної Асамблеї зосереджувалася на формуванні спільних підходів серед
держав — членів ООН у розв’язанні пріоритетних питань. Проводився активний діалог з представ-
никами найвпливовіших об’єднань, таких як ЄС, Рух неприєднання та ін.

Посада Голови Генеральної Асамблеї надала додаткової можливості для активізації двосторонніх
контактів України на різних рівнях. За існуючою традицією, Голова Генеральної Асамблеї повинен
зустрічатися з усіма учасниками загальних дебатів, у яких мали виступати 18 глав держав, 14 пре -
м’єр-міністрів, 111 міністрів закордонних справ [11, с. 185].

Члени української делегації брали активну участь у переговорному процесі. В контексті загаль-
ного реформування ООН підвищену увагу на 52-й сесії Генеральної Асамблеї викликало обгово-
рення питання про справедливе представництво у Раді Безпеки та розширення членського складу.
В обговоренні взяла участь рекордна кількість делегацій — 71. Це питання можна вважати одним із
ключових у всьому комплексі перебудови ООН.

Зважений підхід до розв’язання нагальних питань порядку денного сесії Генеральної Асамблеї,
досягнення необхідних компромісів ще раз підтвердили послідовність зовнішньої політики України,
сприяли зростанню її авторитету як надійного члена ООН у вирішенні важливих міжнародних кон-
фліктів.

У 1999 р. Україна обрана непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2000–2001 pp. Країни (158),
які віддали голос за обрання України непостійним членом Ради Безпеки ООН, підтвердили авто-
ритет нашої держави на світовій арені [13, c. 13].

За період діяльності представника України в Раді Безпеки у 2000–2001 pp. було успішно реалізо-
вано низку міжнародних ініціатив нашої держави, зміцнено її статус у розв’язанні глобальних і ре-
гіональних проблем, істотно розширено коло двосторонніх контактів із багатьма країнами світу.

За період членства у Раді Безпеки суттєво розширилася участь України в миротворчих операціях
ООН у Боснії та Герцеговині, Македонії, Грузії, Конго, Ефіопії, Лівані, Східному Тиморі, Сьєрра-
Леоне, Анголі, Бурунді. Під час головування України в Раді Безпеки, яке здійснюється почергово
всіма постійними і непостійними членами, до пріоритетних напрямів діяльності української деле-
гації віднесено комплекс питань із балканської проблеми: термінове засідання, присвячене розгляду
кризової ситуації у Македонії та Косово, а також з близькосхідного врегулювання [12, с. 283].

Після проведення терористичних актів 11 вересня 2002 р. у США Рада Безпеки активізувала ді-
яльність в організації безпеки і перетворилася в Координаційний центр боротьби проти тероризму.
Вже 12 вересня Рада Безпеки ухвалила резолюцію, де рішуче засуджувалися терористичні напади,
містився заклик до всіх держав вжити негайних заходів для покарання організаторів, виконавців
і спонсорів терористів. При Раді Безпеки було засновано Антитерористичний комітет, на засідання
якого подано доповіді про національні антитерористичні заходи 130 країн, зокрема й України.
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Антитерористична діяльність Ради Безпеки була тісно пов’язана з розглядом ситуації в Афгані-
стані. Впродовж вересня-грудня 2001 р. афганська проблема стала основною в роботі Ради Безпеки,
зокрема планувалося застосування примусових заходів проти руху Талібан.

Коли визначалися основні напрями діяльності ООН на XXI ст., Україна, яка є членом майже 20
спеціалізованих установ цієї організації, а також 60 її постійних і тимчасових комітетів, стала одним
із найважливіших чинників у міжнародній політиці. Україна вже зробила внесок у миротворчу ді-
яльність на Балканах, Близькому Сході, в Африці, а її спеціальні підрозділи діють у складі військ
ООН. Україна докладає всіх зусиль, щоб у XXI ст. ООН стала оновленою і перетворилася в надійні-
ший інструмент співпраці, гарант миру і безпеки. Вона є активним прихильником реформування
ООН, виступає за необхідність посилення швидкого реагування для попередження конфліктів.
Українська делегація запропонувала вжити заходів для демократизації роботи Ради Безпеки. Україна
виступає за обмеження права вето постійних членів Ради Безпеки при ухваленні надважливих рі-
шень. Започаткування Україною нової програми для ООН «Світ XXI століття без ядерної зброї» пе-
редбачає встановлення особливого статусу з міжнародними гарантіями безпеки для країн, що
відмовилися від ядерної зброї. Друга важлива пропозиція України — створити в межах ООН новий
орган — Раду Економічної Безпеки, яка б зосередила діяльність у встановленні сприятливого ре-
жиму інтеграції в міжнародну спільноту постсоціалістичних країн. Україна докладає всіх зусиль,
щоб у XXI ст. найуніверсальніша міжнародна організація ефективно розв’язувала сучасні проблеми
задля миру і співробітництва всього людства [14, с. 101].

Україна є учасницею більшості міжнародних договорів, депонованих у Генерального секретаря ООН.
Україна є членом Ради ООН з прав людини (обрана вдруге поспіль у травні 2008 року на

2009–2011 рр.). Україна входила до складу ЕКОСОР п‘ять разів, востаннє — у 2002–2004 рр., і на
сьогодні час бере участь у її роботі як спостерігач. Висунуто кандидатуру нашої країни до Ради Без-
пеки ООН (вибори на термін 2016–2017 рр. відбудуться у жовтні 2015 р.; за час членства в ООН
Україна тричі була обрана непостійним членом РБ ООН, востаннє — на 2000–2001 рр.).

У 2008–2009 рр. Україна була членом більшості функціональних комісій ЕКОСОР: Комісії з наро-
донаселення і розвитку, Комісії з наркотичних засобів, Комісії із запобігання злочинності та карного
правосуддя, Комісії сталого розвитку, Комісії соціального розвитку (членство в останній завершено
13 лютого 2009 р.). Протягом 2004–2007 рр. Україна входила до складу Статистичної комісії. Наша
країна також представлена у складі Комітету з програми й координації та Комітету по внесках.

Представлення нашої країни в керівних органах спеціалізованих установ ООН є таким: із 14 авто-
номних організацій мають українських представників у керівних органах шість — Всесвітній пошто-
вий союз (Адміністративна рада ВПС), Всесвітня організація інтелектуальної власності (всі три керівні
органи ВОІВ), Міжнародна організація праці (Адміністративна рада МОП), Міжнародний союз елек-
трозв‘язку (Рада МСЕ), Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (Рада ФАО), Органі-
зація Об‘єднаних Націй з промислового розвитку (Програмний та бюджетний комітет ЮНІДО). Крім
того, Україна представлена у керівному органі Всесвітньої продовольчої програми ООН. 

Протягом поточного десятиріччя представники України входили до складу керівних органів
таких структур: Програми розвитку ООН та Фонду ООН у галузі народонаселення (Виконавчої ради
ПРООН/ЮНФПА), Дитячого фонду ООН (Виконавчої ради ЮНІСЕФ), Всесвітньої туристичної
організації (Виконавчої ради ЮНВТО), Міжнародного агентства з атомної енергії (Ради керуючих
МАГАТЕ), Організації Об‘єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (Виконавчої ради
ЮНЕСКО) [1, c. 18].

Україна бере участь у діяльності Європейської економічної комісії ООН, спрямованій на зміц-
нення регіонального співробітництва у сфері енергетики, транспорту, екології. ЄЕК ООН є для
нашої країни одним із важливих джерел технічної допомоги у вищевказаних галузях. 

Останні роки були позначені ефективною взаємодією України зі спеціалізованими установами
ООН з багатьох питань глобального порядку денного, включаючи боротьбу з бідністю, охорону на-
вколишнього середовища, вдосконалення системи охорони здоров‘я. Важлива роль у здійсненні
цієї взаємодії належить Офісу ООН в Україні, який забезпечує реалізацію проектів Програми роз-
витку ООН в Україні (ПРООН), активно співпрацюючи з Міністерством економіки, Міністерством
охорони навколишнього природного середовища України, Міністерством у справах сім‘ї, молоді та
спорту, іншими українськими відомствами. Крім ПРООН, Офіс координує діяльність в Україні Все-
світньої організації охорони здоров‘я (ВООЗ), МАГАТЕ, МОП, Управління Верховного комісара
ООН у справах біженців (УВКБ), Об‘єднаної програми ООН з питань ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС),
ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ. 
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Прикладом успішної участі України в діяльності міжнародних організацій також може слугувати
різнобічна взаємодія з ЮНЕСКО, спрямована на розширення міжнародного співробітництва нау-
кових, освітніх, культурних інституцій.

Завдяки послідовній та виваженій позиції України в ООН та інших міжнародних організаціях,
наша країна отримує значну технічну допомогу з боку спеціалізованих установ ООН, її фондів та
програм. Свідченням визнання позитивних зрушень у нашій державі стало схвалення програм спів-
праці України з ПРООН та ЮНФПА на 2006–2010 рр., сумарний бюджет яких перевищував 90 млн.
дол. США [3, c. 16].

Пріоритетне місце в сучасному міжнародному співробітництві посідає проблематика сталого роз-
витку та охорони навколишнього середовища, протидія глобальній зміні клімату. Головну роль на
цьому напрямі відіграє ООН як найважливіше джерело міжнародного природоохоронного права.
Україна є стороною понад 40 глобальних та регіональних природоохоронних конвенцій та угод, ак-
тивним учасником переговорного процесу щодо підготовки нової міжнародної угоди, яка прийде на
зміну Кіотському протоколу до Рамкової конвенції про зміну клімату. Досить динамічно розвивається
співробітництво української сторони з Форумом ООН з лісів та Комісією сталого розвитку ООН (крім
екологічних питань, у рамках Комісії Україна залучається до обговорення питань сільськогосподарсь-
кого та промислового розвитку, продовольчої та енергетичної безпеки). З Програмою ООН з навко-
лишнього середовища (ЮНЕП) Україна співпрацює в рамках тристоронньої ініціативи з довкілля та
безпеки ЮНЕП, ПРООН та Організації безпеки та співробітництва в Європі — ОБСЄ) [5, c. 18].

Українська сторона виступила ініціатором розробки Рамкової конвенції про охорону та сталий
розвиток Карпат (Карпатської конвенції) та головувала у Карпатській конвенції в період з грудня
2006 по червень 2008 р. Розглядається питання про розміщення Секретаріату Конвенції на тери-
торії нашої країни. На сьогодні представники України входять до складу Комісії по захисту Чор-
ного моря від забруднення, створеної відповідно до Бухарестської конвенції, та консультативних
груп цієї Комісії, Бюро Конвенції про охорону біологічного різноманіття, Комітету з дотримання
Картахенського протоколу з біобезпеки до Конвенції про охорону біологічного різноманіття, На-
глядового комітету спільного впровадження Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, Бюро
Угоди про збереження китоподібних та Постійних комітетів ще двох регіональних природоохо-
ронних Угод. Значний обсяг роботи Мінприроди та інших українських відомств є пов‘язаним
з участю в Конференції сторін Конвенції про доступ до інформації, участі громадськості в при-
йнятті рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища (Ор-
хуської конвенції) [16].

Слід відзначити високу активність української сторони в міжнародному співробітництві в галузі
охорони здоров‘я, особливо в рамках ВООЗ. Україна залучалася до розробки низки договірних та
стратегічних документів ВООЗ, у тому числі Рамкової Конвенції ВООЗ з боротьби з тютюном, ре-
золюцій Всесвітньої асамблеї охорони здоров‘я. Взаємодія з Міжнародною федерацією товариств
Червоного Хреста та Червоного Півмісяця чимало сприяє боротьбі з туберкульозом та ВІЛ/СНІДом,
готовності української сторони до оперативних дій в умовах епідемій грипу [4, c. 145].

Завдяки активнiй позицiї України у мiжнародних органiзацiях наша країна отримала значну тех-
нiчну, матерiальну та фiнансову допомогу, зокрема, з боку Програми розвитку ООН (ПРООН), Гло-
бального екологiчного фонду, МАГАТЕ, Мiжнародної органiзацiї працi (МОП), ЮНКТАД,
ЮНIДО, Фонду ООН у галузi народонаселення (ЮНФПА), Мiжнародного союзу електрозв’язку
(МСЕ), Всесвiтнього поштового союзу (ВПС), Всесвiтньої органiзацiї iнтелектуальної власностi та
iнших. З 1993 року в Українi функцiонує Представництво ООН, пiд прапором якого здiйснюється
цiла низка важливих проектiв i програм ООН, її органiв та спецустанов у галузi соцiально-еконо-
мiчних перетворень, розвитку пiдприємництва, охорони природи, вирiшення актуальних демогра-
фiчних проблем [6, с. 246].

Активну участь Україна бере у мiжнародному процесi щодо впровадження полiтики стабільного
розвитку з метою комплексного вирiшення завдань охорони довкiлля та економiчного зростання
людства на глобальному рiвнi. Делегацiя України вищого рiвня брала активну участь у основопо-
ложнiй Конференцiї ООН з навколишнього середовища та розвитку 1992 р. («Самiт планети
Земля»). На 19-й спеціальній сесiї ГА ООН iз всебiчного огляду та оцiнки здiйснення «Порядку ден-
ного на ХХI столiття» («Рiо+5», 1997 р.) Президент України Л.Кучма виголосив низку мiжнародних
iнiцiатив природоохоронного характеру [9, c. 303].

Другим, не менш важливим питанням екологiчного напряму, є участь України у мiжнародному
процесi iмплементацiї положень конвенцiй ООН у сферi охорони природи, зокрема, Рамкової
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конвенцiї ООН про змiну клiмату та Кiотського протоколу до неї, Стокгольмської конвенцiї про
стiйкi органiчнi забруднювачi, Конвенцiї про бiорiзноманiття тощо.

Україна стала повноправним членом міжнародного співтовариства і володіє в повному обсязі
міжнародною правосуб’єктністю. Володіння повною міжнародною правосуб’єктністю розкриває
перед Україною широкі можливості для активної участі у всіх сферах міжнародного життя. Україна
дуже широко використовує ці можливості. Для підтвердження цього достатньо сказати, що на сьо-
годнішній день Україна є членом близько 30 міжнародних організацій, бере участь у близько 250
міжнародних договорах, має дипломатичні відносини більш ніж із 150 державами і бере активну
участь у роботі ООН та її робочих органів.

Отже, незалежність, здобута Україною в 1991 році, не тільки розпочала нову сторінку в історії
розвитку країни, а й визначила низку завдань, без вирішення котрих можливості інтегрування
України у світове суспільство значно зменшуються.

З’явилися питання щодо модернізації всієї інфраструктури країни до рівня міжнародних стан-
дартів, особливо у сферах економіки, медицини, освіти та в суспільно-політичній сфері — щодо до-
сягнення відкритого, демократичного суспільства, охорони природних ресурсів, управління
людськими ресурсами та розвиток нових інформаційно-комунікаційних технологій. [15, c.78]

Україна — це держава, яка на сьогодні підписала сім ключових міжнародних угод та конвенцій
ООН по правам людини. Україна разом з 188 іншими країнами, які підтримали і зобов’язались вті-
лювати в життя Декларацію Тисячоліття та Цілі Розвитку Тисячоліття, що були затверджені на Ге-
неральній Асамблеї ООН.

Після оголошення незалежності молода країна почала відчувати значну кількість економічних,
соціальних та політичних проблем, які могли бути вирішені тільки з використанням нових підходів,
заснованих на принципах відкритого суспільства та поваги до прав людини. Для того щоб приско-
рити інтеграцію України у світове суспільство, потрібно було бажання людей, а також — підтримка
міжнародних організацій. Організація Об’єднаних Націй стала однією з перших у наданні такої
підтримки, відкривши свій офіс у Києві в 1992 році. Беручи до уваги, що в Україні під «одним дахом»
працюють кілька агенцій ООН, у червні 1999 року, Генеральний Секретар ООН Кофі Аннан надав
київському офісу Організації статус Представництва ООН. Офіційна церемонія відкриття Пред-
ставництва ООН в Україні була проведена 14 червня 2000 року. Сьогодні, блакитний прапор ООН
здіймається над будинком, що знаходиться за адресою Кловський узвіз, 1 [10, c. 293].
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Розглядається громадянське суспільство в умовах демократичного розвитку та його вплив на фор-
мування системи національної безпеки держави. Визначаються основні принципи формування єдиної по-
літичної нації. Аналізується процес становлення громадянського суспільства в Україні.

Ключові слова: громадянське суспільство, система забезпечення національної безпеки, державна
ідеологія, політична культура.

Рассматривается гражданское общество в условиях демократического развития и его влияние на фор-
мирование системы национальной безопасности государства. Определяются основные принципы формиро-
вания единой политической нации. Анализируется процесс становления гражданского общества в Украине.

Ключевые слова: гражданское общество, система обеспечения национальной безопасности, го-
сударственная идеология, политическая культура.

However, the communication between the state and society is an important condition of political culture and
political nation formation. Stable social development guarantees installation of the dialog between the state and
society which prevents external and internal national security collapse.

Key words: civil society, the system of national security, state ideology, political culture.

Громадянське суспільство його цінності та пріоритети формують національні інтереси держави.
Вони полягають у забезпеченні національної безпеки, економічного розвитку, поширення духовних
та культурних цінностей. Становлення політичної нації залежить від забезпечення національних
інтересів. Важливим елементом державотворення виступає процес залучення громадянського сус-
пільства до законотворчої діяльності. Ведення ефективного діалогу між державою та суспільством
сприяє формуванню ефективної системи забезпечення національної безпеки держави.

Проблему становлення громадянського суспільства досліджено у працях М. Сунгуровського, де
визначено основні причини виникнення політичних та економічних загроз, їхню класифікацію та
формування системи забезпечення національної безпеки. І. Розпутенко дослідив принципи фор-
мування громадянського суспільства в Україні в умовах глобалізаційного розвитку. В. Фесенко роз-
глянув еволюцію громадської думки в Україні в період незалежності. С. Матушак описав вплив
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українського бізнесу на формування української політичної нації, означив присутність бізнесових
кіл у ЗМІ, політичних партіях та українській економіці.

Сутність громадянського суспільства у своїх працях описали такі зарубіжні дослідники, як
Ч. Беккаріо, Д. Віко, Т. Гоббс, Г. Гроцій, Дж. Локк. Становлення громадянського суспільства та його
вплив на формування державної політики досліджено в працях А. Дюркгейма, Г. Спенсера, Н. Лу-
мана, Т. Парсонса, Р. Мертона. Р.Дарендорф дослідив суть соціального конфлікту, де розділив соці-
альні позиції та ролі у суспільстві. Л.Зідентоп визначив роль демократії у суспільному розвитку та
розглянув поняття демократичної культури. Аналіз масової комунікації та комунікативні моделі ві-
добразили у своїх працях Г. Ласуел, К. Шенон, В. Уівер, Б. Уетслі, П.Лазарсфельд. Діалог держави
та суспільства як важлива складова державної комунікації досліджена М. Бубером, Ф.Ронецвейгом,
Ф. Ебнером, Г. Коеном, Ю. Лотманом.

Науково-теоретичне вивчення проблем становлення громадянського суспільства засновано на
розумінні принципів функціонування засобів масової інформації, політичних партій, громадських
організацій та їхній вплив на формування політичної культури в Україні.

Аналізуючи стан дослідженості цієї проблеми, варто зазначити, що громадянське суспільство як
феномен здебільшого досліджується в контексті взаємодії із державними інституціями, ролі ЗМІ
у розвитку громадянського суспільства, об’єднання громадян. Натомість вплив громадянського сус-
пільства на формування політики безпеки практично не досліджений. Український дослідник
О. Корнієвський визначив роль громадських об’єднань у процесі становлення політики безпеки
держави. Він описав основні їхні функції та вплив на формування громадянського суспільства. До-
слідник зауважив, що стан стабільності та безпеки держави визначається рівнем комунікації між
державою та суспільством, а громадянський контроль є важливим чинником формування політики
безпеки держави [3].

Метою цієї статті є визначення основних напрямів становлення та розвитку громадянського сус-
пільства в Україні і його вплив на формування системи забезпечення національної безпеки.

Громадська думка як важлива складова громадянського суспільства є необхідною умовою для
ефективної взаємодії в державі. Об’єднання людей у суспільство, спричинене раціональним розра-
хунком, забезпечує виживання індивідів. Держава тут набуває свого значення через суспільну взає-
модію для забезпечення політичної справедливості. Тому громадянське суспільство як посередник
між державою та громадянином покликане здійснювати контроль за діяльністю влади та впливає
на формування державної політики, зокрема системи забезпечення національної безпеки. Розвиток
громадянського суспільства сприяє його взаємодії із державним апаратом. Коли громадянське сус-
пільство є слабким, його інтелектуальна частина формує опозицію до влади та спонукає її до здій-
снення реформ. Тому формування громадської думки у суспільстві сприяє формуванню сильного
громадянського суспільства, що здатне ефективно взаємодіяти із державою та забезпечує її стабіль-
ний розвиток [3, с. 90, 98].

Для розуміння принципів становлення громадянського суспільства в Україні та його впливу на
формування векторів політики ми вважаємо за доцільне розглянути чинники, що впливають на
формування громадської думки. Серед них виділимо: діалог держави та суспільства, прозорість усіх
гілок влади, політику національної безпеки, державну ідеологію.

Концепція національної безпеки України визначає національну безпеку «як стан захищеності
життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, що
є необхідною умовою збереження та примноження духовних і матеріальних цінностей». Головними
об’єктами визначаються: громадянин, суспільство та держава. Національні інтереси відображають
основні прагнення та цінності українського народу. Системою забезпечення національної безпеки
визначається сукупність державних органів, громадських організацій, посадових осіб та окремих
громадян, що об’єднані метою захисту національних інтересів.

Громадяни, їхні права та свободи становлять особливий суб’єкт системи забезпечення націо-
нальної безпеки та визначають основні національні пріоритети державної політики. Загрози націо-
нальній безпеці можуть бути у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній,
науково-технологічній та інформаційній сферах [6].

Національна безпека відіграє важливу роль у процесі становлення громадянського суспільства.
Громадяни визначають політичні пріоритети, що становлять національні інтереси. Вони у свою
чергу формулюють складові національної безпеки держави. Процес забезпечення національних ін-
тересів умовно можна поділити на чотири етапи: забезпечення життєдіяльності держави та нації
в цілому; стабільний розвиток внутрішньо та зовнішньополітичних векторів; стійкість культурної,
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ідеологічної, економічної та політичної систем функціонування держави. Національні інтереси ви-
ражають прагнення держави забезпечити стабільний суспільний розвиток, економічне процвітання.

Отже, національні інтереси формулюють громадяни, громадські організації, політичні партії, держава.
Для ефективного визначення та формулювання національних інтересів державі необхідно налагодити
«зворотний зв’язок» із суспільством та сприяти розвитку нації як виразника суспільних інтересів [9].

Інформаційна сфера є важливою складовою системи забезпечення національної безпеки. Діяль-
ність ЗМІ впливає на формування політичної культури та національної ідентичності у суспільстві.
В умовах розвитку сучасних інформаційних технологій контроль національного інформаційного
простору став досить складним завданням. Державі необхідно виробити механізми реагування на
процеси в інформаційній сфері для вчасного запобігання інформаційним атакам, що можуть при-
зводити до дисбалансу в комунікаційних процесах між державою та суспільством, розповсюдженню
терористичних настроїв, поширенню іншого стилю життя, інтернет-праці. Всі ці фактори здатні
руйнувати національну ідеологію, суспільну єдність, дестабілізувати суспільство [7, с. 16–17].

Безпекова політика в інформаційній сфері є важливою площиною для забезпечення ефективної
комунікації владних структур із громадянами та знаходження точок дотику між ними. ЗМІ регу-
лярно висвітлюють інформацію про діяльність органів державної влади, проте громадяни менше
стали реагувати на інформаційні потоки. Вони потребують чіткої виваженої політичної ідеї. Роз-
різненість інформації, її велика кількість не спонукає громадян до довіри уряду або іншим суб’єктам
політичної діяльності. Інформаційна сфера діяльності є важливою складовою національної безпеки,
оскільки ідеологія та політична культура в державі формуються за рахунок інформації, поширеної
через ЗМІ. Мас-медіа як посередник між державою та суспільством доносить до громадянського
суспільства ідеї та цінності, сформовані виробниками політики.

На сьогодні великі інформаційні потоки з різних точок світу за рахунок розрізненості інформації
здатні створити хибне уявлення про діяльність владних структур. Вони дезорієнтують громадян
в обранні власної позиції щодо правлячої еліти чи політичних процесів у державі. ЗМІ намагаються
створити уявлення про прозорість роботи державної влади, але у суспільстві відбувається зворотний
процес. Така ситуація призводить до розрізненої позиції громадян щодо роботи владних структур та
не дозволяє звести громадську думку до спільної ідеї. Таким чином виникає нова масова культура. Вона
руйнує соціальні зв’язки та не дозволяє становленню політичної культури в державі [1, с. 117–127].

Державна ідеологія є важливим елементом формування єдності громадянського суспільства та
політичної культури. Вона як складова політичної культури, відіграє важливу роль у формуванні
політичної нації. Її поширення залежить від інформаційних потоків та їхньої якості. Відсутність
ідеології у національному інформаційному полі руйнує зміст інформації, поширюваної серед гро-
мадян, вони не реагують на подану інформацію, стають інертними до неї. Така ситуація сприяє від-
сутності комунікації правлячої еліти із населенням, не спонукає громадян до активності та провокує
підрив національної безпеки у соціальній та інформаційній сфері.

Ефективна інформаційна діяльність полягає у донесенні цінностей правлячою елітою до грома-
дян. Для цього національне інформаційне поле не повинно бути перевантаженим інформацією.
Важливо виробити принцип відбору інформації для зосередження уваги громадянського суспільства
на нагальних питаннях державної політики. Це сприятиме становленню політичної активності гро-
мадян, змусить їх реагувати на подану інформацію, що сформує змістовність інформативної діяль-
ності. Звуження кола проблем, поданих через ЗМІ, становлення державної ідеології, формування
відчуття приналежності громадян до власної держави та означення смислу інформації є ключовими
елементами становлення сильної політичної нації.

Наступним чинником, що впливає на формування політичної культури та забезпечення націо-
нальної безпеки, є формування прозорості роботи державного апарату та зрозумілість діяльності
правлячої еліти. Довіра громадян до державного апарату є запорукою становлення діалогу держави
та суспільства, формування політичної нації та стабільності суспільних відносин. Зниження довіри
до правлячої еліти може спричинити дестабілізацію внутрішньодержавних відносин, розвиток се-
паратистських настроїв, мітингів, демонстрацій, руйнування довіри до державного апарату з боку
громадян. Така ситуація може призвести до кризи державного управління, що негативно відіб’ється
на системі забезпечення національної безпеки.

Для кращого зрозуміння принципів ведення діалогу між державою та суспільством, ми вважаємо
за доцільне розглянути приклад сприяння підвищенню рівня довіри громадян до правлячої еліти
в країнах Західної Європи. Рівень довіри до держави в цих країнах знизився внаслідок невдоволення
громадян щодо форм функціонування демократії в їхніх державах. Тому для удосконалення
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демократичних процесів було створено дві перехідні моделі «Вестмінську» та «Американську». Вони
містили механізми для вдосконалення демократії в державі. Серед них визначимо: звуження сфери
діяльності держави, впровадження змагальності влади, прозорість механізмів державного управ-
ління, надання більшої свободи державним менеджерам у політичній діяльності, використання
інформаційних технологій, передачу виконання окремих функцій приватним установам, узгод-
ження державних програм із очікуваннями громадян. У Вестмінській моделі мало приділялось уваги
реформам бюрократії, а Американська модель, навпаки, передбачала такі реформи, але упускала
реструктуризацію управлінських процесів [10, с. 4–5].

Безпосередня участь громадян у проведенні реформ є необхідною умовою для визначення век-
торів державної політики. Державні реформи мають відповідати ціннісним орієнтаціям у суспіль-
стві. Транспарентність влади забезпечує взаємодію громадян із державним апаратом, сприяє
зрозумілості та доступності влади та активізації контролю за її діяльністю. Це позитивно впливає
на становлення та розвиток демократичних цінностей та сильного громадянського суспільства
в державі [10, с. 9–10].

Із отриманням незалежності першочерговим завданням політичної еліти України стало налагод-
ження діалогу із суспільством. Цей процес вимагав часу та зусиль. Політичні та адміністративні ре-
форми, відкритість та зрозумілість роботи влади, стабілізація економіки, підвищення рівня життя
мали налагодити стосунки держави із суспільством. Натомість, багато реформ були проведені
швидко та недостатньо кваліфіковано. Наприклад, процес приватизації підприємств, заводів, фаб-
рик, що відбувся у 1990-х рр., був зорієнтований на перехід до ринкової економіки, але не було пе-
редбачено захисту працівників та збереження робочого процесу повною мірою. В результаті було
втрачено багато робочих місць та відбулась руйнація української інфраструктури.

Бюрократизація державного апарату, хабарництво у вищих ешелонах влади, недосконалість по-
даткової системи, призвели до становлення тіньової економіки, неофіційного працевлаштування.
Внаслідок цього знизився рівень надходжень до державного бюджету. Така ситуація не просто за-
вадила становленню діалогу між політичною елітою та громадянами, а й значно знизила рівень до-
віри громадян до політичних сил у державі. Громадянське суспільство стало проводити діяльність,
відокремлену від держави [12, с. 13–23].

Перехід до демократичного розвитку сприяв формуванню нових ціннісних орієнтацій у суспільстві
та нових політичних векторів. Оскільки старий бюрократичний апарат не було повністю ліквідовано,
така невідповідність спричинила політичну кризу державного управління у 2004–2005 р. Налаго -
дження діалогу із українським суспільством та проведення ряду адміністративних реформ було не-
обхідним, щоб запобігти сепаратистським настроям, дисбалансу суспільних відносин, а також був
важливим для формування системи забезпечення національної безпеки України. Завданням політич-
ної еліти стало створення прозорого та зрозумілого політичного управління та знаходження точок до-
тику із громадянами. Така система мала сформувати довіру громадян до владної еліти. Стратегія
співпраці державного апарату із громадянами потребує злагодженості роботи всіх гілок влади в державі
та взаємодії із громадянськими інституціями. Виконавча гілка влади як така, що має безпосередній
контакт із громадянами, потребує найбільше реформ у напрямі прозорості її діяльності.

Демократичні перетворення передбачають розширення сфер соціальної взаємодії, що дає змогу
громадянам брати активну участь у діяльності соціальних інституцій та контролювати роботу дер-
жавної влади. Така діяльність створює гарантії збереження прав та свобод громадян [2, с. 3–10].

Іншою проблемою діалогу держави та суспільства в Україні виділимо залучення великого бізнесу
до державного апарату. В процесі становлення державності в результаті приватизації підприємств
з’явились власники великого бізнесу, що стали залучатись до політичних процесів. Таким чином,
державна економіка стала пов’язаною із бізнесом, але формування законодавства відбувалось від-
повідно до потреб бізнесу [12, с. 64].

Захист прав громадян, а також малого та середнього бізнесу був недостатньо врахований у роботі
державного апарату. Таким чином, громадяни стали невдоволеними роботою влади. Тому в укра-
їнському суспільстві рівень довіри до політичних сил довгий період часу лишався низьким. Така си-
туація спостерігалась у 1994 та у 2011 роках, натомість 2004–2005 роки відзначили високий відсоток
прихильників окремих політичних сил. Оскільки новий уряд зміг реформувати бюрократичний апа-
рат у напрямі захисту малого та середнього бізнесу, громадянське суспільство стало більше залуче-
ним до політичних процесів у державі. Це вказує на те, що громадянське суспільство стає більш
активним та має високий рівень комунікації із політичною елітою в разі згуртування навколо спіль-
ної проблеми або організації політичних акцій [11].
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Криза державного управління у 2004 р. спонукала громадян до активних дій у напрямі захисту
власних прав та свобод. В результаті громадяни об’єднались на знак протесту проти діяльності прав-
лячої еліти, недотримання прав та свобод громадян, недосконалості законодавчої діяльності, від-
сутності підтримки малого та середнього бізнесу, високого рівня безробіття. В боротьбі за спільну
мету та відстоювання своїх прав народ України набув рис громадянського суспільства. Це стало по-
штовхом до формування нового типу соціальних відносин, становлення національної ідентичності
та структур громадянського суспільства [2, с. 10].

Українське суспільство задля формування політичної нації має бути об’єднаним спільними цін-
ностями та пріоритетами. На сьогодні суспільство є поділеним у політичних поглядах, обранні век-
торів зовнішньої політики, а також спостерігається великий розрив між бідними та багатими та
відсутній принцип захисту національного виробника. Виконавча гілка влади не користується довірою
серед громадян. Корумпованість владних структур і передусім виконавчої гілки влади руйнує довіру
громадян, а як наслідок руйнується комунікація держави із суспільством. Це призвело до руйнування
національної ідентичності в Україні та несприйняття держави як батьківщини [4, с. 76–77].

Національна ідея є важливим елементом формування нації, її самосвідомості. Вона є важливою і для
формування національної ідеології, і для консолідації української нації. Національна ідеологія передбачає
захист національного виробника, внутрішнього ринку, інформаційного простору та добробуту нації.

На сьогодні на ринку України необхідно стимулювати поширення українського капіталу, збере-
ження кадрового потенціалу, поширення національних цінностей та культурних надбань у вітчиз-
няних ЗМІ. Ці проблеми є важливими для розв’язання питань про національну ідею, ідеологію,
державну політику та національну безпеку. Саме національна ідея формує сильну консолідовану
націю [7, с. 121–131].

Діяльність політичної еліти, спрямована на вдосконалення системи державного управління, ві-
діграє важливу роль і для становлення сильної політичної нації. Проголошення національної ідеї,
виважена адміністративна та економічна політика сприяє утвердженню національної безпеки дер-
жави. По-перше, робота державного апарату, націлена на розвиток економіки, не тільки стимулює
розвиток внутрішнього ринку, а й зберігає кадровий потенціал країни. По-друге, технологічний
розвиток в державі сприяє створенню нових робочих місць, підвищенню рівня ефективності ви-
робництва. Для запобігання негативним наслідкам відкритості економіки України необхідно за-
провадити механізми державного контролю за ціноутворенням, транзитом імпортно-експортних
товарів та трансформацією суспільства під впливом зовнішніх факторів. По-третє, підтримка на-
ціонального товаровиробника створить конкурентоспроможність українських товарів, стимулює
притік капіталу; запобігатиме впливу зовнішніх факторів на громадянську культуру. Ці чинники
стимулюють становлення єдиної політичної нації, сприяють формуванню спільних цінностей у сус-
пільстві, національної ідеї та стимулює розвиток економічних та соціальних процесів, що стабілізує
національну безпеку України [7, с. 10–18].

Зовнішньополітична діяльність як одна із сфер політики безпеки держави потребує уваги. Із ви-
ходом на міжнародну арену як незалежного актора міжнародних відносин Україна проголосила
розвиток західного вектора зовнішньої політики. Оскільки уявлення про інтеграцію до євроатлан-
тичних структур було позитивно сприйняте у суспільстві, громадяни підтримували такий вектор
зовнішньої політики України.

Колишній Президент України Л. Кучма у 2002 р. подав до Верховної Ради документ під назвою
«Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку
України на 2002–2011роки», що затверджував прагнення України інтегруватись до євроатлантичних
структур та передбачав план дій для економічного та соціального розвитку України. Впевнене про-
голошення прозахідного вектора зовнішньої політики Президентом держави сприяло підтриманню
цього політичного курсу громадянами [8, с. 512; 519–520].

Важливим завданням було вдосконалити систему державного управління, враховуючи показники
економічного та соціального розвитку України. Необхідно було врахувати ряд факторів, а саме: рівень
дієздатності держави, форми нагромадження капіталу після переходу до ринкових відносин, недоско-
налість проведення процесу приватизації, рівень тінізації економіки, зрощування олігархічного капіталу
із бюрократичним апаратом, підпорядкування державного управління корпоративним інтересам.

Суспільний розвиток став першочерговим завданням для політичної еліти із затвердженням праг-
нення інтеграції до євроатлантичних структур. Передбачалось провести ряд перетворень у еконо-
мічній, соціальній, політичній та духовній сферах. Вдосконалення реформ, визначених у Посланні,
мало забезпечити громадську підтримку та затвердити стандарти європейської якості життя [5].
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Дослідження громадської думки щодо бачення зовнішньополітичних векторів проводилось Інсти-
тутом соціології НАН України. У 2002 р. інтеграцію до євроатлантичних структур підтримувало близько
50% опитуваних громадян. Проте позитивне ставлення громадян до західного вектора зовнішньої по-
літики України більшою мірою базується на становленні кращого рівня життя та привабливих еконо-
мічних та соціальних стандартах. На сьогодні Україна потребує чітко окресленого політичного курсу та
державної ідеології для визначення основних векторів внутрішньої та зовнішньої політики [11].

Правляча еліта визначає вектори внутрішньої та зовнішньої політики держави. Її завданням є вдос-
коналення системи державного управління та створення позитивних умов суспільного розвитку.
Таким чином, громадянське суспільство, оцінюючи роботу державного апарату, схильне виражати
підтримку правлячій еліті. Об’єднання громадян навколо загальної ідеї спонукає до підвищення рівня
довіри до правлячої еліти та формує ефективний діалог держави та суспільства. Українська політична
еліта має проаналізувати всі можливі вектори зовнішньополітичного курсу, що може відповідати мож-
ливостям України, ресурсній базі, та вибрати вектор співпраці на міжнародній арені в тому напрямі,
що може допомогти в економічному та політичному розвитку держави. Для успішного досягнення
поставленої мети важливо проводити цілеспрямовану роботу в обраному напрямі.

Отже, комунікація держави та суспільства є необхідною умовою формування політичної культури
та політичної нації. Стабільний суспільний розвиток гарантує становлення діалогу держави та сус-
пільства, що попереджає порушення внутрішньої та зовнішньої безпеки держави.

Національне інформаційне поле є важливою площиною, де формується комунікація правлячої
еліти із громадянами. Політична активність громадян, їхнє залучення до законотворчих процесів,
формування національної ідеології формують у громадян відчуття національної ідентичності та
створюють єдність громадянського суспільства, що є важливим елементом формування системи за-
безпечення національної безпеки.

Формування громадянського суспільства є процесом поступовим. В Україні становлення громадян -
ського суспільства відбувалося паралельно із демократичними перетвореннями та переходом до рин-
кових відносин. Об’єднання громадян з метою захисту власних прав та свобод сприяло набуттю
політичної активності та об’єднанню в єдину політичну націю, що є суб’єктом політики безпеки держави.

Для ефективного формування політики національної безпеки в Україні необхідно зробити більш
прозорою діяльність виконавчої гілки влади, чітко окреслити національну ідею та державну ідеологію,
підтримувати розвиток та захищати національного виробника, визначити вектори внутрішньої та зов-
нішньої політики держави та вдосконалити принципи демократичного розвитку України.
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У статті розглядаються основні моделі місцевого самоврядування (горизонтальна чи континен-
тальна та дуалістична чи англосаксонська), які є класичними на європейському просторі. Аналізуються
позитивні й негативні наслідки розвитку системи місцевого самоуправління в Україні. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, громада, державна влада, муніципалітети, територіальні
утворення, управління, сепаратизм.

В статье рассматриваются основные модели местного самоуправления (горизонтальная или кон-
тинентальная и дуалистическая или англосакская), которые являются классическими на европейском
пространстве. Анализируются позитивые и негативные последствия развития системы местного са-
моуправления в Украине. 

Ключевые слова: местное самоуправление, громада, государственная власть, муниципалитеты,
территориальные образования, управление, сепаратизм.

The basic models of local self-government (horizontal or continental and dualistic or anglo-saxon), which are
classical on European space, are examined in the article. Pozitivye and negative consequences of development of
the system of local self-government is analysed in Ukraine. 

Key words: local self-government, mass, state power, municipalities, territorial educations, management,
separatism.

Підвищення ефективності забезпечення участі народних мас в управлінському процесі завжди
була і є актуальною проблемою соціально-політичного розвитку будь-якого суспільства. Тому
метою статті є аналіз класичного досвіду розвинених країн та його креативне втілення в українські
політичні реалії.

У вітчизняній політичній науці цій проблемі приділяли увагу Л. Дунаєва, О. Євтушенка,
Ю. Крестєва, Г. Лебединська, К. Михайловська, А. Некряч, О. Ніколаєв, А. Осипов, Д. Співак,
О. Яцунська та ін. Але вважати її вирішеною немає практичних підстав, і тому вона залишається
в полі зору науковців і політичних діячів. Аналіз зарубіжного досвіду і його креативне втілення в по-
літичну практику країн пострадянського простору, зокрема України, є теоретичним і практичним
завданням сучасного соціально-політичного розвитку.

© С. Наумкіна, 2013

Світлана Наумкіна. Європейська система місцевого самоврядування та її креативне втілення в сучасній Україні



У державах континентальної Європи склалася система місцевого самоврядування, характерною
рисою якої є «вилучення» з громад сформованої в них публічної влади (позбавлення права формот-
ворчості, перетворення місцевої юрисдикції у функцію винятково державної влади, наявність опіки
з боку урядових чиновників і т. д.). Ця система широко розповсюдилась завдяки колоніальній екс-
пансії Франції та Німеччини. Але в рамках системи місцевого самоврядування муніципалітети ві-
діграють велику роль у політичному житті держави, у вирішенні проблем адміністративно-правового
характеру в межах відповідних територіальних утворень [1, c. 5].

До найважливішого принципу організації та діяльності муніципалітетів належить їхня підпоряд-
кованість і підконтрольність місцевому населенню. Історія показує, що муніципалітети завжди були
основою у боротьбі центральної влади проти феодального сепаратизму, на їхній основі виросла дер-
жавність американського народу. Демократичні сили завжди бачили в муніципальній автономії про-
тивагу різним сепаратистським устремлінням екстремістських сил. Формування централізованої
держави завжди означало дедалі більше «переміщення» у центр від громад функцій публічної влади
(інколи й насильницьким шляхом), перетворення громад у територіальні колективи, які повинні
були забезпечувати реалізацію юридичних настанов центру. «Залишок» публічних повноважень
в органів місцевого самоврядування, їхня підконтрольність центральній владі визначали й визна-
чають ступінь демократизму самоврядування і його автономії.

Континентальна модель побудована на основі державної теорії самоврядування, сутність якої по-
лягає у тому, що органи місцевого самоврядування є органами державного управління, що їхня ком-
петенція не є особливо самобутньою, природною, а цілком і повністю створюється й регулюється
державою. Самоврядування — в цьому випадку — є різновидом державного управління [2, с. 34].

Вважається, що саме горизонтальна (або континентальна) модель набула у теперішній час най-
більшого поширення в процесі розвитку місцевої влади. Ця модель покладена в основу систем міс-
цевого самоврядування в більшості європейських країн, у франкомовних країнах Африки, ряді
країн Латинської Америки, більшою часткою в постсоціалістичних країнах. Дуалістична (англо-
саксонська) модель відповідає найстарішій системі місцевого самоврядування, яка відрізняється
від інших систем місцевого самоврядування, що зумовлено історичними особливостями її розвитку.
За сучасних умов отримала значного поширення в «переселенських» країнах та країнах, що входили
до складу Британської колоніальної системи, в межах якої відбулося впровадження цієї моделі або
значної частини її елементів. На думку К. В. Михайловської, запозичення елементів іншої моделі
(зразка) у власну національну систему призводить до гібридизації системи та виокремлення іншої —
«змішаної» моделі, яка також стала моделеутворюючою системою-образом. Змішана модель з до-
мінантною домішкою елементів континентальної моделі відрізняється від змішаної моделі з домі-
нантною домішкою англосаксонської моделі більш високим ступенем централізації влади,
наявністю так званої адміністративної вертикалі. Відмінність також і в поєднанні місцевого само-
врядування з прямим державним управлінням на місцях, які здійснюють державний нагляд над міс-
цевими органами самоврядування, тобто дозволяється робити все, що не заборонено законом.
Найбільшого поширення змішана модель набула в Німеччині, Австрії, Японії та ін., а її гібриди іс-
нують у більшості країн світу [3, c. 88].

У науці також є визначення поняття місцевого самоврядування, засновані на європейській кон-
тинентальній концепції. Так, прихильниками англосаксонської і європейської континентальної
концепцій часто використовуються ті самі терміни: «влада»; «публічна влада»; «управління»; «ді-
яльність», здійснювана громадянами, що проживають у межах муніципального утворення; «питання
місцевого значення»; «інтереси місцевого населення» і т. д. [4, с. 12]. Але при цьому вони вважають,
що місцеве самоврядування є або продовженням державного управління, або воно і є державним
управлінням, здійснюваним місцевими жителями в межах муніципального утворення.

Прихильники європейської континентальної моделі, заснованої на теорії державного самовря-
дування, вважають, що державна влада нерозривно пов’язана з місцевим самоврядуванням наяв-
ністю загальних функцій, поєднанням загальнодержавних і місцевих інтересів у вирішенні завдань
місцевого значення, досягненням єдиної мети — поліпшення добробуту громадян.

У свою чергу прихильники англосаксонської моделі виключають участь місцевого самовряду-
вання в здійсненні державних функцій і вважають, що державні органи не можуть втручатися
в справи місцевого значення. Варто помітити, що англосаксонська модель фактично не може бути
реалізована в Україні. Вона розрахована на більш розвинені в економічних відносинах країни.

Суть розуміння місцевого самоуправління, яке засноване на європейській континентальній мо-
делі, в тому, що місцеве самоврядування розглядається як установлена державою місцева публічна
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влада. Вона реалізується на території відповідного муніципального утворення шляхом управління,
здійснюваного жителями, що проживають у межах цього муніципального утворення, органами та
посадовими особами місцевого самоврядування. При цьому для здійснення своїх функцій місцеве
самоврядування має реальну матеріально-фінансову базу.

В такому розумінні місцевого самоуправління поєднуються багато елементів надбудовних і базис-
них відносин, які перебувають у нерозривному зв’язку. Місцеве самоврядування здійснюється шляхом
управління. Виходить, у наявності сукупність управлінських відносин, які виступають як категорія,
що гарантує зв’язок і взаємодію базису та надбудови, керованої й керуючої систем. Варто підкреслити,
що в цьому визначенні поняття місцевого самоврядування відбиті й основні його ознаки:

– це різновид публічної влади, що встановлена органами державної влади в законах. Отже, введення
місцевого самоврядування в суспільстві залежить від органів державної влади, які ухвалюють закони.
Діюча природа місцевого самоврядування полягає в тому, що воно є, з одного боку, аналогом централь-
ного уряду, а з іншого — формою народовладдя, що забезпечує реалізацію прав громадян на місцеве
самоврядування, а місцевому населенню — можливість перетворення своєї волі в публічну владу;

– наявність цієї публічної влади, закріпленої за громадянами в законі, дає їм можливість здійс-
нювати управління значною частиною державних справ, реалізувати державні функції в межах від-
повідного муніципального утворення;

– межі владних повноважень громадян, органів місцевого самоврядування й посадових осіб міс-
цевого самоврядування обмежуються територією муніципального утворення. Всі рішення, прийняті
при реалізації різних форм здійснення місцевого самоврядування, діють тільки в межах муніци-
пального утворення;

– публічна муніципальна влада належить жителям і здійснюється ними безпосередньо й через
створювані ними органи місцевого самоврядування або посадових осіб місцевого самоврядування;

– влада ця встановлена законом і повинна здійснюватися в рамках закону. Тим самим підкрес-
люється, що місцеве самоврядування здійснюється на основі чинного закону, але не виходячи з до-
цільності або яких-небудь інших умов.

– місцеве самоврядування як різновид публічної влади має достатню матеріально-фінансову базу
у вигляді муніципальної власності, місцевого бюджету, цінних паперів і т. д. Ця влада ухвалює рі-
шення й відповідає за свої дії своїм майном.

– поєднаються місцеві і загальнодержавні інтереси при здійсненні місцевого самоврядування
[Див. докладніше: 5].

Що ж стосується визначення поняття, заснованого на англосаксонській концепції, то досить за-
мінити в цьому визначенні термін «вирішення значної частини державних завдань» терміном «ви-
рішення завдань місцевого значення».

Для визначення поняття місцевого самоврядування, заснованого на сполученні двох основних
концепцій, необхідно вказати на поєднання завдань державного й місцевого значення. Таким
чином, поряд із державною публічною владою існує муніципальна публічна влада.

Сучасним міжнародно-правовим документом, що найбільш повно викладає поняття й принципи
місцевого самоврядування, звичайно вважають Європейську хартію про місцеве самоврядування
1985 р. Відповідно до офіційної версії Хартії, місцеве самоврядування означає право і спроможність
органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою
часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення. Це
право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на
основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі ор-
гани. Це положення ніяким чином не заважає використанню зборів громадян, референдумів або
будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється законом [6]. 

Нескладно виявити в цьому визначенні порушення норм логіки: поняття визначається саме через
себе — місцеве самоврядування через діяльність органів місцевого самоврядування. Однак, слід
враховувати, що ця логічна невідповідність міститься в перекладному тексті. Першоджерела Хартії —
автентичні тексти французькою й англійською мовами. Виходячи з найменування Хартії, «місцеве
самоврядування» є перекладом англійського «local self-government» і французького «Tautonomie lo-
cale». Слова у викладеному визначенні, перекладені як «органи місцевого самоврядування», у фран-
цузькій версії звучать як «collectivites locales», а в англійській — «local authorities». Поряд з цим
перекладом, їх можна перекласти також як «місцеві влади», «місцеве начальство», «влада на локаль-
ній території». Таким чином, у цьому разі йдеться не стільки про установи, скільки про місцеве на-
селення, об’єднане з метою здійснення владних повноважень для захисту інтересів, обумовлених
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в основному фактором проживання на певній, відособленій (локальній) території, тобто про насе-
лення як про суб’єкт влади. У зв’язку з цим видається більш прийнятним використовувати переклад
«local authorities» і «collectivites locales» як поняття «місцеве співтовариство». 

Принципово важливим в цьому визначенні є поняття самостійності. Під самостійністю місце-
вого самоврядування розуміється право населення муніципального утворення безпосередньо або
через своїх представників відповідно до діючих законів без втручання яких-небудь інших владних
структур визначати коло питань, прийнятих до свого ведення, і вирішувати їх.

Визначення, викладені в Європейській хартії, підкреслюють і ще один важливий аспект органі-
зації місцевого самоврядування — йдеться про діяльність під свою відповідальність. Тобто тягар
наслідків за рішення, прийняті в межах питань, прийнятих до свого ведення, лягає повною мірою
на місцеве самоврядування.

Місцева муніципальна влада повинна разом з органами державної влади управляти як держав-
ними, так і місцевими справами, виходячи не тільки з місцевих інтересів, особливостей і традицій,
а й із загальнодержавних. При цьому управління на місцях повинне здійснюватися на основі закону.
Тоді буде досягнута єдність в управлінні на території всієї країни і відбудеться скорочення розриву
між суспільством і органами державної влади.

У конституціях сучасних держав закріплене та гарантоване місцеве самоврядування як одна
з основ демократичної системи управління. Поняття «місцеве самоврядування» відображає складне
й різноманітне явище, формування та розвиток якого залежить від цілого комплексу історичних,
географічних, політичних, економічних та інших особливостей території. Воно найповніше дозво-
ляє реалізувати положення про те, що єдиним джерелом влади є народ.

У більшості цивілізованих країн у великих адміністративно-територіальних одиницях, у межах
складових їхніх територій, аж до низової ланки (невеликих міст, сіл, приходів, комун і т. д.) публічна
влада реалізується не державними органами, а місцевим населенням безпосередньо або утвореними
ними органами (посадовими особами) [7, с. 82].

Ця влада здобуває властивості самоорганізованої публічної влади, що здійснює управлінські фун-
кції, визнані й закріплені юридично центральною владою. У зв’язку із цим, у місцевому самовряду-
ванні парламентський принцип відокремлення управління від правотворчості є майже неможливим.
Саме тому в законодавстві розвинених країн зарубіжні муніципалітети закріплені як корпорації пуб-
лічного права, тобто установи, яка володіє правами публічної установи (суб’єкта адміністративно-
правових відносин) і правами юридичної особи (США, Великобританія й ін.). У такій правоздатності
муніципального утворення й проявляється його політико-правова природа як організації публічної
влади на місцях. І хоча умови генезису, історичного становлення й еволюції цього інституту були різ-
ними у відповідних країнах, у цілому їхня політико-юридична сутність і функції однакові. Наприк-
лад, історична роль німецького місцевого самоврядування в державній історії країни принципово
відрізняється від впливу англійського місцевого самоврядування на форму правління у Великобри-
танії. Але водночас ці органи здійснюють ті самі функції й однакові завдання, забезпечуючи життє-
діяльність населення місцевих громад на основі законів та інших нормативних актів державних
органів та власних юридичних рішень, прийнятих у межах своєї компетенції.

Місцеве територіальне самоврядування має прямий стосунок до проблеми організації народов-
ладдя в державі. Держава, будучи виразником спільного інтересу народу, забезпечує реалізацію цього
інтересу, насамперед, у формі закону. Виконання законів здійснюється відповідними органами,
у тому числі й органами населення міст, районів та інших поселень. Останні з’єднують цю діяльність
із конкретними інтересами місцевого населення, більше того, населення може бути основним
суб’єктом цієї державної діяльності [8, c. 6]. Отже, місцеве населення може ставати основним
суб’єктом управлінських, адміністративно-правових відносин, що є першою характерною рисою
муніципального управління.

Друга характерна риса муніципального управління випливає з першої. Державно-правова при-
рода місцевого самоврядування визначається не тільки децентралізацією публічної влади, а й ор-
ганізацією державної влади взагалі, що є більш значимою проблемою [9, c. 7]. Самоврядування
повинне бути у функціональному відношенні досить результативним. Особливу роль у вирішенні
цього питання покликано зіграти законодавство про місцеве самоврядування. На цьому етапі фор-
мування системи місцевого самоврядування повинні бути досить високими політична активність
населення та його самоорганізація. Відомо, що самоврядування неможливе без юридично офор-
млених інститутів, без відповідних органів місцевого самоврядування й посадових осіб й організа-
торської діяльності депутатів представницьких органів муніципалітетів [10, с. 255].
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Вихідною теоретико-методологічною основою формування публічної, у тому числі самоврядної,
влади в Україні є громадівська та природно-правова концепція влади та самоврядування. Ці ідеї гу-
манізують публічну владу, роблять її більш наближеною до громадян, їхня реалізація істотно роз-
ширює сферу свободи індивіда, його соціальної дії, формуючи істотний сегмент його соціальної
взаємодії з державою, у результаті якої оптимально здійснюються індивідуальні та колективні права
особистості. Влада за таких умов відбиває не тільки специфічний образ мислення та форму реалізації
волі конкретної людини, груп людей до життя й життя свого нащадка. На локальному рівні за до-
помогою такої влади складатиметься та функціонуватиме цілісна система соціальних зв’язків, що
фактично формують реальне громадянське суспільство [11, c. 9 ].

Запозичення досвіду від різних систем самоврядування, що визнані моделеутворюючими (зраз-
ковими), призвело до порушення логіки розвитку національної моделі самоврядування як цілісної,
системно пов’язаної з інститутами держави, політичною культурою населення. Проблемою стала
варіабельність законодавця у визначенні місцевого самоврядування, що призвело до фіксації «гро-
мадівської» теорії самоврядування у Конституції України 1996 р., а в профільному законі — «дер-
жавної» теорії самоврядування. На практиці це обумовило поєднання елементів від різних моделей
самоврядування, що призвело до гібридизації української системи місцевого самоврядування,
а в по дальшому до її неефективності у вирішенні питань місцевого значення. 

Адміністративне реформування щодо підвищення ефективності та вдосконалення системи дер-
жавного управління, запропоновані конституційні зміни, на жаль, залишаються поверхневими, не-
системними, нездатними до відновлення конструктивного балансу між державним управлінням та
місцевим самоврядуванням. 

Таким чином, місцеве самоврядування — це самостійна діяльність громадян з регулювання,
управління та вирішення безпосередньо або через сформовані ними органи місцевого самовряду-
вання значної частини питань місцевого значення в інтересах населення цієї території з урахуван-
ням розвитку всього суспільства. 
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Як фактор, що сприяв показовій трансформації країн Центрально-Східної Європи, у статті роз-
глядається вчасне та ефективне реформування національних законодавств. Виявляються загальні риси
та специфічні практики у досвіді країн регіону.

Ключові слова: трансформація, реформування, законодавство, конституція, «круглий стіл».

В качестве фактора, способствовавшего показательной трансформации стран Центрально-Вос-
точной Европы в статье рассматривается своевременное и эффективное реформирование национальных
законодательств. Выявляются общие черты и специфические практики в опыте стран региона.

Ключевые слова: трансформация, реформирование, законодательство, конституция, «круглый стол».

The article considers the timely and effective reformation of national legislation as a factor that contributed to
the revealing transformation of Central and Eastern Europe. An attempt was made to identify common features
and specific practices in the experience of the countries of the region.

Key words: transformation, reformation, legislation, constitution, «round table».

Одним із першочергових завдань, що потребує розвинення та затвердження демократичних цін-
ностей країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) після падіння «залізної завіси», стало реформу-
вання національних законодавств.

За темпами трансформації країни ЦСЄ з явною перевагою випереджають регіон СНД. Не зани-
жуючи ролі різниці в рівні політичної культури та політичної свідомості, демократичних практик
в історичному досвіді, тривалості знаходження у сфері впливу комуністичної ідеології тощо, серед
чинників більш успішної трансформації політичних систем ЦСЄ автор знаходить ретельну підго-
товку правого поля трансформації.

Мета статті полягає у визначенні ролі реформування законодавства у трансформаційних про-
цесах ЦСЄ.

На рівні з політичною організацією суспільства, засобами масової інформації, принципами та тради-
ціями, політичною свідомістю та політичною культурою, до основних елементів політичної системи сус-
пільства належать правові норми, обов’язковість виконання яких забезпечена силою державного примусу.
В юридичній науці цей компонент поділений на різні галузі права: конституційне, адміністративне, ци-
вільне, кримінальне тощо. Провідне місце в регулюванні діяльності інститутів політичної системи сус-
пільства належить саме конституційному праву, приписи якого закріплені конституціями, визначають
первинні засади життя суспільства та регулюють відносини між вищими органами державної влади. По-
літичне життя також регулюється нормами моралі, нормами-звичаями, нормами-традиціями тощо.

Щодо виключного значення правової системи, Т. Парсонс зазначає: «Зважаючи на завдання,
пов’язані із застосуванням сили й контролем над нею, політична організація завжди має бути об’єд-
нана із правовою системою, яка займається реалізацією норм найвищого порядку, що регулюють
поведінку одиниць у середині суспільства. Немає такого суспільства, яке б наважилось припустити,
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що будь-який інший нормативний порядок взяв гору над порядком, санкціонованим політично ор-
ганізованим суспільством» [1, с. 588].

Абсолютно вірну взаємозалежність у співіснуванні законодавства та політичної системи підкрес-
лює А. Француз. З одного боку, дослідник вбачає зумовленість правовими нормами процесів роз-
витку політичної системи, врегулювання відносин в її середині, визначення функціонування
політичних інститутів та опосередкування характеру й динаміки політичних процесів, а з іншого —
спричинення розвитком системи змін у законодавчій сфері [2, с. 6].

Досліджуючи політичну систему з точки зору її правового аспекту та вважаючи його найважли-
вішим її чинником, В. Журавський виділяє правову основу (правові інститути) як окремий елемент
структури політичної системи. У внутрішній ієрархії політичної системи, яку пропонує дослідник
для розгляду, правова основа подається як вищий ступінь такої ієрархії [3, с. 21].

Розуміючи першочергове значення політико-правових норм в організації суспільно-політичного
устрою держави, важливим кроком у процесі трансформації політичних систем нових еліт країн
ЦСЄ стало реформування національних законодавств. Так, закріплення на законодавчому рівні
провідних принципів демократії є необхідною умовою та запорукою для подальшого зміцнення її
засад у суспільстві. Розуміючи це, демократично налаштовані та оновлені еліти країни ЦСЄ загалом
у досить короткі терміни змінили законодавство як шляхом реформування конституційних засад
цих держав, так і ухваленням цілої низки законів, спрямованих на регулювання окремих сфер життя
суспільства, впровадження яких мало потягти великі політичні наслідки. Втім, навіть на етапі за-
конодавчих змін, тоді коли необхідність упровадження як окремих норм, так і цілих правових ін-
ститутів, здавалося б, є очевидною та незаперечною, країни ЦСЄ продемонстрували і спільні риси,
і істотні відмінності.

Реформування національних законодавств країн ЦСЄ почалося із змін на рівні Конституцій як
головних законодавчих актів. Конституційне законодавство у цих країнах оновлювалось як внесен-
ням численних змін до нього, так і шляхом ухвалення нових Основних законів. Враховуючи ж те,
що, окрім конституційних положень, глибоких змін потребувала також ціла низка норм щодо ре-
гулювання відносин власності, діяльності політичних партій, засад організації та діяльності місце-
вого самоврядування тощо, чимало законодавчих ініціатив було реалізовано і в цьому напрямі.

Конституцію Чеської Республіки прийнято у грудні 1992 р., тобто ще за Чеської і Словацької Фе-
деративної Республіки, що дало змогу 1 січня 1993 р. почати існувати новій державі вже за оформ-
лених головних державотворчих норм, зокрема щодо поділу влади на законодавчу, виконавчу та
судову гілки. Показовим є факт включення до складу Конституції Декларації основних прав і сво-
бод, ухвалення якої у 1991 р., на думку автора статті, мало в першу чергу політичний підтекст, що
продемонстрував велику волю чеського та словацького народів у прагненні до демократичних цін-
ностей та ідеалів.

Завдяки ухвалення Національною радою 1 вересня 1992 р. історичного рішення, з новою Кон-
ституцією розпочала свій незалежний шлях також Словацька Республіка.

Необхідним та цивілізованим кроком з боку обох національних еліт стало укладення договору
про майбутні взаємовідносини між Чеською і Словацькою Республіками та досягнення згоди з пи-
тань поділу власності [4, с. 41]. Ці важливі домовленості сприяли швидкому та толерантному поділу
майна Чеської і Словацької Федеративної Республіки, незважаючи на існуючі ускладнюючі обста-
вини, зокрема, у сфері майна колишніх єдиних збройних сил, зарубіжних посольств і представ-
ництв, транспортної інфраструктури тощо. Показовим є те, що ці складнощі не наклали відбитку
на відносини обох сторін, а, на думку вітчизняного дослідника В. Шумила, навіть створило пев-
ний політичний капітал в очах інших країн до цього маловідомій на міжнародній арені Словаччині
[5, с. 12–21], а з тих же підстав і Чехії.

Як і у разі прийняття Конституцій, при впровадженні інших важливіших законодавчих актів най-
більш далекоглядними та відповідальними політиками також проявили себе чеські та словацькі
парламентарі, коли після «оксамитової революції» Федеральні збори Чехословаччини разом із на-
ціональними парламентами Чехії та Словаччини вчасно ухвалили закони про політичні партії та
рухи, нові закони про вибори до Федеральних зборів Чеської національної ради і Словацької на-
ціональної ради. Важливими подіями стали також ухвалення законів про фундаментальні права
і свободи громадян як впевненого кроку у затвердженні демократії та ухвалення законів про роз-
виток ринкових відносин і ринкової економіки, що мало полегшити зрушення в економічній сфері
[4, с. 34–35]. Значущість прийняття наведених нормативно-правових актів важко переоцінити, адже
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завчасне визначення таких важливих питань значно полегшило перші кроки молодих незалежних
держав, адаптувавши їхні суспільства до прийдешніх змін.

Прийняттю Конституції Болгарії від 12 липня 1991 р., що визначила її як парламентську респуб-
ліку, передувало впровадження цілої низки різних нормативних актів. Внаслідок  зростаючих
плюралістичних настроїв під час зміни режиму в Болгарії на законодавчі поступки змушено було
піти само нове керівництво Болгарської комуністичної партії. Так, 15 січня 1990 р. парламентом
було ухвалено закон про зміни в Конституції 1971 р., чим було скасовано керівну роль партії у сус-
пільстві. Ухвалений 29 січня 1990 р. закон про збори, процесії та маніфестації, ввівши порядок по-
відомлення щодо проведення політичних акцій, розширив сферу політичної свободи. Прийняте
ж та необхідне, на думку влади, рішення спеціального пленуму Центрального комітету Болгарської
комуністичної партії 29 грудня 1989 р. про засудження політики проти болгарських турків та повер-
нення їм права на вибір імен, яке мало послабити напругу у відносинах із тюркомовною спільнотою,
вкрай неоднозначно було сприйнято болгарськими християнами. І все ж 6 березня 1990 р. Народ-
ними зборами було ухвалено закон про імена болгарських громадян, покликаний забезпечити на-
ціональну рівність, відновлення їхніх порушених прав і законних інтересів. 7 березня 1990 р.
ухвалено закон про вирішення колективних трудових спорів, що визначив порядок проведення
страйків. Важливим у протилежному комуністичному минулому напрямі став ухвалений 3 квітня
1990 р. Закон «Про зміни і доповнення до Конституції 1971 р.», що містив низку радикальних но-
вацій у регулюванні суспільних відносин та повністю виключав соціалістичну термінологію. Ним
же було проголошено принцип розподілу влади, закріплено конституційні засади рівності політич-
них партій та надано однаковий правовий статус усім формам власності. Тоді ж ухвалено закони
про політичні партії та про вибори. В 1991 р. ухвалено Закон «Про місцеве самоуправління та міс-
цеву адміністрацію» [6, с. 143-145, 148, 150, 172].

Невдовзі після падіння комуністичного режиму у Румунії, національним парламентом було при-
йнято Конституцію від 21 листопада 1991 р. Однак, незважаючи на порівняно швидке прийняття
Основного закону, особливості нормотворчого процесу у Румунії протягом початкового етапу по-
сткомунізму були закладені самою революцією 1989 р., внаслідок якої влада перейшла до Фронту
національного порятунку. Так, 28 грудня 1989 р. саме цей орган влади ухвалив Декрет, який визначав
умови реєстрації і діяльності політичних партій.

Декретом Тимчасової ради національної єдності, створеної у лютому 1990 р. у складі Фронту на-
ціонального порятунку (50% членів) та представників інших політичних партій (по 3 члени від пар-
тії), було запроваджено президентську форму правління, спосіб вибору глави держави (загальні та
прямі вибори), двопалатний парламент та створення нових органів влади, зокрема, Вищої ради на-
ціональної оборони [7, с. 332–333].

Не поспішаючи з прийняттям нової Конституції, своїм шляхом пішла Угорщина, де у 1989–1990 рр.
було внесено численні зміни до Конституції 1949 р., яка пізніше також змінювалась, але діяла до
набрання чинності новою Конституцією з 1 січня 2012 р.

На тлі ж наведених трансформацій національних законодавств на рівні конституцій до найбільш
прагматичного підходу у конституційному реформуванні звернулися польські парламентарі, які до
прийняття нової Конституції 1997 р. обмежились спочатку внесенням змін у 1989–1990 рр. до Кон-
ституції Польської Народної Республіки 1949 р., а потім прийняттям у 1992 р. Конституційного за-
кону про взаємні відносини між законодавчою та виконавчою владою Польської Республіки,
а також територіальне самоврядування (Мала конституція).

Разом з тим у реформуванні законодавчих систем в Угорщині та Польщі за особливості консти-
туційних змін більше цікавить те, що на тлі розглянутих як показових, так і більш складних норма-
тивних перетворень, саме в цих державах убачається найбільш культурним перехід до національної
згоди, адже угоду про майбутнє країн тут було досягнуто в рамках проведення «круглих столів».
У цьому разі авторський інтерес перш за все опосередкований розумінням глибокої саме політичної
сутності законодавчих актів, що були ухвалені внаслідок проведення «круглих столів». На відміну
від нормативних, у тому числі конституційних актів, що ухвалюються в стінах владних установ за
процедурою чітко визначеною окремими регламентами, у цьому разі законодавча форма була на-
дана суто політичним домовленостям, досягнутим між ідеологічно протилежними політичними си-
лами за революційних обставин.

Так, у ході проведення угорського Національного круглого столу (НКС) між його учасниками,
головними з яких була владна Угорська соціалістична робітнича партія та реформаторські полі-
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тичні сили, було досягнуто згоди з економічних проблем, необхідних змін до діючої Конституції,
питань діяльності політичних партій та інших позицій, що мали забезпечити мирний перехід до
демократії. Переговори завершилися 18 вересня 1989 р. підписанням відповідної угоди. Історична
роль та значення НКС, що фактично зіграв роль Конституційних зборів, були визначені у парла-
менті, коли Державні Збори Угорщини на початку жовтня 1989 р. затвердили тексти законопроек-
тів [8, с. 278–279].

Усвідомити значущість, організованість та, що головне, результативність угорського НКС, можна
також у порівнянні з подібними прецедентами в інших державах, коли майбутнє вирішувалось
у рамках «круглих столів». Так, на прикладі демократичних революцій в країнах ЦСЄ набагато
скромніше місце в історії посів болгарський НКС, за яким, хоча й було досягнуто низку важливих
домовленостей, що згодом були реалізовані, залишилась маса негативу. Окрім невирішеного пи-
тання про власність, він запам’ятався тим, що «всі зусилля і боротьба велася навколо поганої, ні-
кчемної держави, виборів, посад тощо» [6, с. 153]. На цьому ж тлі угорський НКС може бути взірцем
прояву високої політичної культури та незаперечним доказом схильності суспільства до розвитку
демократичних традицій.

Досить ефективно, якщо судити по результатах, була організована робота і польського «круглого
столу», проведеного з 6 лютого по 5 квітня 1989 р. за участю Польської об’єднаної робітничої партії,
«Солідарності» та Костьолу. Результатом його роботи стало узгодження механізму чотирирічного
перехідного періоду, по закінченню якого мали бути проведені вільні партійні вибори. Зокрема, уго-
дою, що була ухвалена Сеймом 7 квітня, передбачались: 35-відсоткова участь опозиції в Сеймі,
вільні вибори до Сенату як нової палати парламенту, створення коаліційного уряду, очолюваного
представником Польської об’єднаної робітничої партії, запровадження посади президента із силь-
ними повноваженнями. Але разом з тим негативною характеристикою польського «круглого столу»
стала відсутність гласності у його проведенні, що потім негативно відбулися на позиції польського
виборця. Заборона до 1991 р. брати участь у виборах найбільш радикальним угрупованням опозиції
зробила дистанцію між суспільством та владою ще більшою. Прихід же — за результатами виборів
1989 р. до влади нових політичних сил, тобто на чотири роки раніше, ніж передбачалося домовле-
ностями «круглого столу», фактично розбалансував цю угоду.

Проте вже після історичних домовленостей «круглого столу» влада Польщі приступила до впро-
вадження законодавчо оформлених норм. Так, перш за все йдеться про відомий «план Бальцеро-
вича», згідно з яким, окрім змін в економічній сфері, основними напрямами трансформації стали:
перехід від авторитаризму до демократії, закріплення багатопартійності, від партійної номенклатури
до нових плюралістичних еліт, від партійного всевладдя до системи органів державної влади, від
монополії адміністративної влади до територіального самоуправління [9, с. 117–119].

Незважаючи на загалом відповідний цивілізаційним зазіханням тон ухвалених рішень, необхідно
відзначити і відсутність підстав стверджувати, що період реформування національних законодавств
не супроводжувався ухваленням і таких ініціатив, які жодним чином не сприяли прийнятим тен-
денціям демократичних перетворень, адже така думка буде хибною. Яскравим зразком може бути
період прем’єрства Владіміра Мечіара в Словаччині, коли численні нормативно-правові акти, що
ухвалювалися владою, були покликані служити на користь її особистих інтересів, а для самої країни
оберталися важкими політичними наслідками. Так, наприклад, глухим кутом для розвитку словаць-
кої багатопартійності міг стати ухвалений закон про вибори від 20 травня 1998 р., що передбачав
усунення Центральної виборчої комісії від керівництва проведенням виборів з посиленням впливу
на цей процес державних установ, створення єдиного загальнодержавного виборчого округу замість
чотирьох та заборону подання спільного списку кандидатів для партій, які входили до виборчих
коаліцій, коли кожна з партій мала подолати п’ятивідсотковий бар’єр [5, с. 12–21].

Проте, завершуючи огляд трансформації політичних систем країн ЦСЄ на законодавчому рівні,
слід зазначити загальне розуміння оновленими елітами виключної важливості та первинності адап-
тації законодавчої бази до практичних змін в організації життя держави та суспільства.

Вчасне прийняття нових або внесення фундаментальних змін до діючий конституцій, врегулю-
вання правовідносин шляхом оновлення правового поля у сферах прав та свобод людини, місцевого
самоврядування, власності, діяльності політичних партій, гласності тощо стали запорукою декла-
рованих демократичних прагнень.

Широке застосування одержала практика проведення «круглих столів». І якщо польські рефор-
матори навряд чи можуть бути в повній мірі задоволені власним прецедентом, тоді як болгари
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взагалі не здобули користі від цієї процедури, прикладом прояву гідного рівня політичної культури
слід вважати досягнуті за «круглим столом» домовленості угорських еліт, яким було офіційно надано
законодавчої форми.
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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КОМУНІКАЦІЇ

ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО»
У КЛАСИЧНИХ І СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЯХ
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професор кафедри політології Одеської національної академії зв’язку ім. А.С. Попова
УДК 32.019.5

У статті розглядаються основні положення класичних и сучасних концепцій інформаційного суспіль-
ства, виділяються сутнісні риси інформаційного суспільства. Робиться висновок про те, що з погляду
сучасної науки в інформаційному суспільстві економічний розвиток, соціальні зміни, якість і спосіб
життя залежать від наукового знання й способу експлуатації інформації.

Ключові слова: інформаційне суспільство, сутнісні риси інформаційного суспільства, класичні
й сучасні теорії інформаційного суспільства.

В статье рассматриваются основные положения классических и современных концепций информа-
ционного общества, выделяются сущностные черты информационного общества. Делается вывод о том,
что с точки зрения современной науки в информационном обществе экономическое развитие, со циальные
изменения, качество и образ жизни зависят от научного знания и способа эксплуатации информации.

Ключевые слова: информационное общество, сущностные черты информационного общества,
классические и современные теории информационного общества.

This article provides an outline of the classical and modern concepts of the Information Society, highlighted
the essential features of the information society. The conclusion is that from the point of view of modern science in
the information society, economic development, social change, and the quality of life depend on the scientific
knowledge and method of operation information.

Key words: information society, the essential features of the information society, the classical and con-
temporary theories of the information society.

Поняття «інформаційне суспільство» увійшло в науковий оборот не дуже давно. Його виробили
й стали активно використовувати економісти й маркетологи, соціологи й філософи, програмісти
й політики. Це поняття покликане відобразити об’єктивну тенденцію нового витка еволюції циві-
лізації, пов’язаного з появою нових інформаційних і телекомунікаційних технологій, нових потреб
і нового способу життя. У науковій літературі спостерігається деяка розбіжність у думках щодо ав-
торства поняття «інформаційне суспільство». Так, на думку одних дослідників, у науковий оборот
поняття «інформаційне суспільство» увійшло наприкінці  60-х — початку 70-х років ХХ ст. Його
автором став Ю. Хаяші, професор Токійського технологічного інституту.  У розробленні цього по-
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няття брали активну участь також організації, що працювали на японський уряд, серед яких: Агент-
ство економічного планування, Інститут розробки й використання комп’ютерів, Рада зі структури
промисловості. Зі звітів цих організацій за 1969–1971 р. випливає, що інформаційне суспільство —
це суспільство, у якому процес комп’ютеризації дає людям доступ до надійних джерел інформації,
рятує їх від рутинної роботи, забезпечує високий рівень автоматизації виробництва.  Як уважають
автори нової концепції, «... виробництво інформаційного продукту, а не продукту матеріального,
буде рушійною силою утворення й розвитку суспільства» [1, p. 29]. 

На думку других дослідників, зокрема, російського ученого В. Іноземцева, термін «інформаційне
суспільство» був уведений у науковий оборот на початку 60-х років ХХ ст. фактично одночасно
в США і Японії Ф. Махлупом і Т. Умесао. Так був покладений початок теорії, яка була розвинута
такими відомими авторами, як М. Порат, Й. Масуда, Т.Стоуньер, Р. Катц та ін. До напрямку, що
розглядає еволюцію людства крізь призму прогресу знання, примикають і деякі інші теорії, наприк-
лад, концепція технотронного суспільства, яка створена Зб. Бжезинським, а також теорії, що під-
креслюють роль знань і  сучасного соціуму («the knowledgeable socіety», «knowledge socіety»,
«knowledge-value socіety») [2, c. 21]. 

Стартом великих програм, пов’язаних з розвитком інформаційного суспільства, стали 1993 і 1994 ро -
ки. Мається на увазі в першу чергу американська ініціатива щодо створення «Національної інфор-
маційной інфраструктури», офіційно проголошена в Меморандумі Б. Клінтона й А. Гора (лютий
1993 р.) і європейська концепція «Інформаційного суспільства», що затверджена Комісією ЄС
у грудні 1994 р. Крім цього, можна сказати, що тенденції розвитку інформаційного суспільства на
найближчі десятиліття були визначені завдяки створенню в 1990–91 рр. технології World Wіde Web
(www — або «Всесвітня павутина»). Фактором прискорення розвитку www і всього Інтернету став
винахід графічного інтерфейсу для перегляду HTML документів — броузера «Mosaіc» в 1993 р. Так
почалося експонентне зростання Інтернету, що поступово став асоціюватися з «Всесвітньою паву-
тиною» як сукупністю web-серверів.

В. Іноземців відзначає, що концепція інформаційного суспільства була сформульована фактично
в ході дискусії про продуктивну й непродуктивну працю й різних спроб структурування суспільного
виробництва на сектори. Це й зрозуміло, з огляду на те, що концепція продуктивної праці в західній
науковій літературі розвивалася в напрямі визнання продуктивним дедалі ширшого кола видів ді-
яльності. Різні автори — від Т. Мальтуса й Дж. Мілля — сприяли формуванню теорії, що, виражена
пізніше Ж. Гарньє, У. Джевонсом і А. Маршаллом, визнавала непродуктивною тільки активність,
виражену в благах, які не мають актуальної корисності. Визнавши недоцільним розподіл народного
господарства на галузі матеріального виробництва й невиробничу сферу, західні вчені перейшли до
виділення трьох секторів суспільного виробництва — первинного, що охоплює сільське госпо-
дарство й добувні галузі, вторинного, до якого належала насамперед  обробна промисловість, і тре-
тинного сектора. Домінування останнього в структурі виробництва та зайнятості й розглядалося
багатьма постіндустріалістами як  важлива ознака постіндустріального суспільства. Однак 80-і роки
ХХ ст. внесли уточнення в це уявлення. У другій половині 70-х років стало очевидно, що той техно-
логічний прогрес, який був об’єктом дослідження постіндустріалістів, дедалі більш явно відобра-
жається в самостійному існуванні інформації й знань, які відіграють винятково важливу роль
у виробничому процесі. До кінця 60-х років ХХ ст. частка тих галузей, які були безпосередньо
пов’язані з виробництвом і використанням знань, у валовому національному продукті США оці-
нювалася в межах від 29 до 34,5 відсотка. Так була змінена структура суспільного виробництва [2, c. 37].
З цього моменту інформація й знання стали сприйматися не як субстанція, втілена у виробничих
процесах або засобах виробництва, а як безпосередня продуктивна сила, що стала найважливішої
фактором сучасного господарства. 

Поняття інформаційного суспільства найбільш містко аргументоване Д. Беллом у теорії техно-
логічного розвитку. Д. Белл розглядає три стадії суспільного розвитку: аграрне суспільство, інду-
стріальне суспільство, постіндустріальне, або інформаційне суспільство.

Критерієм цієї класифікації є тип технології виробництва й надання послуг, що визначає ефек-
тивність виробництва, властиво побут і стиль життя суспільства.

З огляду на ту обставину, що більшість сучасних країн перебувають  у стані переходу від індустрі-
ального до інформаційного суспільства, варто порівняти саме ці дві стадії з тим, що б краще ви-
значити суть інформаційного суспільства в рамках концепції Д. Белла. Виходячи з результатів цього
порівняння, можна виділити сутнісні риси інформаційного суспільства:

– пріоритетне значення інформації в порівнянні з іншими ресурсами;
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– домінування інформаційного сектора в загальному обсязі ВВП;
– формування як  головна цінність людини — економії часу за рахунок використання нових те-

лекомунікаційних і комп’ютерних технологій;
– інформація, знання й кваліфікація суб’єкта стають головними факторами влади й управління.
З часом погляди Д. Белла набули технократичного відтінку. Тому що зміни, які настали в резуль-

таті глобальної інформатизації, виявилися значно глибшими, ніж це передбачалося, і торкнулися
соціально-психологічних й політичних аспектів більшості розвинених країн. Так, концепція Д.
Белла зазнала критики з боку так званої французької соціологічної школи, представники якої за-
пропонували розглядати інформаційне суспільство в більш широкому змісті. На думку представ-
ників французької соціологічної школи, інформаційна революція, поширюючись на всі сфери
життєдіяльності людини, дозволяє кожному усвідомити колективні обмеження, приводить до появи
суспільства зробленого планування, де центр одержує від кожної підсистеми достовірну інформацію
про локальні переваги, відповідно до  яких розробляється загальна програма дій. Прихильники
нової концепції стверджують про формування єдиної інформаційної єдності людської цивілізації,
де реалізовано вільний доступ кожної людини до всіх інформаційних ресурсів. Домінуючими стають
гуманістичні принципи управління суспільством, засновані на прозорості влади, загальному доступі
до інформації, демократичності ухвалення суспільних рішень. Природно, що є й негативні явища,
серед яких варто виділити зайвий вплив на суспільство засобів масової інформації (особливо рек-
лами); небажане втручання в приватне життя людей та організацій на базі інформаційних технологій
(наприклад, так зване «хакерство» через Інтернет); складність адаптації до середовища інформа-
ційного суспільства; небезпека розриву між «інформаційною елітою» (людьми, що займаються роз-
робленням інформаційних технологій) і простими споживачами.

У результаті порівняння «технократичного підходу» Д. Белла із соціологічним підходом фран-
цузької школи можна зробити висновок, що в першому випадку базовою концепцією є ринкова
(ліберальна) концепція, у другому — соціально-культурна концепція. В інформаційному суспільстві,
за Д.Беллом, інформація управляє поводженням виробників і споживачів, за французькою школою —
задовольняє соціальні й культурні потреби. У першому випадку побудова суспільства заснована на
ієрархічній структурі, у другому — організація заснована на добровільності й пріоритеті особистих
прав. Влада заснована на інформації про локальні підсистеми. Влада «прозора» для демократичних
інститутів. Якщо в першому випадку сутність інформації економічна, то в другому — комунікаційна
[3, p. 156]. 

Природно, концепція інформаційного суспільства не повинна відрізнятися грубим технологіч-
ним детермінізмом. Вона повинна ураховувати не тільки складність, багатогранність і суперечли-
вість впровадження нових технологій у громадське життя, а й взаємодію різних факторів суспільного
розвитку, серед яких визначальна роль належить людському фактору. На  підтвердження цієї тези,
досліджуючи найважливіші складові й детермінанти інформаційної революції, необхідно розгля-
нути ті значні зрушення, які відбулися в пропорціях капіталонакопичення в провідних країнах світу.
У структурі загального фонду розвитку, що включає інвестиції у звичайний фізичний капітал (ос-
новні фонди), а також вкладення у так званий неречовий капітал (витрати на освіту, підготовку й пе-
репідготовку кадрів, охорону здоров’я), стала швидко збільшуватися частка останніх компонентів,
пов’язаних зі збільшенням ролі  саме людського фактора.

Трансформаційні процеси сучасного суспільства трохи відрізняються від того, якими їх бачили
відомі теоретики інформаційного суспільства. У першу чергу варто згадати моделі в рамках струк-
турно-функціонального аналізу як бази для глобальної парадигми постіндустріального суспільства.
Зокрема, про системну модель Д. Істона, функціональну модель Г. Алмонда, кібернетичну модель
К. Дойча, а також моделі віртуалізації Бюля й Вейнстейна. В основі моделей інформаційного сус-
пільства цих авторів лежить стереотипне уявлення про суспільство як про систему інститутів, які ви-
ступають як об’єктивної стосовно   індивіда реальності, а остання, у свою чергу, є результатом його
самовідчуження. З погляду  Белла й Тоффлера, інформаційне суспільство залишається суспільством
інститутів. У контексті постмодерністської теорії індивід від них відчужується, а його інтереси пере-
міщуються у віртуальний світ, що поступово поширюється на дедалі більшу частину повсякденності,
припускаючи спілкування людини з образами, симуляціями, а не з реальними об’єктами. 

Сучасні дослідники інформаційного суспільства пропонують покласти в основу поняття «інфор-
маційне суспільство» уявленння про «колективний інтелект», або «колективний розум» як системну
властивість сукупності індивідуальних розумів людей, здатних обмінюватися інформацією, форму-
вати загальне світорозуміння, колективну пам’ять і приймати колективні рішення [4, c. 25]. 
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На думку деяких учених, сама природа економіки інформаційного суспільства віддає пріоритет
не державі, а особистості. При цьому основою інформаційного суспільства стане безпосередня
демократія, демократія участі. При переході до інформаційного суспільства радикальні зміни полі-
тичної системи обумовлені зміною моделі поводження громадян, їхньою переорієнтацією з мате-
ріальних цінностей на цінності самореалізації.

Інформатизація суспільства дійсно проникає не тільки в бізнес, державу, безпосередньо у вироб-
ництво й сферу послуг, а й у побут і стиль життя. Можна без перебільшення сказати, що вона багато
в чому змінила цінності людей. Деякі дослідники вважають, що в недалекому майбутньому утво-
риться єдине комп’ютеризоване й інформаційне співтовариство людей, що живуть у будинках,
оснащених численними електронними приладами й комп’ютеризованими пристроями й зв’язаних
телекомунікаціями.

З погляду  сучасної науки, в інформаційному суспільстві економічний розвиток, соціальні зміни,
якість і спосіб життя залежать від наукового знання й способу експлуатації інформації, що харак-
теризується за такими ознаками:

– технологічний — поширення інформаційних технологій у суспільному житті (у виробництві,
установах, системі освіти й у побуті);

– соціальний — інформація викликає зміни якості життя, формується «інформаційна свідо-
мість», інформаційна культура в широкому й вільному доступі до інформації;

– економічний — інформація стає провідним ресурсом економіки;
– політичний — свобода одержання й поширення інформації впливає на політичний процес,

зміни якого виражаються в зростанні участі й консенсусу між різними класами й соціальними верст-
вами населення;

– культурний — визнання культурної цінності інформації сприяє утвердженню інформаційних
цінностей в інтересах розвитку окремого індивіда й суспільства в цілому [5, p. 44]. 

Які ж тенденції розвитку майбутнього інформаційного суспільства? 
По-перше, підвищується роль інформаційного сектора як у сфері послуг, так і в народному гос-

подарстві в цілому. В останні роки галузь зв’язку й інформатизації в Україні виступає лідером серед
галузей, що найбільше динамічно розвиваються. Зростання ВВП нерозривно пов’язане зі зростан-
ням обсягу телекомунікаційного ринку в більшості країн.

Подальше збільшення частки інформаційного сектора вплине на зміну структури факторів, від
яких залежить прибутковість бізнесу й структура зайнятості. «Оцінки світового інформаційного
сектора Міжнародного союзу електрозв’язку дають підставу припускати, що він зростає швидше,
ніж економіка в цілому. Крім того, він не підпадає під вплив економічних спадів. У нього включають
виробництво телекомунікаційних і комп’ютерних послуг і устаткування, аудіовізуальних розваг»
(Інформаційне суспільство й держава. — www.tunіs.tver.su). 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що всі інфраструктурні галузі,
серед яких культура й освіта, туризм та охорона здоров’я, транспорт і торгівля, у своєму розвитку
опиратимуться на досягнення інформаційної революції, і використовуватимуть інфокомунікаційні
засоби й послуги у своїй діяльності. 

По-друге, інтеграція телекомунікаційних та інформаційних структур приведе до появи нових га-
лузей економіки, нових продуктів і послуг, задоволення нових потреб. Інтеграція технологій і послуг
прискорить розвиток торгівлі, здійснення банківських, бібліотечних, освітніх, медичних та інших
послуг. Все це приведе до прискорення розвитку суспільства.

По-третє, глобалізація інформаційних і телекомунікаційних секторів веде до створення й роз-
витку Глобальної інформаційної інфраструктури, у рамках якої утвориться Українська інформаційна
структура. У результаті цього створюється єдиний інформаційний простір без кордонів. 

Забезпечення входження України в Глобальну інформаційну систему, відкритого інформаційного
обміну з іншими країнами має дуже важливе політико-правове значення. Підвищується правова
грамотність населення, підсилюються процеси демократизації держави, поліпшуються можливості
реалізації прав на свободу слова.

По-четверте, підвищується ефективність соціальної політики. Зокрема, змінюється структура
розподілу часу між робочим часом і дозвіллям на основі появи нової форми зайнятості — «телеро-
боти». Це робота без просторової прив’язки з використанням телекомунікаційних каналів опера-
тивного доступу. Таким чином, люди, що мають фізичні недоліки, а також жителі регіонів з низьким
рівнем зайнятості, одержують можливість здійснювати свою діяльність, не виходячи з будинку. 
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По-п’яте, з’являється нова політична культура з більш повною реалізацією принципів свободи
слова через електронні засоби масової інформації. Водночас це актуалізує проблему визначення
границь цензури. Розширюються можливості для прояву політичної активності громадян, що одер-
жують більший доступ до державних нормативно-правових актів і висловлення своєї точки зору
через засоби телекомунікацій (в Інтернет і т.д.).

По-шосте, з’являється нова інформаційна культура, що має на увазі вміння працювати з інфор-
мацією, використовувати її, обробляти, зберігати й передавати. Нова культура спілкування відкри-
ває нові форми особистих і професійних зв’язків за допомогою електронної пошти, www,
телеконференцій, тобто  без особистої присутності, але в режимі діалогу. 

Людина постійно зіштовхується із чимсь новим і несподіваним. Зникають колишні й з’являються
нові види професійної діяльності, інституційна структура суспільства змінюється протягом  життя
одного покоління. Індивідууми привчаються жити в умовах невизначеності, а постійно зростаючий
обсяг використання інформації є наслідком їхнього бажання зменшити цю невизначеність.
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У статті визначаються основні поняття, категорії, зміст, ознаки процесу конвергенції; на основі
опитування експертів і практикуючих журналістів виявляються і систематизуються основні пози-
тивні та негативні наслідки конвергенції та дигіталізації у медіакомунікаціях.

Ключові слова: медіакомунікації, конвергенція, дигіталізація, медіа.

В статье определяются основные понятия, категории, содержание процесса конвергенции; на основе
опроса экспертов и журналистов определяются и систематизируются главные позитивные и негатив-
ние последствия конвергенции и дигитализации в медиакоммуникация.

Ключевые слова: медиакоммуникации, конвергенция, дигитализация, медиа.

The article defines the basic concepts, categories, content convergence process, based on a survey of experts
and journalists; also identified and systematized the main positive and negative effects of convergence and digi-
talization in media communications.

Key words: media communications, convergence, digitalization, media.

Інформаційне суспільство з його орієнтацією на знання, інформаційні потоки та технології мо-
делює низку трансформаційних процесів, що безпосередньо чи опосередковано стосуються мас-
медійного сектора та комунікаційної галузі. Ці видозміни формулюють перед науковим товариством
актуальні наукові проблеми, пов’язані з напрацюванням нового чи уточненням традиційного тер-
мінологічного апарату комунікативістики і медіазнавства. Інтернет та інші інформаційно-комуні-
каційні технології стимулювали революційні зміни у масовій комунікації, починаючи від переходу
на цифрові форми подачі інформації й закінчуючи становленням нового виду медіа — інтер -
 нетжурналістики. Основним процесом, про який говорять у контексті глобальних трансформацій
у медіакомунікаціях і який охоплює цифрові аспекти медіа, концентраційні спроби різних медіа-
форматів, тяжіння до кросмедійності та ін., є конвергенція.

Конвергенція є актуальним явищем у теоріях і практиці медіакомунікацій (МК), що визначається
перш за все низьким виявом й аргументацією проблем, що супроводжують медіа у процесі їхнього
переходу на цифрові технології та модифікації базових ознак, властивих конкретному медіаформату.
У такому контексті важливим виглядає з’ясування проблем конвергентної трансформації журна-
лістської праці та медіасередовища, що формулює мету статті. Означена проблема потребує низки
дій через конкретизацію завдань, у результаті виконання яких буде підтверджена чи відхилена гіпо-
теза, а також виконана мета:

• визначити основні поняття, категорії, зміст, ознаки процесу конвергенції;
• на основі опитування експертів і практикуючих журналістів виявити і систематизувати основні

конвергентні етапи в роботі мас-медіа.
Гіпотеза — низькі темпи конвергенції в українських медіа є наслідком економічних та страте-

гічних проблем редакційної політики. 
Для верифікації зазначеної гіпотези використовувалися такі методи наукового дослідження:

метод анкетування для збору первинних даних; методи аналізу й порівняння у межах досліджуваних
предметів для встановлення істинності отриманих даних; метод експертного опитування для з’ясу-
вання суті проблеми; метод узагальнення для встановлення загальних властивостей й ознак кон-
вергенції.

Дослідженню питань конвергенції МК та конвергентної журналістики присвячували свої роботи
українські та зарубіжні науковці: О. Вартанова, І. Фомічева, Х. Мензіс, В. Іванов, Г. Почепцов,
Л. Фе дорчук та ін. 
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Конвергенція походить від латинського слова convergo, що означає «зближаю». Конвергенція —
це не тільки комунікаційне явище. Процеси наближення властиві розмаїтим галузям: біології, куль-
тури, геополітики та ін. У комунікативістиці цей термін позначає «взаємодію й об’єднання розмаї-
тих каналів і засобів зв’язку в умовах розвитку мультимедійних процесів та інформаційних
супермагістралей, що відбуваються завдяки масштабному втіленню нових технологій, які забезпе-
чують застосування цифрової трансмісії інформації у комутуючих телекомп’ютерних і телефонно-
кабельних лініях» [2, с 83]. У результаті таких дій суттєво збільшуються інформаційні потоки
і трансформуються наявні медіаформати. 

Канадська науковець Хезер Мензіс, вважає, що конвергенцію слід розглядати не як об’єднання
те лебачення, преси й інших медіа, а як «корпоративні мережі для інвестицій і піклування про біз-
нес» [12]. Для обґрунтування такого тлумачення Х. Мензіс наводить низку аргументів. По-перше,
з глобальної цифрової мережі капіталістична організація входить у постіндустріальну фазу вірту-
альності, замкненої на електронному зв’язку, а ідеологія матеріальних благ і послуг стає епічним
феноменом, у центрі якого — клієнт та маркетингові відносини. По-друге, корпоративне і фінан-
сове управління потоками, пов’язаними з глобальними мережами, інтранетом і бізнесовими інфор-
маційними магістралями синтезуються з культурою, споживанням та громадськими інтересами,
пов’язаними інтернетом. Обидва аргументи, по суті, зводяться до цифрової конс’юмеризації, чи
персоналізації інформаційних потоків мас-медіа. І це відбувається не тільки на рівні контентної се-
лекції, це стає бізнесовими правилами для медіаіндустрії.

Російська професорка Олена Вартанова зазначає, що конвергенція — процес, властивий розмаї-
тим галузям, напряму чи опосередковано пов’язаним з медіа, суть якого зводиться до понять
«злиття», «взаємопроникнення», «наближення» [1, с. 282]. У медіаекономіці термін позначає інтег-
рацію інформаційних та телекомунікаційних платформ, а також змісту, що транслюється через них.
О. Вартанова пропонує розглядати конвергенцію як перетин трьох галузей, що мають спільні сек-
тори перетинів: технології, індустрії, зміст. Така позиція не є унікальною. Британський науковець
Террі Флю з посиланням на австралійського професора Тревора Барра вказує на основні сектори,
що при перетині гарантують конвергентні процеси: комунікаційна мережа, комп’ютерні та інфор-
маційні технології, контент медіа [10, с. 7]. До речі, Т. Барр розрізняє різні рівні конвергенції — ін-
ституціональну (продубльовану Т. Флю) та функціональну, складниками якої є медіа (контент),
інформаційні технології (процес) та телекомунікації (транслятор) [8, c. 23–24].

У словнику «Соціальні комунікації» конвергенція розглядається з культурологічної точки зору як
концепція, відповідно до якої розмаїті ознаки сучасного суспільства зрештою наближуються, в резуль-
таті чого виникає нове суспільство [5, с. 177]. Незважаючи на безпосередню комунікаційну декларацію
словника, у визначенні жодним словом не згадується його тлумачення з точки зору мас-медіа та МК.
Проте ще цікавішою є ситуація із довідковим виданням «Енциклопедичний словник ЗМІ» [3], в якому
взагалі тлумачення конвергенції відсутнє і навіть не згадується в жодній тематично близькій статті.

Чи не єдиним довідковим виданням, в якому розміщена розгорнута стаття про конвергенцію
у галузі медіа, є «Термінологічний словник у структурі Новітніх медіа та комунікаційних техноло-
гій». Автори визначають конвергенцію як процес інтеграції інформаційних і комунікаційних тех-
нологічних платформ, а також інформаційних продуктів, які вони передають [4, с. 366]. Через
поняття «злиття» виділяються основні акценти конвергенції: 

1) злиття технологій;
2) злиття раніше роз’єднаних і віддалених один від одного традиційних ЗМІ (періодичної преси,

радіомовлення і телебачення);
3) злиття ринків — створюється новий інтегрований ринок, на якому раніше конкуруючі ком-

панії об’єднуються з метою зниження фінансових ризиків;
4) злиття власне інформаційного продукту: текст, графіка, звук, відео інтегруються в єдиний ін-

формаційний продукт, який позначають терміном «мультимедіа»;
5) уможливлення керувати мультимедійним інформаційним потоком із єдиного центру [4, с. 366–367].
У словнику «Медіа і комунікація» Марселя Денезі конвергенція тлумачиться двояко: 1) ерозія

традиційних відмінностей між ЗМІ у зв’язку з концентрацією власності, глобалізацією та фрагмен-
тацією аудиторії; 2) процес, за допомогою якого такі традиційні технології, як телебачення і телефон,
об’єднуються на єдиній технологічній базі (оцифровка) або загальній промисловій стратегії [9, c. 77].
Такою досконалою синтезованою конвергентною технологією можемо вважати інтернет з його без-
межними цифровими можливостями трансформації тексту, зображення, відео, звуку, даних й ін.,
а такі міжнародні та національні корпорації, як AOL чи KP Media є прикладами промислової
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конвергенції, оскільки є об’єднаннями розмаїтих медіаплатформ і медіасистем, таких як інтернет-
проекти, періодика чи телевізійні продукти.

Американський професор комунікації, журналістики, кіномистецтва, дослідник конвергенції
в культурі і медіа Генрі Дженкінс під конвергенцією має на увазі потік контенту на різних платфор-
мах ЗМІ, співпрацю в різних галузях промисловості засобів масової інформації, і міграційну пове-
дінку аудиторії медіа, які практично в будь-якому місці знаходять інформацію чи будь-які види
розваг [11, с. 7–8]. Конвергенція це поняття, яке описує технологічні, промислові, культурні та со-
ціальні зміни, залежно від того, хто говорить, і того, що думають інші про почуте.

Українська дослідниця Людмила Федорчук конвергенцію тлумачить як процес об’єднання різних
медіаплатформ для найбільшого залучення користувачів до свого контенту [6, с. 209]. 

Конвергенція деякими науковцями зводиться до комп’ютеризації та технологізації медіа. В інших
контекстах вона наближається до своєї суті і розглядається як «об’єднання різних медіаплатформ для
найбільшого залучення користувачів до свого контенту», а конвергентна журналістика асимілюється
з «новими медіа» [6]. За таких чи аналогічних гіпотез науковці виходять з технічних трансформацій
журналістського виробництва. Натомість ми схильні розглядати технологізацію МК лише як базову
категорію конвергенції, що веде до низки професійних змін з гуманітарним акцентом. До речі,
комп’ютеризація та інтернетизація редакцій українських періодичних видань ґрунтовно досліджені
й описані нами у монографії «Наукове розуміння інформатизації у теорії соціальних комунікацій».

Конвергенція в медіа — це процес, що безпосередньо стосується економічних, політичних і сус-
пільно-політичних проблем, що формулюються у внутрішньо- та зовнішньомедійному середови-
щах, починаючи від управління персоналом і закінчуючи інформаційно-комунікаційними
потребами аудиторії та «страхом втратити цю аудиторію» [7, с. 34].

Історично розвиток конвергентних технологій можна систематизувати так:
– кінець 1940-х років: винахід цифрового зв’язку;
– кінець 1960-х років: винахід протоколу TCP / IP;
– початок 1970-х років: створення мережі ARPANET з ознаками інтернету;
– кінець 1970-х років: винахід персональних комп’ютерів;
– кінець 1980-х років: винахід протоколу HTTP;
– 1992 рік: відкриття інтернету для публіки і запуск браузера Mosaic.
Ці та інші технологічні нововведення стали основою для створення нового комунікаційного се-

редовища з його унікальними характеристиками. Найпомітнішими серед яких є:
– індивідуальні повідомлення можуть одночасно доставлятися до мас;
– кожна людина залучається до акції взаємного контролю над цим змістом.
Отож, нове середовище поєднує в собі ознаки масового і міжособистісного спілкування, що дає

можливості одночасної особистої інтеракції багатьом користувачам, а також масового поширення
інформації для цільових і нецільових аудиторій.

Конвергенція змінила обличчя сучасної медіаіндустрії. Цьому сприяла потужна концентрація,
у результаті якої заговорили про нові схеми мовлення. Наприклад, у США довгий час лідирували
на ринку телевізійної комунікації NBC, CBS та ABC, які навіть отримали назву «Велика трійка»,
проте у 1980-х роках, а особливо у 1990-х роках, вони вимушені були жорстко конкурувати з ка-
бельними телекомпаніями та новими медіагігантами. І ця конкуренція була часто на користь ос-
танніх. З 1990-х років поступово домінування переходить до нових гравців — Fox, Warner Brothers,
Paramount Communications, чия політика була більш гнучкою й легко адаптувалася до потреб масо-
вої аудиторії та конкретних глядачів.

З економічної точки зору концентрація означає інвестиції з боку великого бізнесу в невеликі під-
приємства з метою їхнього розвитку. Поряд із цим досить частим явищем є втрата самобутності й уні-
кальності підприємства, підпорядкування корпоративній логіці організації й корпоративній культурі.

Яке значення концентрація має для медіаіндустрії? У багатьох випадках споживач навіть не уяв-
ляє, якому медіагіганту чи окремому видавцеві належить конкретний медіа. Вибираючи газету чи
телеканал, він оперує низкою факторів, серед яких немала роль адресується звичці й елементарним
уподобанням тематичного характеру. За результатами проведених нами опитувань за підтримки
Академії Української Преси у лютому 2013 р. (в опитуванні взяли участь 446 осіб), було з’ясовано
такі причини вибору джерела отримання інформації:

• випадковість 44% (198 респондентів) (випадково придбана газета дорогою додому, випадкова
зацікавленість сюжетом під час перемикання теле- чи радіоканалу);

• передбачуваність 56 % (248 респондентів) (свідомий вибір конкретного медіа).
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У деяких прогнозах припускається, що конвергенція є тим процесом, який повністю видозмінить
не тільки систему медіа, а й усі галузі, що безпосередньо чи опосередковано з ними пов’язані. Майже
десять років тому письменник-фантаст Брюс Стерлінг започаткував проект «Мертве медіа». На його
сайті пояснюється головна ідея: «централізовані динозаври-медіа один-до-багатьох, які панували
і гули протягом усього двадцятого століття, погано пристосовані до постмодерністського техноло-
гічного середовища» (http://www.deadmedia.org). І далі йде прогнозування: традиційні медіа вими-
ратимуть, а їхнє місце поступово займатимуть нові інтерактивні форми комунікації з рівноправними
відносинами виробника і споживача інформації. Безумовно, такі формулювання є вкрай дискусій-
ними, особливо в контексті конвергенції медіа, коли традиційні ЗМІ активно пристосовуються до
нових медійних умов. 

Конвергентна редакція, як правило, у своїй роботі послуговується системами управління контентом
(англ. Content Management System). Це своєрідні шаблони, за допомогою яких редактори додають форми
даних для різноманітних видів контенту, виконують організаційні, адміністративні та архіваційні
функції. Великим позитивом системи є наявність функції напівавтоматичного макетування, вкрай
популярного при аргументуванні крос-медійності журналістики. Редактори конвергентної редакції —
це спеціалісти, глибоко обізнані з технологіями отримання й опрацювання інформації. Крім спеціа-
лізованих систем CMS, вони активно використовують так звані системи тикерів на основі супутни-
кового чи мережевого зв’язку, які дозволяють отримувати прямий доступ до повідомлень
інформаційних агентств. Одночасно редактори відстежують і перевіряють інформацію в інтернеті.

Цифрова форма подачі інформації, яка стала можливою з розвитком комп’ютерної техніки, по-
вністю змінила природу медіа і змусила наукове і практичне товариство ввести в обіг, осмислювати
й коментувати явище конвергенції. І це стосується не тільки соціалізації інтернету як цифрового
медіасередовища. «Цифра» торкнулася абсолютно всіх процесів, починаючи від збору й опрацю-
вання матеріалів на підготовчому редакційному етапі, поліграфії, радіопредставлення, телевізійної
присутності та ін., і закінчуючи блогосферою і соціальними мережами. Кожен із зазначених про-
цесів опирається на галузеві цифрові сегменти. Наприклад, для періодичних видань властиві такі
виробничі етапи, замкнені на цифрових технологіях:

• етап збору інформації: записи інтерв’ю чи коментарів на цифрові диктофони, фотографування
подій за допомогою цифрових фотокамер:

• етап підготовки інформації: опрацювання фотоілюстративних матеріалів у програмах растрової
комп’ютерної графіки, створення графічних елементів (у тому числі — інфографіки) у спеціалізо-
ваних програмних продуктах й у програмах векторної графіки, набір текстів у текстових комп’ютер-
них редакторах;

• етап редагування: внесення змін у журналістський матеріал у відповідному програмному ре-
дакторові;

• етап верстки: підготовка макету медіа для передачі у друкарню в одній із комп’ютерних сис-
тем верстки;

• поліграфічний етап: кольороподіл і тиражування у цифровій поліграфії.
Не меншу кількість цифрових етапів проходить інформація на телебаченні та радіо. Це й запис

матеріалів, їхнє опрацювання, й підготовка до ефіру за допомогою спеціалізованого програмного
забезпечення, пожвавлення програм дизайнерськими ефектами, створеними у комп’ютерних ре-
дакторах, і цифрове мовлення.

Безвідносно до вузької виробничої спеціалізації усі медіа мають спільний цифровий сегмент —
інтернет-етап, чи розміщення інформації на сайті ресурсу.

Нині ми повністю чи частково можемо спостерігати ґрунтовні трансформації, що супроводжують
систему медіа в інформаційно-комунікаційній інфраструктурі. Внаслідок упровадження ІКТ у по-
всякденний робочий цикл ми є свідками структурних змін у системі засобів масової комунікації за
рахунок видового розширення медіа; зміни параметрів професіоналізації журналістів та виникнення
об’єднання так званих вільних журналістів «фрілансерів»; перерозподілу ролі і значення централь-
них і регіональних видань та їх спрямування в інтернет; розроблення нових стандартів стилістики
публікацій, особливо орієнтованої на мережеве товариство. Циркуляція медіаконтенту в різних си-
стемах ЗМІ багато в чому залежить від активної участі споживачів.

Конвергенція — це не тільки синтез традиційних і нових медіа. Це своєрідний синтез культури
виробництва і споживання інформації у результаті компромісів, зумовлених специфікою ком -
п’ютерно-опосередкованої комунікації у мережевому соціумі: споживач шукає нову інформацію
і робить зв’язки між дисперсним медіаконтентом.

Євген Цимбаленко. Конвергенція мас-медіа і медіакомунікацій
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Стаття присвячена тлумаченню міжнародних декларацій і теоретичних обґрунтувань основних кон-
цептів реалізації свободи слова у мережевій комунікації.

Ключові слова: свобода слова, мережева комунікація, медіа.

В статье рассматриваются толкования международных деклараций и теоретические обоснования
основных концептов реализации свободы слова в сетевой коммуникации.

Ключевые слова: свобода слова, сетевая коммуникация, медиа.

The article deals with the interpretation of international declarations and theoretically conclusions implemen-
tation of the basic concepts of freedom of speech in network communication.

Key words: freedom of speech, network communication, media.

Демократія як суспільний устрій характеризується низкою прав для кожного індивіда. Серед ба-
зових привілеїв демократії чи не найважливіше місце відводиться свободі висловлювань власних
позицій. Медіа — це не інструмент тотального впливу, це арена, за допомогою якої повинні реалі-
зуватися базові парадигми демократії. У процесі видозміни векторів масової комунікації, з набуттям
привілеїв персоналізації масової інформації у глобальному інформаційному просторі інтернету для
теоретиків і практиків комунікативістики і медіалогії дедалі частіше формулюються проблеми,
пов’язані з вільністю обміну інформацією у мережевому середовищі. Для декого інтернет — це вер-
шина демократичного розвитку, для інших — це інформаційна анархія. У такому багатоголоссі по-
зицій особливо актуальним виглядає осмислення практичних реалізацій декларативних положень
міжнародних документів про реалізацію свободи слова.

Мета статті — тлумачення з позиції міжнародних декларацій і теоретичних обґрунтувань основ-
них концептів реалізації свободи слова у мережевій комунікації.

Завдання:
– відстежити основні міжнародні декларативні положення та теоретичні обґрунтування щодо

реалізації свободи слова у масовій комунікації;
– виділити наслідки вільного обігу інформації в інтернеті.
Недостатньо, щоб твої слова були сказані доречно, треба, щоб вони були звернені до людей. Так

наголошував С. Лец, ведучи мову про особливе місце слова в структурі процесу спілкування, в си-
стемі формування громадської думки. Відомо, що основними формами її виявлення є вибори ор-
ганів влади, участь мас у законодавчій та виконавчій діяльності, преса, збори, референдуми тощо
[12, с. 108].

Однією з функцій ЗМК є висвітлення стану громадської думки, а це безпосередньо виявляє стан
масової (політичної) свідомості. Хто володіє інформацією, той володіє світом. І не в останню чергу
тому, що може засобами, формою подачі цієї інформації істотно, якщо не кардинально, вплинути
на ситуацію, на думку суспільства чи певної групи людей, втягнути їх гру «ми вам — інформацію,
ви нам — відповідний очікуваний ефект».

«Кожен має право на свободу вираження своїх поглядів», — так проголошує десята стаття Євро-
пейської конвенції про захист прав людини. Отже, світ визнає право людини вільно виявляти,
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висловлювати погляди. Світ — так. А Україна, яка тільки 20 років тому стала на шлях незалежності,
де-юре підтримуючи світові засади свободи слова, повинна  де-факто ще навчитися по-європейськи
цивілізовано будувати інформаційну політику. Незалежність засобів масової комунікації від мож-
новладців — передумова демократії в суспільстві, правових відносин у ньому, гуманітарної спрямо-
ваності розвитку держави.

Свобода вираження поглядів визнається як фундаментальне право людини в численних міжна-
родних документах, присвячених правам людини. Загальна декларація прав людини 1948 р. у статті
19 проголошує: «Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право
включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати
і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами незалежно від державних кордонів» [6].

Як справедливо зазначається захисниками свободи слова в інтернеті: «Прозорливе формулювання
статті 19 («будь-якими засобами») робить його цілком придатним щодо свободи вираження за допо-
могою інтернет. Право «шукати» і «поширювати» інформацію виглядає особливо придатним для «сер-
фінгу» в мережі і розміщення інформації для всіх на веб-сторінках для читання, у той час як право
«одержувати» інформацію охоплює обмін електронною поштою і зчитування інформації» [17].

Майже аналогічна за змістом ст. 19 Міжнародного Пакту про громадянські й політичні права [9],
однак у ній перелічуються випадки, які виправдовують застосування обмежень свободи вираження
поглядів. Такі обмеження повинні передбачатися в законі і бути необхідними для поваги до прав
чи репутації інших осіб; захисту національної безпеки, громадського порядку, суспільного здоров’я
або моралі.

Більш детально виписані винятки з права на свободу вираження поглядів у Європейській Кон-
венції про захист прав людини й основних свобод. Стаття 10 Конвенції [7] проголошує: 

• кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися
своїх поглядів, одержувати й передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади
й незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності
радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств;

• здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може під-
лягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом в інтер-
есах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для охорони порядку
або запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі, для захисту репутації або прав інших
осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету
і безсторонності суду і є необхідними в демократичному суспільстві.

Професор права й один із засновників Беркманського центру з вивчення взаємодії інтернету
й суспільства у Гарварді Дж. Зіттрейн відзначає: «З одного боку, середній користувач отримав більше
свобод: він може грати, спілкуватися, робити покупки, у нього набагато більше можливостей, ніж
раніше. З іншого — не можуть не тривожити тенденції, що ведуть до нагляду за інформаційними
потоками» [13].

Професор В. Шкляр, досліджуючи шлях еволюції української журналістики від ролі служниці то-
талітарної радянської системи, до утвердження в Україні нової системи ЗМК, яка повинна відповідати
найкращим європейським, всесвітнім гуманістичним традиціям, має будуватися на свободі слова,
вільному висвітленні засобів комунікації, розкріпаченні журналістської діяльності, стверджує, що
«гласність стала нормою життя. Журналістика вийшла на ринок і слово стало товаром» [16, с. 32].

Слушна думка. Але якщо є ринок і якщо є товар, то мусить бути його покупець. Покупець, який
міг би заплатити справжню ціну за правдиве слово, покупець платоспроможний. І цим українське
суспільство відрізняється від суспільства інших розвинених країн, де демократія давно вже стала
нормою життя.

У бідному суспільстві вільне виробництво й споживання інформаційного продукту неможливе.
Свобода слова прямо пропорційна добробуту рядових громадян, їх спроможності вибирати джерело
інформації, платити за нього відповідну, часто дуже високу, ціну. В іншому разі обиватель змушений
споживати ту інформацію, яку йому дають ЗМК, що контролюються і фінансуються владою чи пев-
ними олігархічними кланами.

Ця проблема має дуже багато тем і аспектів, зокрема й щодо можливості для журналіста в цих
умовах зберегти почуття власної гідності і відповідати за сказане не тільки перед роботодавцями,
але й перед Богом і власною совістю. Бо коли ми сприймаємо як первісно об’єктивну думку про те,
що журналісти — люди однієї групи крові (а це передбачає певну професійну етику, почуття відпо-
відальності, взаємовиручку і служіння її величності Правді), то тоді саме журналістська солідарність
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не дозволила б власникам ЗМК постійно тримати журналістів у підвішеному стані, під загрозою
звільнення, позбавлення засобів для існування. Бо тоді незаконне звільнення високопрофесійного
фахівця тягнуло б за собою солідарну підтримку всіх творчих працівників. Але це тема іншого до-
слідження, яке, автор переконана, буде здійснене науковцями і практиками, якщо ми й справді
прагнемо утвердити в Україні реальну свободу слова.

Як стверджує В. Шкляр, «інформаційна політика держави має базуватися і дотримуватися трьох
принципів: об’єктивність, справедливість, повага свободи особистості» [16, с. 33]. Суть їх полягає
у прагненні неупереджено, ґрунтуючись на істині, знаходити правильні відносини — ставитися до
інформації згідно з вимогами служіння суспільним інтересам.

І тут на перший план виходить організація процесу спілкування влади з народом. Політики без
засобів масової інформації життєво не здатні, без преси, телебачення, радіо вони не можуть існувати
власне як політики. Як не дивно, соціологи відзначають таку ж тенденцію і в тих, хто споживає ін-
формацію. Так, російський журнал «Власть» [5] стверджує, що серед переліку товарів, явищ дійсно-
сті на сторінках російського Інтернету найбільш часто зустрічаються саме засоби масової
комунікації. За кількістю згадок вони стоять на першому місці і втричі випереджають такі суспільні
явища, як «життя», уп’ятеро — «суспільство», «політику». Можна сказати, що у нашій країні до ін-
тернету мають доступ далеко не рядові і не бідні громадяни, однак, безперечно, рівень політичної
активності залежить від діяльності ЗМК в суспільстві.

Маємо чимало прикладів взаємовпливу ЗМК і політики. Влада, як один із компонентів суспільства,
який контролюється засобами масової комунікації, у свою чергу не може не зробити спроби контролю
і впливу на них. І коли це їй удається, стверджує А. Москаленко, «обов’язково порушується суспільна
рівновага, а це часто призводить суспільство до зміщення у бік тоталітаризму» [11, с. 16].

Цікаві і нові підходи до оцінки ЗМК як влади висловили А. Чічановський та В. Шкляр. Загалом,
вони згоджуються з тим, що засоби масової комунікації є частиною системи стримань і противаг,
котрі в доповнення до класичної тріади гілок влади у державі — законодавчої, виконавчої і судової —
забезпечують стабільність громадянського суспільства. Однак, зазначають ці дослідники, преса
(ЗМК) не може бути власне четвертою за рахунком владою після перших трьох; вона є четвертою
поряд з ними. Враховуючи, що перші три є гілками єдиного дерева державної влади, пресі, за загаль-
ними правилами, на цьому дереві місця нема. Вона повинна бути «поза», тобто рости на дереві влади
суспільства (виділення — Л.Г.) і стежити, щоб дерево державної влади не загнивало. У цьому розу-
мінні пресу правильніше іменувати не четвертою, а першою суспільною владою [14, с. 5]. ЗМК ви-
ступають у ролі регулятора відносин між громадянами і державними, політичними, соціальними
інститутами суспільства.

Формуючи громадську думку, впливаючи на неї всім спектром засобів, національним ЗМК не-
обхідно перейматися і проблемами власного іміджу, особливо враховуючи економічну ситуацію, за
якої українська преса зазнає величезних економічних утисків порівняно з аналогічною продукцією
з Росії (вартість паперу, інших друкарських матеріалів, вартість розповсюдження, податки). І хоча
у розмовах найвищих державних достойників постійно чуємо про пріоритети для вітчизняних ЗМК,
Указ Президента України щодо забезпечення свободи преси в Україні передбачає зниження мита
на ввіз паперу і деякі інші фінансові спрощення, це ще не означає, що всі, від кого це залежить
в Україні, відразу кинуться виконувати вказівки Президента. Тим більше, що ніхто їх особливо кар-
тати за невиконання не буде — аж до наступної хвилі журналістського невдоволення чи нового по-
літичного скандалу.

Серед головних ідей, що знайшли своє відображення у культурних мережевих течіях, є теза чи
гасло «інформація повинна бути вільною», доступ до неї не повинні обмежувати чи регулювати
жодні владні структури. 

Лідером думок про свободу комунікації у мережі є Дж. Барлоу з його «Декларацією незалежності
кіберпростору», в якій відбивається звернення до урядів інформаційно-розвинених країн і в досить
різкій формі проголошується побудова глобального соціального мережевого простору, незалежного
за своєю природою від тиранії, в якому немає моральних прав для управління чи залякування громади:
«Кіберпростір складається зі взаємозв’язків і відносин, мислить і вибудовує себе у комунікаційному
сплетінні. Наш світ одночасно скрізь і ніде, але не там, де живуть наші тіла […] Ми творимо світ, де
будь-хто і будь-де може висловлювати свої думки, якими б екстравагантними вони не були, не відчу-
ваючи остраху, що його примусять мовчати чи погодитися з думкою більшості» [3, с. 349–350].

Ідеї теоретика і практика мережевого лібералізму підхопили й розвинули як пересічні користувачі
інтернету, так і науковці й наукові спільноти. Автори концепції вільного потоку інформації як
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соціального блага і продукту культури Т. Адорно й М. Горкгаймер [1] ще у 1930-х роках справили
негативний вплив на особистість з боку стереотипів масової культури, поширеної мас-медіа. Тео-
ретики розглядали історичний процес просвітництва — постійне зростання та раціоналізацію кон-
тролю людини над природою та умовами людського існування. У XX ст., на думку авторів, «медіа
з гаранта прогресу та демократії перетворилися на інструмент капіталістичного панування. Відпо-
відно, медійний контент аналізується як товар, що гарантує несправедливість і експлуатацію, ство-
рюючи систему, в якій безнадійно заплутуються психіка та буденне життя індивіда» [4, с. 475].

Через специфічні ознаки МК, такі як деперсоналізм, анонімність, оперативність, позатериторі-
альність та загальнодоступність, інформаційні повідомлення в інтернеті, мобільних комунікаційних
засобах, інтерактивному телебаченні мають нижчий рівень довіри, ніж новини, поширені тради-
ційними ЗМІ. Хоча ситуація щодо довіри до інформації в мережі останнім часом змінюється, про
що свідчать дані різних дослідницьких організацій, недостовірність, неповнота, упередженість чи
сенсаційність стали візитівкою не для одного мережевого ресурсу. Оприлюднення секретних доку-
ментів, що підривають авторитет організації чи навіть держави загалом, нині є інструментом інфор-
маційних війн і засобом збагачення. Чи не найяскравішим прикладом, що ілюструє останню тезу,
є проект «WikiLeaks», автори якого на своїх сторінках розмістили тисячі секретних матеріалів та
приватне листування американських чиновників найвищого рангу, посадовців, військових, дипло-
матів. Причому розсекречення тих чи інших документів досить гучно анонсувалося різними засо-
бами МК і на момент їхньої публікації кількість зацікавлених користувачів сягала сотень тисяч.
Незважаючи на деактивацію материнського доменного імені wikileaks.org та спроби деяких країн
(США, Великобританія, Австралія) зашкодити поширенню інформації через блокування доступу
до сайту, проект продовжує своє існування на технічних потужностях інших країн. До речі, спираю-
чись на першу поправку Конституції США, суд дозволив відновити первісну адресу сайту www.wi-
kileaks.org, яка функціонує досі і має близько 1500 дзеркал у всьому світі.

Відправною точкою при побудові вільного мережевого суспільства прийнято вважати ідеї
М. Маклюена, так званого «Галактика Маклюена» (за М. Кастельсом) про те, що з приходом елек-
тронних засобів масової комунікації завершується історичний етап панування культури, в якій
превалює лінійний текст, так званого «Галактика Гутенберга», й починає розвиватися «постгутен-
бергерівська ера» з поступовим витісненням писемних і друкарських форм аудіовізуальними спо-
собами передачі (чи трансляції) інформації [8]. Технології, що стимулюють інтерес аудиторії до МК,
базуються на принципах гіпертексту чи інтертекстуальності з їхніми нелінійними різнорівневими
зв’язками і можливістю миттєвого переходу від однієї групи інформації до іншої.

Не менш актуальними у руслі нашого дослідження є ідеї німецького професора Ю. Габермаса
про рівні можливості будь-якого мережевого користувача. На думку вченого, кожен голос, кожен
вислів еволюціонує мережева комунікація, що гарантує можливість викласти свої ідеї чи думки
у будь-який час і будь-де без жодних обмежень. На нашу думку, ця ідеальна модель розвитку мере-
жевої комунікації насправді ще не має (і не відомо, чи матиме) основ для реалізації через низку іс-
тотних зауваг. Безумовно, це й нерівний доступ громадян до ІКТ, і різність освіти, знання мов,
специфіка культур, і готовність до використання технологій та ін. Не менш важливою є інформа-
ційна перенасиченість, коли інформаційні потоки не досягають (чи не знаходять) свого адресанта.
Отож, користувачі отримують можливість вільно висловитися, проте відсутні гарантії, що їх почують.

На нашу думку, теорія мережевої комунікації повністю вписується у теорію егалітарної масової
комунікації, запропоновану Ф. Шарковим. Головною тезою теорії є надання всім громадянам віль-
ного доступу до мас-медіа і права вибору каналу доступу до ЗМК для отримання будь-якої інфор-
мації [Шарко]. Як розвиток цієї теорії є модель рівних можливостей, розроблена цим же автором.
До зазначених пунктів додаються можливість висловлюватися у засобах масової комунікації, а також
публікація в інших ЗМК будь-яких нестандартних, спірних точок зору [15].

Не менш важливе значення відводиться мережевій комунікації у теорії нетократії, розробленій
О. Бардом та Я. Зодерквістом. У розумінні науковців, мережа є напівпрозорою системою, тому вона
є осередком демократії та надає людям рівні можливості у спілкуванні, доступі до інформації та
управлінні [2, с. 196]. Причому інтернет вважається чи не єдиним засобом масової комунікації,
оскільки в ньому стирається межа між виробниками та споживачами інформації.

В. Шкляр та А. Чічановський, розмірковуючи над природою журналістського буття, зазначають:
«Журналістська діяльність вбирає в себе два пласти усвідомлення своєї власної національної ви-
нятковості — психологічний та історико-культурний, пов’язаний з аксіологічними (ціннісними) та
гносеологічними традиціями» [14, с. 14]. Для більшості мережевих субкультур ключовими є посту-
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лати, якими декларується: максимальний рівень свободи слова і плюралізм висловлювань; загаль-
ний і необмежений доступ до інформації та знань; чітко сформульована власна думку і власні пе-
реконання, що базуються на розмаїтих джерелах інформації; незалежність та надмірне захоплення
лібералізмом віртуального світу.

Свобода доступу до інформації у МК, окрім позитивів, характеризується цілою низкою негатив-
них факторів, кожен з яких може дискутуватися і не підтримуватися частиною ліберально налашто-
ваної інтернет-громади та деякими науковцями. Зокрема, сповідувана С. Дацюком та С. Корнєвим
деперсоналізація автора веде до нівелювання таких традиційних цінностей, як авторське право та
авторська винагорода (гонорар).

Не менш дискусійною, на нашу думку, є так звана громадянська журналістика, суть якої примі-
тивно зводиться до тези: будь-хто, хто увійшов у мережу, може бути журналістом і, як наслідок, ство-
рювати, редагувати й поширювати інформацію. Ми вважаємо таке трактування абсолютно хибним,
оскільки журналістику, як і будь-яку іншу професію, потрібно опановувати як у спеціалізованих
навчальних закладах, так і в процесі професійної діяльності. Тим більше, що журналістика, хоч і ви-
йшла з філології, є унікальною професією, а письменницькі спроби у блогах часто не можна навіть
визначати як літературне явище. Вкрай цікаві думки з цього приводу зустрічаємо у сучасних німець-
ких журналістикознавців: «Підготовка журналістів у Німеччині поділяється на три сфери: вища ос-
віта (університети та технічні університети), позауніверситетська та комерційна підготовка (школи
журналістів, вільні установи), а також волонтаріат (підготовка у журналістських організаціях). Ці
три сфери формують систему підготовки журналістів, науковим вираженням якої є журналістика
як наука про журналістику та підготовку журналістів» [4, с. 354]. Отож, німецькі студії абсолютно
чітко визначають професійну групу, що може називатися журналістами. І в цьому переліку відсутні
категорії «вільних журналістів».

На підтвердження тези щодо самоуособлення блогерів із професійними журналістами наведемо
результати соціологічних вивчень, проведених у 2010 р. агенцією Media Survey: приблизно половина
американців та канадців, що мають власний блог, який постійно поповнюється новинними заміт-
ками, вважають себе справжніми журналістами. Громадянська журналістика, активне обговорення
якої нині йде як у науковому товаристві, так і в користувацькому середовищі, не завжди дотриму-
ється традиційних журналістських цінностей. Для багатьох «вільних» журналістів чи «фрілансерів»
на перший план виходять ідеї свободи обміну інформацією, за якої не може бути жодних обмежень
при передачі, отриманні чи коментуванні інформаційних потоків.

Керівник електронного проекту Uatoday.net С. Моругін під час дискусії, організованої Інтерн’юз
Україна, сформулював досить чітку тезу щодо відповідальності деяких МВ. Він стверджує, що не
весь український інтернет є відповідальним: «Останнім часом виникають фальшиві інтернет-ви-
дання, які анонімно розповсюджують однобоку, тенденційну інформацію, або інформацію, що не
відповідає дійсності. Ці ресурси активно рекламуються у мережі, а неправдива інформація через
непрофесіоналізм чи корумпованість журналістів традиційних ЗМІ широко розходиться серед
українського суспільства. Більшість регіональних газет рясніє посиланнями на кшталт: «як писали
в Інтернеті», «передано каналами Інтернет» тощо. Найбільш негативним наслідком такого явища
стають випадки, коли за анонімки, знайдені в мережі, відповідати доводиться журналістам і юри-
дичним особам традиційних засобів масової інформації» [10].

Підсумуємо: мережа гарантує будь-якому користувачеві можливість реалізації творчої (чи креа-
тивної) функції через письменство, образотворче мистецтво (фотографія, інфографія, малярство
тощо), відео- чи кінопродукування. Споживач може висловити свої думки через текст, зображення,
звук, відео, анімацію або поєднати різні компоненти. При цьому не слід розглядати будь-які поши-
рені користувачем новини як журналістську діяльність.

Об’єктивність як принцип поширення інформації в інтернеті часто поступається оперативності.
Усталені в традиційній журналістиці постулати перехресної перевірки даних тут замінюються кіль-
кісними показниками наповнення. Інформація продукується настільки швидко і в таких обсягах,
що жоден користувач не в змозі сприйняти й опрацювати увесь інформаційний спектр.

Висновки. Свобода доступу до інформації вважається головним набутком демократичного світового
устрою. Відповідно до цієї думки, інтернет є соціальним інститутом, побудованим винятково на засадах
демократизму і плюралізму. В умовах вільного й неконтрольованого руху інформації можуть виникнути
зародки інформаційної анархії. Таким чином, перед світовою мережевою спільнотою стоїть складне
питання, суть якого зводиться до намагань знайти розумний компроміс між реалізацією максимального
доступу до розмаїтої інформації, можливістю роботи з нею та регулюванням руху інформації.

Леся Городенко. Фундаментальні парадигми розвитку мережевої комунікації: свобода слова
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КОНЦЕПЦІЇ КРЕАТИВНОСТІ 
ЯК УНІВЕРСАЛЬНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ

ТВОРЧОЇ ЗДІБНОСТІ У ТЕОРІЯХ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ

Аліна Мельниченко, аспірантка Інституту журналістики
Київського національного університету імені Т.Шевченка
УДК 377 + 007 : 304 : 004.9

У статті з’ясовується наукове тлумачення креативності з точки зору соціальних комунікацій. Від-
стежуються і систематизуються наукові уявлення про креатив у медіакомунікаціях. Уніфікуються
найпоширеніші методи креативу.

Ключові слова: креативність, соціальні комунікації, медіа комунікації.

В статье исследуется научная трактовка креативности в теориях социальных коммуникаций. От-
слеживаются и систематизируюся научные взгляды на креатив в медиакоммуникациях. Унифици-
руются самые распространенные методы креативу.

Ключевые слова: креативность, социальные коммуникации, медиа коммуникации.

This article examines the scientific interpretation of creativity in the theories of social communications. Scien-
tific views on creativity in media communications are tracked and organized. The most common methods of cre-
ative ideas are unified.

Key words: creativity, social communication, media communication.

Сучасні теорії медіакомунікацій визначають низку актуальних проблем, що стосуються розмаїтих
аспектів, зокрема: 

– поняттєво-термінологічні дискусії, пов’язані з виникненням низки нових термінів;
– опис трансформаційних процесів у медіаіндустрії (медіагалузі);
– поява нових медійних професій;
– уніфікація напрямів у комунікаційних моделях, за яких комунікант і масовий реципієнт стають

взаємозамінними об’єктами та ін.
У межах нашого дослідження особливо актуальними виглядають наукові проблеми, зорієнтовані

на з’ясування професійної трансформації у медіагалузі (обґрунтування доцільності виокремлення
таких посад як креативний директор, креативний редактор чи спеціаліст креативного відділу),
а також обґрунтування необхідності розроблення і введення у науковий обіг низки термінів, що ви-
значають основні категоріальні перспективи розвитку творчості у медіадизайні і медіакомунікаціях.

Велике місце у дослідженнях креативності посідає визначення ролі цілеутворення. Більшість до-
слідників вважають, що творчий процес — це форма діяльності в проблемному пошуку, свідома та
цілеспрямована спроба розширити наявні межі знань, усунути обмеження (Ф. Баррон, Д. Харрінг-
тон, М. Шикшентмихалий, Х. Гарднер, Х. Грубер, С. Девіс, Д. Перкінс).

З іншого боку, існує точка зору, відповідно до якої творчі продукти є результатом випадкових
змін стадій креативного процесу (Д. Фелдман, П. Ленглi, Р. Джонс, С. Тейлор).

Проміжна позиція полягає у тому, що креативний процес викликається невдалою спробою по-
яснення, або гіпотезою, яка не підтвердилася, або спробою прорватися за допомогою самооргані-
зації крізь наявний хаос (Ф. Баррон, Д. Фелдман, Х. Гарднер, П. Торранс, Р. Візберг).

Якщо Дж. Гілфорд і Е. Торренс розглядають креативність як здатність до творчого (дивергентного)
мислення, то Ф. Баррон вважає центральним процес уяви і символізації, визначаючи креативність як
внутрішній процес, який спонтанно продовжується в дії. Р. Стернберг наголошує на важливості
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здатності створювати «продуктивні метафори», С. Меднік переконаний, що в основі креативності ле-
жить здатність виходити за рамки стереотипних асоціацій, працювати з широким семантичним полем.

Інші автори ігнорують роль несвідомого у творчості. Окремо розглядаються несвідомі процеси.
Зокрема, П. Ленглі та Р. Джонс приписують важливу роль несвідомим елементам у контексті акти-
вації пам’яті, яка відповідає творчому натхненню і робить доступною ту інформацію, яка свідомо
не використовується.

Мета роботи — з’ясувати наукове тлумачення креативності з точки зору соціальних комунікацій.
Завдання роботи:
– відстежити і систематизувати наукові уявлення про креатив у медіакомунікаціях;
– уніфікувати найпоширеніші методи креативу.
Методологічну основу розв’язання поставлених завдань становлять принципи й методи соці-

ально-історичного, соціокультурного і соціально-психологічного аналізів, загальні принципи науково-
сті, об’єктивності, єдності логічного й історичного підходів у ході дослідження соціальних аспектів
креативності. Елементарно-теоретичний аналіз допоміг узагальнити систему знань, відповідно до
якої з’ясовувалися базові категорії креативності у теоріях медіакомунікацій.

Креативність з наукової точки зору розглядається як складне, багатопланове, неоднорідне явище,
що виражається в різноманітті теоретичних і експериментальних напрямів її вивчення. Від перших
спроб вивчення творчих здібностей досі дослідники створили велику детальну картину феноменології
креативності. З вивченням креативності безпосередньо чи опосередковано пов’язані робо ти таких
науковців, як 3. Фрейд, К. Роджерс, Дж. Гілфорд, Е. Торренс, Р. Стернберг, Т. Амабайл, Я.А. Поно-
марьов, Д. Богоявленська, A. Матюшкін, С. Рубінштейн, А. Маслоу, Б. Теплов, В. Вишня кова, Р. Мей,
Ф. Баррон, Д. Харрінгтон й інші. Незважаючи на ці напрацювання, поняття креативності на сьогодні
не можна назвати чітко визначеним і сталим як у зарубіжних, так і у вітчизняних дослідженнях. 

Всі дослідження, присвячені вивченню креативності, можна розділити на два напрями: 
1) дослідження, що базуються на концепції креативності як універсальної пізнавальної творчої

здібності. Представники «пізнавального» напряму досліджують взаємозв’язки між креативністю,
інтелектом, когнітивними здібностями і реальними досягненнями. Найбільш яскравими представ-
никами цього напряму є: Дж. Гілфорд, С. Тейлор, Е. Торренс, А. Пономарьов, С. Меднік. У їх ро-
ботах представлено, в основному, вплив інтелекту на здатність продукувати нові ідеї; 

2) інший напрям вивчає креативність з позиції своєрідності особистісних особливостей креати-
вів. Чимало експериментальних досліджень присвячено створенню «портрета творчої особистості»,
виявленню властивих їй характеристик, визначенню особистісних, мотиваційних та соціокультур-
них корелятів креативності. Найбільш яскравими представниками цього напряму є Ф. Баррон,
А. Маслоу, Д. Богоявленська. 

Креатив як явище і креативність як процес є міждисциплінарними категоріями, які в основі своїх
теоретичних розробок спираються на психологію, соціологію, комунікацію. Саме тому більшість
наукових робіт виконуються на стику цих наук: психологія вивчає сприйняття відповідних елементів
індивідуумами чи масовою аудиторією, соціологія з’ясовує соціальні аспекти цього сприйняття,
а комунікація — специфіку креативності в комунікаційному процесі.

Поняття «креатив», як і велика кількість інших понять у теоріях медіакомунікацій і медіадизайну,
є калькуванням англійського слова creative (від латинського creatio — створення) і дослівно означає
«творчість» чи «творчий». У більш широкому тлумаченні його розуміють як «продукт діяльності лю-
дини, створеної способом, що відрізняється від аналогічних, новизною підходу, творчим рішенням»
[3, с. 22]. У деяких наукових роботах під креативом розуміють творчість, поставлену на потік [8].
Іншими словами, креатив — це синонім слова «творчість».

Креативність (від англ. creative — створювати, творити) — здатність людини до нестандартного
мислення та поведінки [5, с. 215]. Слід наголосити, що характер такого мислення та поведінки —
конструктивний та комплексний. Креативність, на відміну від творчості, проявляється багатог-
ранно. Це оригінальність та швидкість мислення, здатність знаходити неочікувані рішення у, зда-
валося б, безвихідній ситуації, багата уява, почуття гумору, оригінальність створюваних ідей та
продуктів. Творчість є вродженою або набутою здібністю і проявляється в одному або декількох су-
міжних видах діяльності.

Креативність реалізується у творчому процесі — процесі створення матеріальних цінностей і тво-
рів мистецтва, відкриттів у науці та ін. [6, с. 189]. Основними етапами творчого процесу є задум, ро-
бота, спрямована на його реалізацію, пошук оптимальних методів втілення задуму, обнародування
результатів творення, реалістичне ставлення до їхнього оцінювання, удосконалення твору на базі
критичних зауважень, доопрацювання, переробка твору тощо.
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Сучасні словники, присвячені питанням теорії комунікації, під креативною, чи творчою, діяль-
ністю розуміють напрям у дизайні, що займається розробленням стильових прийомів художнього
оформлення реклами під управлінням креативних редакторів і креативних директорів [4, с. 85].

Прийнято розрізняти «креатив» (як результат або процес роботи) і різні методи отримання креа-
тивних ідей. Креативні ідеї часто втілюються в таких напрямах медіакомунікації і мистецтва як фо-
тографія, живопис, скульптура тощо.

Відсутність загальної теорії при розмаїтті виявлених нових закономірностей і чинників вказує
на труднощі цієї теми. Хоча дослідження креативності активно ведеться вже декілька десятиліть,
накопичені дані не стільки прояснюють, скільки заплутують розуміння цього явища. Досить ска-
зати, що ще сорок років тому було дано понад 60 визначень креативності, нині їх уже неможливо
порахувати. При цьому деякі дослідники іронічно відзначають: «Процес розуміння того, що таке
креативність, сам вимагає креативної дії» [3, с. 56]. 

Творчі компоненти інтелектуальних процесів завжди привертали увагу науковців. Однак у більшо-
сті досліджень творчості фактично не враховувалися індивідуальні відмінності в цих самих творчих
здібностях, хоча й визнавалося, що різні люди наділені цими здібностями нерівномірно. Інтерес до
індивідуальних відмінностей у творчих здібностях позначився у зв’язку з очевидними досягненнями
у сфері тестометричних досліджень інтелекту, а також з не менш очевидними недоліками в цій сфері. 

Американський психолог, автор психометричних учень людського інтелекту Джо Гілфорд вва-
жається одним із засновників сучасних теоретичних досліджень креативності. Науковець виділив
16 інтелектуальних здібностей, що характеризують креативність. Серед них — швидкість (кількість
ідей, що виникають за деяку одиницю часу), гнучкість (здатність перемикатися з однієї ідеї на іншу)
й оригінальність (здатність продукувати ідеї, що відрізняються від загальноприйнятих) мислення,
а також допитливість (підвищена чутливість до проблем, що не викликає інтересу в інших), нере-
левантна (логічна незалежність реакцій від стимулів). 

Унікальністю теорій Джо Гілфорда є поділ мислення на два види — конвергентне та дивергентне.
Конвергентне мислення спрямоване на аналіз усіх наявних способів розв’язання задачі, з тим, щоб
вибрати з них єдиний правильний варіант. Конвергентне мислення лежить в основі інтелекту. Ди-
вергентне мислення — це мислення, «що йде одночасно у багатьох напрямах» [9, с. 445], воно спря-
моване на те, щоб породити безліч різних варіантів розв’язання задачі. Дивергентне мислення
лежить в основі креативності.

Теорія структури Джо Гілфорда робить спробу визначити продуктивність інтелекту людини через
розумові здібності й фактори інтелекту. У теорії розглянуто низку інтелектуальних здібностей, згру-
пованих за трьома категоріями — операційна, змістова і продуктивна [11, с. 1–4]. У процесі транс-
формації своєї моделі Дж. Гілфорд постійно виділяв нові елементи: оригінальна модель складалася
зі 120 компонентів; згодом він додав слухові й зорові структури і модель збільшилася до 150 компо-
нентів. Остаточна кількість — 180 складників — сформулювалася, коли науковець відокремив функ-
ції пам’яті.

У 1967 р. Дж. Гілфорд об’єднав ці фактори в загальному понятті «дивергентне мислення», яке ві-
дображає пізнавальний бік креативності і є різнонаправленим: «Під креативністю слід розуміти здат-
ність відмовлятися від стереотипних способів мислення. Основою креативності є дивергентне
мислення...» [10, с. 50]. Аналогічно до Дж. Гілфорда розглядає креативність С. Тейлор — не як єдиний
фактор, а як сукупність здібностей, кожна з яких може бути представлена   в тій чи іншій мірі [2, с. 36]. 

Е. Торренс визначає креативність як здатність до загостреного сприйняття недоліків, прогалин
у знаннях, відсутніх елементів, дисгармонії, усвідомлення проблем, пошуку рішень, здогадів,
пов’язаних із недостатнім для вирішення, формування гіпотез, перевірку і повторну перевірку цих
гіпотез, їх модифікацію, а також повідомлення результатів. Модель креативності Е. Торренса вклю-
чає три фактори: швидкість, гнучкість, оригінальність. У цьому підході критерієм є характеристики
і процеси, що активізують творчу продуктивність, а не якість результату. 

Спочатку Дж. Гілфорд включав до структури креативності, крім дивергентного мислення, здат-
ність до перетворень, точність рішення й інші власне інтелектуальні параметри. Тим самим посту-
лював позитивний зв’язок між інтелектом і креативністю. Але в експериментах виявилося, що
високоінтелектуальні індивіди можуть не проявляти творчої поведінки при вирішенні тестів. Піз-
ніше Еліс Пол Торренс сформулював на основі фактичного матеріалу модель відносин креативності
та інтелекту: при IQ до 120 балів інтелект і креативність утворюють єдиний фактор, при IQ понад
120 балів креативність стає незалежним від інтелекту чинником. 

Креативність і загальний інтелект є здібностями, які визначають процес розв’язання розумової
задачі, але відіграють різну роль на різних його етапах. 
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В іншому підході до концепції креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності
А. Пономарьова креативність досліджується як процес, в якому виділяються різні фази, рівні і типи
творчого мислення: 1 фаза — свідома робота (підготовка інтуїтивного проблиску нової ідеї); 2 фаза —
несвідома робота (інкубація спрямовуючої ідеї); 3 фаза — перехід несвідомого у свідомість (пере-
несення ідеї розв’язання у сферу свідомості); 4 фаза — свідома робота (розвиток ідеї, її остаточне
оформлення та перевірка) [8, с. 18]. Як «ментальну одиницю» виміру творчості розумового акту,
«кванту» творчості А. Пономарьов пропонує розглядати різницю рівнів, що домінують при поста-
новці та вирішенні завдання (завдання завжди вирішується на більш високому рівні структури пси-
хологічного механізму, ніж той, на якому купуються засоби до її вирішення). 

С. Меднік також розглядає креативність як процес. Відповідно до цієї концепції креативність
є процесом переконструювання елементів у нові комбінації, відповідно до поставленого завдання,
вимог ситуації і деяких спеціальних вимог [2, с. 120]. Суть творчості, за С. Медніком, полягає в здат-
ності долати стереотипи на кінцевому етапі розумового синтезу і в широті поля асоціацій. 

Російський філософ В. Яковлєв вважає, що нині ми є свідками «становлення нової світоглядної
глобальної парадигми, яка виявляється у визнанні онтологічного статусу креативних процесів, їх
першості як деякої надтотальності» [7, с. 98]. Така позиція науковця є вкрай радикальною, проте
вона відбиває основні зміни, що відбуваються у медіакомунікаціях, коли творчість і творчі підходи
(іншими словами — форма відображення інформації у мас-медіа) стають домінантними перед змі-
стовим наповненням. Тобто інформація поступово стає ринковим продуктом, продаж якого перед-
бачає «яскраву обгортку» і «красиву форму», а вже потім — її «смакові якості».

Багато досліджень креативності «особистісного» напряму, а серед них слід виділити Ф. Баррона,
вивчають роль мотивації у творчому процесі, а також вплив різних факторів соціального середовища
на розвиток креативності. Оскільки психологічні дослідження досі не виявили успадкованих інди-
відуальних відмінностей у креативності, як детермінанти творчих здібностей називають фактори
зовнішнього середовища, які можуть як позитивно, так і негативно впливати на їхній розвиток.
Ф. Баррон виділяє основні параметри соціального мікросередовища, що сприяють формуванню
креативності: низька обґрунтованість поведінки, високий ступінь невизначеності, наявність зразка
креативної поведінки, створення умов для наслідування творчої поведінки, предметно-інформа-
ційного збагачення, соціальне підкріплення творчої поведінки. 

Інший напрям, автором якого є Абрахам Маслоу, розглядає здатність до творчості як установку на
самореалізацію особистості. Головну роль у детермінації творчої поведінки відіграють мотивація, цін-
ності, особистісні характеристики. Творчий процес пов’язаний з самоактуалізацією, повною та вільною
реалізацією своїх здібностей та життєвих можливостей. За А. Маслоу, свобода, спонтанність, само-
сприйняття та інші риси дозволяють особистості найбільш повно реалізувати свій потенціал. Відпо-
відно до бачення науковця, креативність — це творча спрямованість, властива від народження всім,
але втрачена більшістю під впливом системи виховання, освіти й соціальної практики [1, с. 280].

Російський психолог Д. Богоявленська визначає креативність як глибинну особистісну власти-
вість, яка виражається «в оригінальній постановці проблеми, наповненої особистісним змістом»
[2, с. 17]. Вивчення творчості як продуктивного й спонтанного явища здійснювалося дослідницею
за допомогою методу, названого автором «Креативне поле». У цих дослідженнях встановлено, «що
процес пізнання детермінований прийнятим завданням лише на першій стадії. Потім залежно від
того, чи розглядає людина вирішення завдання, як засіб для здійснення зовнішніх цілей пізнання,
чи воно саме є метою, визначається й доля процесу» [2, с. 75]. У першому випадку він закінчується,
як тільки розв’язане завдання. В іншому — виникає феномен саморуху діяльності. Д. Богоявленська
підкреслює, що креативність є спільною особливістю особистості й впливає на творчу продуктив-
ність незалежно від сфери прояву особистісної активності. 

Креатив, як правило, має за мету привертання уваги в основному через шокування, пародію-
вання, легкість сприйняття, яскравість і високу запам’ятовуваність образу. 

Креатив, як наука, і креатив, як мистецтво, спрямовані на розвиток креативності у людей, по-
кращення здатності нестандартно мислити у різних ситуаціях. Його завданням є навчити людину
продуктивно діяти в ситуаціях новизни та невизначеності, використовуючи досвід та набуті знання,
орієнтуватися в умовах, що швидко змінюються, приймати адекватні рішення при неповноті ви-
хідних відомостей для цього. Такі якості не завжди пов’язані з творчими видами діяльності (малю-
вання, музика, письмо); вони є універсальними у будь-яких ситуаціях, де є невизначеність або немає
заздалегідь відомої схеми дій, де необхідно створити щось нове. 
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Розділ X
ЖУРНАЛІСТИКА

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 
У ПІДТРИМЦІ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ ЖІНКИ 

ТА РУЙНУВАННІ СТЕРЕОТИПІВ НА ҐРУНТІ СЕКСИЗМУ

Катерина Соколова, студентка Інституту журналістики 
Київського національного університету ім. Т. Шевченка
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У статті йдеться про образ жінки у літературі, кінематографі та суспільному житті. Робиться
акцент на роль засобів масової комунікації у створенні та підтримці позитивного образу сучасної жінки.

Ключові слова: жінка, гендер, стереотипи, сексизм.

В статье идет речь об образе женщины в литературе, кинематографе и общественной жизни. Делается ак-
цент на роль средств массовой коммуникации в создании и поддержке позитивного образа современной женщины.

Ключевые слова: женщина, гендер, стереотипы, сексизм.

The article deals with the image of a woman in literature, cinematography and social life. It is focused on the
role of mass media in creating and maintaining a positive image of modern woman.

Key words: woman, gender, stereotype, sexism.

«Діти, кухня, церква» [11]. Так визначили колись основну соціальну роль жінки у суспільстві.
Що ще може робити жінка, окрім як розважати чоловіка, виховувати дітей та готувати?.. 

Ще з давніх часів існували різні погляди на роль жінки у суспільстві. Платон дотримувався патріархаль-
них ідей. Інший представник афінської філософської школи — Аристотель дотримувався думки, що ос-
новне призначення жінки полягає в тому, щоб служити чоловіку, приносячи різну користь родині
й державі. Представник доби Відродження Томас Мор у своїй «Золотій книзі» описав ідеальну державу,
в якій заняття чоловіків та жінок не відрізняються. У теорії гендерно диференційованого виховання Жан-
Жака Руссо жіноче начало володіє рядом позитивних якостей, що відсутні в чоловіків і які роблять важ-
ливий позитивний вплив на процес формування чоловічого суб’єкта. Імануіл Кант дотримувався ідеї, що
розум є основою людської суб’єктивності, і тому відмінність між чоловіком і жінкою полягає в тому, як
вони використовують свій розум. Англійська письменниця Мері Уоллстоункрафт авторка праці «У захист
прав жінок» однією з перших в історії філософії сформулювала ідеї щодо захисту жіночих прав та жіночої
емансипації. Вона вважала, що природні нахили та особливості жінок і чоловіків є результатом виховання.
Артур Шопенгауер зауважував про наявність різниці в психічних процесах чоловіків та жінок [1].

У ХІХ ст. права жінки були обмежені: вона не мала права опікуватися неповнолітніми дітьми і розпо-
ряджатися нерухомим майном [6]. Набагато важче, ніж чоловікові, давалося розлучення. Для розірвання
шлюбу духовним судом за бажанням однієї зі сторін, у тому числі жінки, згідно зі ст. 45 Зводу законів ци-
вільних, існував виключний перелік підстав. Варто зазначити, що приблизно в ті часи жінка не була спе-
ціальним суб’єктом злочину, а кримінальна відповідальність як жінки, так і чоловіка була однаковою,
а в окремих випадках жінка була навіть у привілейованому становищі порівняно з чоловіком [4].
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Ще у ХVІІ ст. існували суперечливі думки про те, яке місце має займати жінка у суспільстві [8]. Вод-
ночас козаки змогли зрозуміти важливість ролі жінок. Дівчатам було дозволено навчатися разом з хлоп-
цями. Створювалися спеціальні навчальні заклади [9]. Бурхливий розвиток жіночої освіти сприяв
підвищенню соціального статусу жіноцтва, його ролі у суспільних процесах, виникненню наприкінці
ХІХ ст.. жіночого руху, однак представниці «слабкої статі» продовжували займати другорядні позиції.  

У фільмі «Дев’ять» (2009) була чудова фраза про те, що доля жінки-католички — жертвувати. Зга-
даємо відомий на весь світ роман австралійської письменниці Колін МакКаллоу «Ті, що співають
у терені». Жінка не має нічого вирішувати, має бути тінню свого чоловіка. У традиційних суспільствах
жінки, як правило, повинні вирішувати репродуктивні, а чоловіки — продуктивні завдання [5].

На території України діє організація Femen із гаслом «Прийшла, роздяглася, перемогла». Але треба
замислитися над тим, до чого можуть призвести подібні акції протесту. Можливо, основною метою
організації є провокація владних структур. Але варто пам’ятати, що ті самі владні структури сприй-
мають дії активісток дещо по-іншому: «Зачем нам проституки, которые позорят Украину?» [7].

Так, з легкої подачі подібних організацій та поведінки українських жінок загалом у нашій країні
вони стали вважатися доступними. Про це писав навіть Юрій Андрухович у своїй останній книзі [12].

Ще у 2002 році керівник об’єднання «Жінки за майбутнє» Валентина Довженко вважала наш світ
світом чоловічих привілеїв [2]. 

Цікаво, що у нашій мові навіть нема такого слова, як «гендер» [3]. Воно запозичене з інших мов,
в цьому випадку з англійської. Недивно, що переважно люди не можуть пояснити значення цього
терміна. Це слово грецької мови, в якій воно мало значення «походження», «рід», «те, що народжу-
ється», але іспанське «genero», італійські «genere» і французьке «genre» не мають ніякого зв’язку
з позначенням роду (статі) людини. Отже, може виникнути елементарна плутанина з перекладом.
Зокрема, з терміном «сексизм»  у нас досі неймовірна плутанина: багато хто сприймає його як дещо,
пов’язане з сексом і виявом сексуальності, — писала Світлана Сененко у своїй статті.  

Працівники засобів масової комунікації, зокрема соціальна журналістика, повинні розуміти основні мо-
менти та поняття у проблематиці жінок як вразливої групи населення, щоб кваліфіковано та доступно доно-
сити інформацію до аудиторії.Вони повиннірозрізняти реальність таісторично створені образи та стереотипи,
що мають руйнуватися засобами масової комунікації. Треба уважно ставитися до акцій протесту організацій,
що заявляють про себе, як про захисників прав жінок, розважальних та інформаційних програм.
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У статті аналізуються особливості використання соціальних мереж для просування й позиціонування
у видавничій галузі. Визначаються дієві інструменти роботи та унікальні стратегії. Встановлюється
рівень проникнення комунікаційної інновації до видавничої галузі.

Ключові слова: соціальна мережа, видавництво, комунікаційна інновація, просування,  аккаунт,
соціальні плагіни.

В статье анализируются особенности использования социальных сетей для продвижения и позицио-
нирования в издательской отрасли. Определяются действенные инструменты работы и уникальные стра-
тегии. Устанавливается уровень проникновения коммуникационной инновации в издательскую отрасль.

Ключевые слова: социальная сеть, издательство, коммуникационная инновация, продвижение, ак-
каунт, социальные плагины.

The article analyzes the features of using social networks for promotion and positioning in the publishing in-
dustry. Identify effective work tools and unique strategy. Sets penetration level of communication innovations to
the publishing industry.

Key words: social networking, publishing, communications innovation, promotion, account, social plugins.

Зміни, що відбулись у світовому та пострадянському інформаційному просторі, змусили пред-
ставників видавничої галузі східноєвропейського регіону говорити про потрапляння у певний ко-
мунікаційний вакуум, що негативно впливає на позиціонування видавництв та видавничої
продукції на ринку, а також призводить до повсякчасної втрати зв’язку з читачами і покупцями.
Існуюча ситуація потребує пошуку нових способів та методів поширення інформації, з урахуванням
обов’язкової їх ефективності, масовості запитів до них, наявності високого рівня кредиту довіри
серед людей. Соціальна мережа відповідає зазначеним вимогам, проте ще не знайшла значного по-
ширення як інструмент ведення бізнесу серед видавців, а отже, потребує ретельного вивчення, що
й зумовлює актуальність дослідження.

Мета статті — проаналізувати особливості використання видавництвами можливостей соці-
альної мережі.

124

© С. Водолазька, 2013

Видавнича справа, відео та аудіозапис



Освіта регіону — 2013/2 125

Сучасна теорія видавничої справи переважно оминає питання інноваційного розвитку. Не стала
винятком й аналізована проблема. Зустрічаємо її розробку на сторінках російського видання «Уні-
верситетська книга» у статтях: «Результативний SMM для книжкових проектів», «SMM: практичний
інструментарій і питання ефективності», «SMM у книжковій справі: обрії розширюються», «SMM
на практиці: у пріоритеті — навчання», «Просування читання в соціальних медіа: підсумки конфе-
ренції». Кожен із представлених матеріалів тільки накреслює проблемні зони, проте питання ефек-
тивного використання соціальних мереж у видавничій справі з метою просування і популяризації
видавництв і видавничої продукції залишається майже не дослідженим як для російського книго-
видання, так і для інших країн східноєвропейського регіону.

Ідентифікація в інформаційному та комунікативному просторі — шанс отримати преференції
від споживачів у формі покупки видавничої продукції і посилити впізнаваність власного бренду. На
сучасному етапі «одним із найбільш ефективних інструментів для просування товарів та послуг та
для комунікації брендів з цільовими аудиторіями є соціальні мережі» [6].

Отже, мережева  активність стає новою формою реалізації активної позиції, однією з найбільш
актуальних форм якої, без перебільшення, можна назвати соціальні мережі, які стали інноваційним
технологічним трендом початку ХХІ століття. Соціальну мережу розуміють як платформу, он-лайн
сервіс або веб-сайт, що призначений для побудови, відображення та організації соціальних взаємин.
Попри те, що термін є не новим, бо вперше був використаний у 1954 р. Дж. Барнесом, широкого
розповсюдження в той час він не набув, зміни відбулись тільки зі стрімким розвитком науково-тех-
нічного прогресу наприкінці ХХ ст.

Початок поширення Інтернетом соціальних мереж пов’язують з 1995 р., коли з’явився амери-
канський портал Classmates.com. Успішність упровадженого проекту спричинила подальше стрімке
розповсюдження аналогічних сервісів. Водночас часом офіційного початку ери соціальних мереж
необхідно вважати 2003–2004 рр., коли в активний ужиток увійшли LinkedIn, MySpace і Facebook.
У Росії й Україні захоплення соціальними мережами серед населення почалось з появою Однок-
ласників і ВКонтакті, що спостерігається, починаючи з 2006 р.   

Недооцінка питомої ваги соціальних мереж у комунікаційному процесі пов’язана з незначною
популярністю їх серед представників видавничої галузі східноєвропейського регіону і призводить
до втрати можливостей позиціонування за допомогою подібного каналу. Наслідки такої недалеко -
глядності і необдуманої політики стали помітними після світової економічної кризи, яка, як лак-
мусовий папірець, виявила слабкі місця, призвела до вихолощування бійцівських якостей видавців,
діяльність яких була зорієнтована на хаотичне й непрогнозоване захоплення ринків і необдумане
розширення асортименту. Поява нових технологічних можливостей з невідомих причин мало заці-
кавила представників видавничого бізнесу, попри те, що створення аккаунту в соціальній мережі
не потребує від видавців надзвичайних зусиль та значних матеріальних витрат, а більше вимагає
чітко продуманого інформаційного повідомлення.

Проникнення соціальних мереж на ринок країн східноєвропейського регіону спричинило
появу нового маркетингового інструменту для просування підприємства, продукції. До того
ж, попри розбіжності, всі гравці видавничої галузі погоджуються, що людина потребує більше
можливостей для спілкування. Така нагальна потреба стала ще однією причиною появи та стрім-
кого поширення соціальних мереж, а їхній розвиток дозволив упроваджувати в життя безліч ін-
новаційних бізнес-моделей, стратегій і технологій. Видавництва повільно, але зорієнтовуються
у наданих можливостях і створюють власні сторінки у соціальних мережах, переважно розмі-
щуючи семантично значущу інформацію, розширюючи власне інформаційне поле, розробляючи
перші кроки до зняття комунікаційного голоду, особливо на рівні зворотного зв’язку зі споживачем
власної продукції та вибудовуючи новий канал просування та інформування. Водночас суб’єкти
видавничої галузі потребують не тільки номінального засвідчення своєї присутності в інтернет-
просторі, а й проведення там активної діяльності, що передбачає оцінювання бізнес-показників.
До ключових факторів, що визначають вибір соціальних медіа, видавці відносять: активність роз-
витку аудиторії, можливість надавати текстовий, аудіо- й відео контент, привабливість сервісів
мережі. Видавцям необхідно отримати максимальну присутність у соціальних мережах з публіка-
цією рекламних  повідомлень, анонсів, прес-релізів, створення окремих сторінок для брендування
власних видань.

З метою забезпечення ефективності комунікативних можливостей соціальної мережі видавці на-
магаються здійснити: інформаційну підтримку заходів, зворотній зв’язок, підтримку бренду видав-
ництва і видавничої продукції, опитування.
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Соціальна мережа небезпідставно сприймається суб’єктами підприємницької діяльності як ме-
ханізм високоефективного конструювання осередків комунікацій у сучасному світі, бо поступово
вона перетворюється на стратегію із заповнення інформаційного вакууму, актуалізуючи компенса-
торні можливості соціуму, видавництво здобуває реальні механізми для отримання зворотного
зв’язку та цінної інформації від читачів, оцінювання реакції на новий продукт або маркетингову
кампанію. Проте ефективність її може бути здобута тільки завдяки постійній роботі з ресурсом,
а також ретельно підібраним арсеналом спеціальних сервісів.

Аналітика отриманих даних може призвести до розв’язання низки надважливих завдань з попу-
ляризації іміджу видавництва та видавничої продукції, а особливо формування різних систем взає-
мин зі споживачами видавничої продукції. Соціальні сервіси сприяють проведенню моніторингу
пізнаваності бренду видавництва і його продукції на ринку, оцінювання рівня або тональності згадок
(до уваги обов’язково необхідно брати позитивні, негативні, а також нейтральні відгуки). Визна-
чення осередків і приводів інформаційного напруження, які виникають як реакція на негативно
маркований відгук, що генерується іншими користувачами, потребує негайної реакції з боку пред-
ставників видавництва. «Соцмережі дозволяють замкнути цикл спілкування з книгою для корис-
тувача, тобто тут люди можуть дізнатись про книгу, зібрати про неї відгуки, погортати її або
прочитати якусь главу, придбати її всередині соцмережі і дати зворотній зв’язок» [7, с. 30]. 

Сучасні видавництва та книготорговельні організації країн східноєвропейського регіону пред-
ставлені в соцмережах неоднаково, найбільшу зацікавленість цим інноваційним сервісом просу-
вання знаходимо серед представників бізнесу з Польщі та Росії, найменшу — Білорусі. Видавці
Польщі більше вподобали Facebook (55,0%), далі за популярністю йдуть мережа LinkedIn (25,0%)
і блог Tweet (10,0%), також розмішується відеоряд або буктрейлери в мережі YouTube. Менше ін-
формація розміщується в мережах Google+, Pinterest, Nk miejsce spotkaniа інших.

В Росії з 12 проаналізованих соцмереж найбільшою популярністю серед представників галузі (за
даними опитування журналу «Університетська книга») користуються Facebook (79,0%), ВКонтакті
(69,4%), Google+ (25,8%), YouTube та блогах Twitter (51,6%), Livejournal (48,4%), BlogPost (12,9%).
Останнім часом починає зростати питома вага мережі Однокласники (21,0%). Наприклад, у мережі
ВКонтакті було знайдено 2055 сторінок представників видавничого бізнесу (з них видавництв —
1055, книгорозповсюджувачів 1000).

Серед українських видавців соціальні мережі користуються набагато меншим попитом, в їхню
ефективність вірять мало, зі 100 проаналізованих провідних видавництв 75% взагалі не представлені
в жодній соціальній мережі. Видавці, що зорієнтовані на впровадження цієї інновації для власного
розвитку більше довіряють мережам Facebook (40,0%) та ВКонтакті (36,0%), значно менше Twitter
(63,0%) та Google+ (15,0%). Наприклад, у мережі ВКонтакті було знайдено 510 сторінок представ-
ників видавничого бізнесу (з них видавництв — 180, книгорозповсюджувачів 330).

Найгіршу ситуацію спостерігаємо в Білорусі, де цей соціальний сервіс не став помічником для
представників галузі (тільки 5% з них мають власну сторінку в соціальних мережах). ВКонтакті
знайдено тільки 15 сторінок видавництв і 56 книготорговельних організацій, що засвідчує відсут-
ність попиту на цей вид інновації.

Видавці намагаються використовувати потенціал і можливості декількох соціальних мереж
з метою розширення аудиторії, наприклад, російські видавництва «АСТ», «Ексмо», «Дрофа» пред-
ставлені одночасно у 7 мережах, «Росмен» — у шести, «Олма Медіа Груп» — у п’яти, «Ріпол класик» —
у трьох. У Польщі лідерами з представленості є «Волтер Клювер», «Геліон», які мають сторінки
у п’яти мережах, видавництва «Знак», «Егмонт», «А-5» — у трьох. В Україні найбільшу активність
виявляють видавництва «Геперіон», «Академія», «Картографія», «Наш формат», «Навчальна книга
Богдан» — від семи до трьох мереж. Порівняно з видавництвами Західної Європи і США ситуація
виглядає досить непривабливо, бо втрачається потужний канал комунікації, який має вагомий по-
тенціал і широку аудиторію охоплення як за територіальною, так і за віковою ознаками. 

З більшою частотою видавничі організації використовують такі ефективні інструменти просу-
вання в соціальних мережах: соціальні плагіни (кнопки «Like», «Мені подобається», блоки комен-
тарів, кнопки переходу на різні сайти з використанням аккаунтів у соціальних мережах), групи за
інтересами (наприклад, в Однокласниках існує близько 50 груп книгоманів), спільнота (основний
інструмент просування соціальної мережі ВКонтакті, де особлива увага видавництвом має приді-
лятись просуванню бренду, автора, серії, окремої книги), таргетована реклама (повинна бути зорі-
єнтована не тільки на критерії статі й віку, а найбільше зосереджуватись на критерії уподобань),
інтеграція з зовнішнім сайтом, анонсування у популярних користувачів, система відгуків. Ство-
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рення спільноти є заняттям відповідальним для видавців і потребує особливої уваги і застосування
продуманої тактики розвитку, можна говорити про існування двох підходів: прямого і опосередко-
ваного. У першому підході за мету ставиться творення групи певного видавництва або його серії чи
книги, тобто ключовою стає орієнтація на конкретний бренд. Всі зусилля спрямовуються на під-
вищення продажу видавничої продукції, але акцент зроблено на людях, які знайомі з діяльністю
видавництва і його видавничим портфелем. У другому підході передбачено створення групи за ін-
тересами, проте в жодному разі не можна звужувати її контент. Якщо це врахувати, то збільшиться
кількість людей у групі. Для оцінки ефективності викладеної на сторінці інформації можна скорис-
татись спеціальними сервісами, одним з яких є Пульс блогосфери від Яндекса, що дозволяє в гра-
фічному форматі оцінити інформаційні стрибки, пов’язані з конкретними інформаційними
приводами.

Загалом завдання, які ставить перед собою видавництво, створюючи аккаунт у соціальній мережі,
є різноманітними, а очікування глобальними, проте видавець повинен пам’ятати, що таким чином
зможе: по-перше — заповнити лакуну, яка утворилась після зменшення кількості місць, де пропону-
ється ознайомитися з рецензіями на книгу; по-друге — запропонувати матеріали для розв’язання  про-
блеми з вибором книг у читача; по-третє — змінити модель споживання контенту і поступово
заохочувати до повернення моди на читання. У соціальній мережі люди можуть дізнатись про видав-
ництво і книгу, прочитати рецензію, зібрати відгуки, ознайомитись з уривками, переглянути буктрей-
лер або інші відеоролики, взяти участь у дописуванні творів, купити книгу, ознайомитись з анонсами
заходів, брати участь у конкурсах. «Соціальні мережі вже мають таку вагу, що стали вважатись повно-
цінними медіа. Тому основне завдання книжкових  і видавничих маркетологів — визначити свій сег-
мент і бути там, де їхня цільова аудиторія» [7, с. 32]. Проте обов’язково необхідно пам’ятати про
толерантність у ставленні до свого клієнта, яка дозволить продовжити термін співпраці.

Отже, одним із перспективних способів просування та популяризації товару на ринку можна вва-
жати соціальні мережі, які стали популярними через появу нагальної потреби у спілкуванні. Соці-
альні мережі для країн східноєвропейського регіону — явище достатньо нове й неоднорідно
поширене, попри те, що відбувається у країнах Західної Європи та США. Дослідниками доведений
їхній позитивний вплив на розвиток видавничого бізнесу. Сприймаються вони як інноваційний
маркетинговий інструмент ще не у повному обсязі, а тому потребують додаткової уваги з боку пред-
ставників видавничої галузі. 
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У статті описано кількісні методи оцінки соціальності інтернет-ресурсів та сфери їх застосування.
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В статье описаны количественные методы оценки социальности интернет-ресурсов и сферы их при-
менения.

Ключевые слова: социальность, интернет-медиа, информационные потоки, user generated content.

This article describes the quantitative methods of sociality of evaluation of online media, and possibility of
their application.
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Серед активних користувачів мережі Інтернет в Україні 56% використовували мережу для відві-
дання соціальних мереж [1]. Це досить високий показник навіть порівняно зі світовими лідерами.
Абсолютна більшість рейтингових інформаційних видань мережі Інтернет також враховує особли-
вості роботи в епоху веб 2.0, і активно залучає користувачів до створення контенту. Завдяки цьому
система інформаційних потоків інтернет-ЗМІ має набагато більше зовнішніх зв’язків, аніж система
традиційних медіа, а отже, для неї доступна більша кількість інформації.

Тому актуальним є дослідження взаємозв’язку між використанням соціальних інтернет-техно-
логій та підвищенням популярності інформаційних інтернет-ресурсів. Така взаємодія може бути
дуже різноманітною, адже існує чимало «проміжних» форм, що стоять поміж інтернет-ЗМІ з кла-
сичною редакцією та соціальними мережами. У багатьох ресурсах користувачі, що не є штатними
співробітниками, генерують значну частину контенту.

Мета нашого дослідження — встановити кількісні характеристики соціальності інтернет-ресурсу,
що могла би використовуватися для оцінки інтенсивності його зовнішніх зв’язків, а також дослідити
природу впливу соціальності на популярність ресурсу.

Об’єктом такого дослідження є інтернет-ресурси як інформаційні потоки, що формуються різ-
ною кількістю інтернет-користувачів. Предмет дослідження — соціальність таких ресурсів та її кіль-
кісні і якісні характеристики.

Про соціальні медіа писало чимало дослідників. Зокрема Л. Федорчук виокремлює такі фактори
впливу громадянської журналістики на професійну: розширення поля обговорення, збагачення ін-
формаційного поля та зниження якості розповсюджуваної інформації. [2] А О. Березко додає, що будь-
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який вплив (агітація, пропаганда тощо) на користувачів у системі WWW може відбуватися винятково
шляхом їх залучення до споживання та опрацювання певної інформації у тій чи іншій формі [3].

А Р. Жолудь доходить висновку, що говорити про повний перехід інтернет-комунікації до формату
веб 2.0 не доводиться. «Хоча нова концепція є популярною і затребуваною, є досить багато факторів, які
обмежують її поширення і відкривають перед інтернет-ЗМІ різні варіанти розвитку», — пише він [4].

Відтак механічне збільшення соціальності не призводить автоматично до зростання популярно-
сті. Яскравий приклад — проекти «Народна правда» та «Я-кореспондент», які не виправдали себе і
залишилися досить мало відвідуваними через те, що дописувати до них могла велика кількість не-
професіоналів. Люди продовжували з більшою радістю читати основні розділи відповідних інтер-
нет-ресурсів, створювані професійними журналістами.

Для того щоб чіткіше усвідомити взаємозв’язок між соціальністю та відвідуваністю, треба уявити
процеси, що відбуваються в усій системі інтернет-видань.

Соціальність як фактор популярності
Відвідуваність інернет-видання залежить від багатьох параметрів. Найважливіші — це ті, які допо-

магають сформувати «ядро» аудиторії, тобто коло читачів, що відвідують ресурс регулярно, а не лише
випадково, епізодично заходять, скажімо, через пошукові системи. До таких факторів належать:

– інформаційна політика, і перш за все, підбір систем, інформація про які публікується на ресурсі.
Для чистоти порівняння в цьому дослідженні ми будемо розглядати групи інформаційних потоків,
що працюють в однаковому інформаційному полі;

– доступність інформації, у т.ч. юзабіліті ресурсу, пошукова оптимізація, представленість у соц-
мережах, манера викладення, відсутність зайвої інформації, наявність візуальної інформації, на-
явність інтерактивних елементів, зручність висловлювання та ведення дискусій;

– наявність унікальної інформації, не передрукованої на інших ресурсах, у тому числі аналітичних
статей, колонок та блогів, емоційної та художньої інформації, або просто яскравого авторського
стилю у повідомленнях, а також коментарів інших користувачів під матеріалами;

– оперативність поновлення інформації. Цей параметр важливий перш за все для інформаційних
агентств, клієнти яких — люди, що мають дізнаватися інформацію першими. В усіх інших випадках
поява інформації на ресурсі з відставанням на 3–5 хв., необхідних для того, щоб її передрукувати з пер-
шоджерела, не є ключовим фактором: традиційне коло читачів такого відставання просто не помічає.

Мода та інші ірраціональні мотиви відвідування цього ресурсу.
Отож, якщо не враховувати ірраціональні фактори, то серед ресурсів, що належать до одного ін-

формаційного поля, більш популярними будуть зручніші ресурси з унікальною інформацією.
Юзабіліті інтернет-ресурсів досліджена досить детально [5]. А от унікальність інформації зараз

забезпечується за рахунок дещо інших методів, аніж у традиційних ЗМІ. 
Зовнішні зв’язки інформаційного потоку
Інформація, яка поширюється в інформаційних потоках, як ми вже писали, може бути систем-

ною та несистемною [6]. Несистемна інформація, до якої належать суто емоційна та художня, за
своїм походженням може бути авторська або фольклорна, і до відповідного потоку може бути або
поставлена безпосередніми авторами, або запозичена.

Що ж до системної інформації, то її первинним джерелом може бути спостереження, вивчення
системи або аналіз даних про неї [7]. Але ця діяльність не обов’язково повинна здійснюватися са-
мими авторами інформаційних потоків.

Системна інформація потрапляє до інформаційного потоку або безпосередньо: напряму, коли ад-
міністратори потоку спостерігають систему або беруть у ній участь, або ж мають інформаційні
зв’язки з системою через її прес-службу чи інших її учасників; а також опосередковано: з інших ме-
режевих або позамережевих інформаційних потоків та з «закритих» потоків інформаґентств.

Тут і далі під автором (адміністратором) інформаційного потоку ми будемо розуміти особу, що бере
участь у створенні та підготовці інформації для цього потоку.

Імовірність отримати безпосередньо інформацію, пропорційну кількості дописувачів, які можуть
спостерігати за різними системами або обмінюватися інформацією з їх учасниками. У традиційних
ЗМІ у виграші зазвичай було видання, яке могло собі дозволити більший штат професійних корес-
пондентів. В інтернет-виданнях великий штат тримати невигідно через те, що републікація чужих
повідомлень набагато дешевша, ніж оплата праці репортера.

При цьому якщо інформацію створено адміністраторами цього ресурсу, але вона передрукована
іншими ресурсами з посиланням на першоджерело, для користувача зазвичай не є аргументом читати
її на першоджерелі, а не на ресурсі, що скопіював її. А оскільки ресурси, зазвичай, вільно цитують
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одне одного [8], і передрук інформації з посиланням на першоджерело є буденним явищем, то най-
важливіша інформація швидко з’являється у всіх виданнях відповідного інформаційного поля.

Отож, в умовах тотальної републікації важливо не лише мати доступ до ексклюзивних джерел,
що в традиційних ЗМІ було запорукою успішної журналістської діяльності. Важливо також подбати
про наявність на ресурсі такого контенту, який би конкуренти не стали передруковувати, і який при
цьому був би достатньо привабливий для читачів.

Більшість видань не републікує авторських матеріалів, зокрема — аналітичних публікацій, блогів,
коментарів: якщо є бажання зацитувати інформацію, що міститься в них, то за цими матеріалами
зазвичай робляться інформаційні повідомлення [9]. Водночас інформаційні замітки, як правило,
републікуються безперешкодно.

Водночас, публікувати лише авторські матеріали — стратегія не дуже вигідна, оскільки відвіду-
ваність стрічки новин для більшості інтернет-ЗМІ набагато вища, ніж аналітичних публікацій. (На-
приклад, така ситуація в «Українській правді» [10] та у «Коментарях» [11].) Подолати цю тенденцію
вдалося свого часу тільки інформаційній службі порталу tochka.net: за словами її тодішнього голов-
ного редактора Михайлини Скорик під час її виступу в Інституті журналістики 2011 року, відвіду-
ваність новинних і аналітичних матеріалів майже зрівнялася. Однак зараз інформаційний сервіс
цього порталу вже закрито.

Відтак новинна стрічка є важливим елементом інформаційного ресурсу, але ключовим фактором
для зростання аудиторії стає збільшення кількості авторів і, тим самим, кількості авторської інфор-
мації, зокрема, вузькоспеціалізованої, регіональної тощо.

Соціальність ресурсу
Отож, важливим параметром є частка аудиторії, включеної у створення контенту. При цьому

права різних груп авторів на різних ресурсах — різні. Для повноцінної характеристики «соціально-
сті» медіа слід розподілити авторів за рівнем їхніх прав.

Таблиця 1 — Розподіл між авторами ресурсу прав на публікацію матеріалів у різних розділах 

Примітка: si — частка авторів з зазначеними правами від загальної кількості читачів/користувачів.

Кожне з таких прав робить свій внесок до загальної «потенційної соціальності» ресурсу S (змі-
нюється від 0 до 1). «Вагу» цього внеску мають визначити певні коефіцієнти р1…р6, які би характе-
ризували важливість доступу авторів до місця публікації. Тоді би S можна було визначити за
формулою:

(1)

де i —  номер стовпця у табл.1. В такому разі сума рі повинна дорівнювати 1.
Зокрема, може бути результативною система коефіцієнтів, у якій р1, р3 і р5 відрізнялись би на

порядок, а пари р1 і р2, р3 і р4, р5 і р6 — відповідно на два порядки.

Таблиця 2 — Пропоновані коефіцієнти важливості доступу авторів до місця публікації
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s1. 
(у ключових 

розділах 
(переважно 
на головній 

сторінці 
ресурсу))

s2. 
(у ключових 

розділах 
(переважно 
на головній 

сторінці 
ресурсу) 

після схвалення
модератором)

s3. 
(у тематичному

розділі/
власному блозі,

аккаунті)

s4. 
(у тематичному

розділі/
власному блозі,
аккаунті після

схвалення 
модератором)

s5. 
(у коментарях 

до чужих 
матеріалів)

s6.
(у коментарях 

до чужих 
матеріалів після

схвалення 
модератором)

р1 р2 р3 р4 р5 р6

0,8920 0,0089 0,0892 0,0009 0,0089 0,0001
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Аналогічно до табл.1 може бути побудована і табл. 3 для врахування відсотків реально створеного
користувачами контенту с.

Таблиця 3 — Розподіл між авторами ресурсу реалізованих прав на публікацію матеріалів у певних місцях ресурсу
за досліджуваний період часу (с, % від загальної кількості читачів) 

У другому наближенні доцільно також було би врахувати кількість публікацій кожного автора
(у т.ч. коментарів), але це вже потребуватиме дещо складніших обрахунків.

Отже, можна запровадити ще один кількісний показник — С, який би свідчив про реальну соці-
альність досліджуваного ресурсу:

(2)

Отже, якщо показник S буде не набагато більший за нуль, то ресурс можна віднести до інтернет-
ЗМІ формату web 1.0., в яких більшість інформації виробляється редакцією. Дещо вищий показник —
у ресурсів з розвиненою системою блогів та можливістю коментування. Середні значення — близько
0,09 — має більшість соціальних мереж, адже в них — кожен користувач може вільно писати будь-
що у власному аккаунті, але поняття «першої сторінки» взагалі не існує. Іще вищий він — для соці-
альних мереж з «першою сторінкою», на яку потрапляють матеріали, що набирають найбільше
голосів інших користувачів. Нарешті, найвищі значення — у сервісів, які повністю будуються на
контенті, що генерується користувачами, на зразок durdom.in.ua та maidan.org.ua.

Різниця ж між S та C характеризує, наскільки ефективно працює соціальна структура ресурсу, наскільки
відвідувачі використовують свої можливості з генерації контенту до цього інформаційного потоку.

Слід розуміти, що сама по собі соціальність не може бути мірою успішності ресурсу. В інтернет-
проектах, де S наближається до 1 і всі повідомлення всіх користувачів виводяться на першу сторінку,
вона може стати засміченою і, відповідно, нецікавою. Така доля у проектів на зразок «Народної
правди» або «Мого кореспондента». Окрім того, сайти формату web 1.0 з високою відвідуваністю за
цією шкалою матимуть дещо нижчий показник S, ніж маловідвідувані.

Для прикладу порахуємо соціальність декількох ресурсів. Скажімо, в «Українській правді» цент-
ральними є розділи новин та статей. Якщо брати тільки основну — політичну сторінку і не врахо-
вувати інші видання групи УП, то доступ до прямого наповнення сторінки мають семеро
журналістів. До написання статей потенційно має доступ кожен читач, але тільки після схвалення
його матеріалу головним редактором. А у власних блогах мають право залишати дописи 176 людей.
Коментування не потребує премодерації: на нього мають право всі 69 560 зареєстрованих користу-
вачів, а потенційно — всі відвідувачі сайту, яких у лютому 2013 р. було 2341016 осіб.

Таблиця 4 — Розподіл між авторами «Української правди» прав на публікацію матеріалів у різних розділах
у лютому 2013 року

Відповідно, S = 0,0179.
Реальна соціальність, звісно, нижча. У лютому 2013 р. у розділах «статті» та «колонки» було опуб-

ліковано 79 авторів, а також 70 блогерів залишили свої дописи. За інформацією, отриманою від пра-
цівників УП, того місяця залишило хоча б один коментар 5236 коментаторів.

с1. 
У ключових 

розділах, 
переважно 
на головній 

сторінці ресурсу

с2. 
У ключових 

розділах, 
переважно 
на головній 

сторінці ресурсу
після схвалення

модератором

с3. 
У тематичному

розділі/
власному блозі

(аккаунті)

с4. 
У тематичному

розділі/
власному блозі

(аккаунті) 
після схвалення 

модератором

с5. 
У коментарях 

до чужих 
матеріалів

с6. 
У коментарях

до чужих 
матеріалів після

схвалення 
модератором

s1 s2 s3 s4 s5 s6

0,000003 1 0,000075 0,000075 1 1
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Таблиця 5 — Розподіл між авторами «Української правди» реалізованих прав на публікацію матеріалів у певних
місцях ресурсу у лютому 2013 р.

Тобто, С = 0,000026.
Як бачимо, S відрізняється від С на три порядки.
Для більшості соціальних мереж S є фактично ідентичним показником. Водночас, С досить

сильно відрізняється.

Таблиця 6 — Розподіл між учасниками Google+ прав на публікацію матеріалів у різних розділах у серпні 2012 р.

Відповідно, за нашою шкалою, S=0,0991.
За оприлюдненою статистикою [12], у Google+ станом на вересень 2012 р. було 400 млн заре-

єстрованих і 100 млн активних користувачів.

Таблиця 7 — Розподіл між учасниками Google+ реалізованих прав на публікацію матеріалів у певних місцях
у серпні 2012 р.

А отже, С = 0,0248. Тут S і С — величино одного порядку.
Нарешті, розглянемо повністю соціальний сайт — такий, як durdom.in.ua. В ньому право на пуб-

лікацію матеріалів має кожен користувач, обмежується лише їхня кількість:

Таблиця 8 — Розподіл між авторами «Дурдому» прав на публікацію матеріалів у різних розділах станом на
13 березня

Відповідно, його S=1.
Водночас, реально користуються можливістю висловитися, звісно ж, не всі відвідувачі. Із місяч-

ної аудиторії, що станом на 13 березня, становила 347540 відвідувачів, за словами головного редак-
тора порталу Романа Шрайка, зареєстрованих було 1400: ця цифра приблизно дорівнює кількості
коментаторів та людей, що оцінювали чужий контент. А активно писали повідомлення або розмі-
щували фотографії 125 користувачів. Відповідно:

Таблиця 9 — Розподіл між авторами «Дурдому» реалізованих прав на публікацію матеріалів у певних місцях
ресурсу з 11 лютого по 13 березня

А отже, С=0,0008.
Висновки. Ми розробили чіткий кількісний інструментарій для оцінювання соціальності інфор-

маційних інтернет-ресурсів: методики обрахунку його потенційної та дійсної соціальності. Дове-
дено, що ці показники можуть свідчити про ефективність залучення аудиторії до створення
контенту, що безпосередньо впливає на популярність ресурсу. Водночас, ці параметри можуть бути
використані для чіткої класифікації інформаційних ресурсів за рівнем соціальності.
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c1 c2 c3 c4 c5 c6

0,000003 0,000034 0,00003 0,00003 0,002237 0,002237

s1 s2 s3 s4 s5 s6

0 0 1 1 1 1

c1 c2 c3 c4 c5 c6

0 0 0,25 0,25 0,25 0,25

s1 s2 s3 s4 s5 s6

1 1 1 1 1 1

c1 c2 c3 c4 c5 c6

0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,04 0,04
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ПРИТАМАННІ УКРАЇНСЬКОМУ СЕГМЕНТОВІ ІНТЕРНЕТУ
СВІТОГЛЯДНО ОБУМОВЛЕНІ МЕМОТИПИ
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У статті розглянуто властиві українському складникові Всесвітньої мережі мемотипи, що є сві-
тоглядно обумовленими, та їх особливості. Також ідеться про взаємозв’язок таких мемотипів зі су-
часним медіапростором, мемами та медіавірусами.

Ключові слова: медіапростір, УАнет, мем, медіавірус, мемотип.

Ideologically conditioned memotypes, the typical element of Ukrainian component of World Network, and
their features are reviewed in the article. The try to find out the relationship of memotypes with modern media
space, memes and media viruses is also realized.

Key words: media space, UAnet, media virus, memotype.

В статье рассмотрены присущие украинской составляющей Всемирной сети мемотипы, являющиеся
мировоззренчески обусловленными, и их особенности. Также речь идет о взаимосвязи таких мемотипов
со современным медиапространством, мемами и медиавирусами.

Ключевые слова: медиапространство, УАнет, мем, медиавирус, мемотип.

Розуміння специфіки українського складника Всесвітньої мережі не може бути повноцінним без роз-
гляду його взаємозв’язку з сучасним медіапростором, вітчизняним зокрема, що позначається на особ-
ливостях функціонування відповідних мережевих видань. Так, інтернет-простір як частина глобального
інформаційного простору і розмаїта сукупність його користувачів як учасників мережевої комунікації не
тільки відбивають чи не все, що відбувається в дійсності, а й переосмислюють його проблематику, надають
їй певною мірою нового змісту, в результаті чого постають Інтернет-меми та медіавіруси. 

Під мемами розуміємо одиниці культурної інформації, що за своєю природою є реплікаторами со-
ціокультурних процесів, здатні до самокопіювання й конкурування одне з одним у боротьбі за ресурс
існування — людський розум [1, с. 51]. Із означеним безпосередньо пов’язане поняття мемотипу, по-
зиціоноване меметикою як дійсний інформаційний контент мему. З огляду на занадто узагальнений
характер такого визначення, що зумовлює широту й неоднозначність його інтерпретацій відповідними
дослідниками, вбачатимемо під мемотипом не просто інформацію, яку містить мем і доносить зага-
лові, а й зумовлену нею певну поведінкову узагальненість, набір стереотипних учинків і поглядів.

У свою чергу медіавірус є певними подіями або явищами, що, послуговуючись медійними ко-
мунікаційними каналами, вірусним шляхом поширюють інформаційним простором згадані меми
і прямо або опосередковано призводять як до глобальних, так і до локальних світоглядно-поведін-
кових трансформацій у суспільному вимірі [1, с. 51].

З огляду на невід’ємність мережевого інформаційного простору як складника глобальної інфос-
фери, що спричиняє їх взаємопов’язаність і взаємозалежність одне від одного, те актуальне й важ-
ливе, що зазнало згаданої трансформації в Інтернеті, виходить за його межі й у подальшому набуває
певного представлення в медіапросторі. Необхідність більш вичерпного розуміння відповідної спе-
цифіки в контексті українських реалій зумовлює потребу розглянути прикметні мемотипи, що
є властивими саме українському сегментові Всесвітньої мережі й через його специфіку переважно
світоглядно обумовлені, тож увага зосереджена саме на таких. Зважаючи ж на нестачу відповідних
вітчизняних досліджень, можна стверджувати про актуальність пропонованої роботи. Що ж до
стану розроблення проблематики, то він наразі є незадовільним. У цьому контексті можна згадати
хіба закордонних дослідників, праці яких є дотичними до порушеного в статті: Р. Докінза, С. Блек-
мор, Д. Рашкофа й інших.
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Пропонована робота має на меті окреслити безпосередньо пов’язані з певними переконаннями,
ідеологією та світоглядом мемотипи, характерні насамперед для українського складника Всесвітньої
мережі та її користувачів, з’ясувати їхню сутність, особливості й місце в сучасному медіапросторі.
Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

– виокремити світоглядно обумовлені мемотипи, притаманні українському сегментові Інтернету;
– встановити їхню специфіку та роль у мережевій комунікації відповідних Інтернет-користувачів;
– розглянути зв’язок таких мемотипів із мемами й медіавірусами;
– з’ясувати їх присутність у медіапросторі;
З огляду на екстериторіальність Інтернету, притаманність мережевій комунікації нівелювання

державних кордонів, географічних меж і відстаней [2], ведучи мову про мемотипи українського сег-
мента Мережі, слід брати до уваги й певні особливості Рунету, що так чи інакше спричиняються до
відповідної специфіки інтернет-простору України, в контексті його взаємозв’язку з УАнетом. 

Рунетові як російськомовній частині Всесвітньої мережі притаманний поділ за національною
ознакою [3]. Почасти він має дискримінаційний характер, зумовлений специфікою історії та сьо-
годення Росії.

УАнет у конкурентній боротьбі поступається Рунетові через дію постколоніальних чинників,
а також те, що україномовний сегмент Інтернету є меншим, не забезпечує своїм користувачам по-
вного комплексу інтернет-сервісів і сформованого інформаційного поля [4], а отже, не такий роз-
винений, як російськомовний. Це є однією з причин його взаємопов’язаності з останнім
і залежності від нього, що й знаходить свій вияв у перебиранні на себе багатьох ознак Рунету, серед
яких і притаманність поділу за національною ознакою та його часом дискримінаційному характе-
рові, часто — неприйнятна атмосфери нетерпимості загалом [4]. У результаті маємо присутність
у вжитку учасників мережевої комунікації не лише звичних для реального життя «хохол», «москаль»,
«жид» тощо, а й «термінів» на кшталт такого, як «хохлосрач». Під ним зазвичай мають некоректний,
неадекватний обмін думками, по суті лайку (на яку перетворюється диспут по відходу за лаштунки
суті питання й переходу на особистості) із відсутністю елементарної культури спілкування, безком-
промісністю, зневагою як до поглядів і аргументів опонента, так і до його особи, внаслідок чого
метою врешті-решт стає переконання не у своїй рації, а в нікчемності супротивників, між патріо-
тично налаштованими українцями й сповідниками російського великодержавного шовінізму [3; 5].

Як і в життєвих реаліях, взаємопов’язаність національного на теренах Рунету й УАнету з політикою
та світоглядними переконаннями видається безсумнівною. Як приклад — функціонування в інтер-
нет-спільнотах похідних од згаданого «юлесрач» і «газосрач». У разі домінування політичного склад-
ника можна вести мову про такі виниклі в українському інтернет-просторі меми як «ригоанали»
(«риги»), зневажлива назва приналежних до «Партії регіонів», та «юлеботи». Останнє утворено скла-
данням основ ім’я нині запротореної за ґрати опозиційної лідерки й слова «бот», яке в конкретному
прикладі втрачає своє первинне значення програми, що автоматично виконує комп’ютерні операції
замість людей. Натомість набуває вторинного, пейоративного й слугує на позначення користувачів,
поведінка яких не відрізняється від дії програм, що імітують людську діяльність у мережі [6].

«Юлеботами» називають коментаторів будь-яких матеріалів насамперед і переважно українських
мережевих видань (що свідчить про локальність мему [6]), де наявний бодай натяк на Юлію Тимо-
шенко. При цьому вони всіляко звеличують її особу й піддають остракізмові тих, хто висловлює по-
лярні думки з приводу (що звичайно й призводить до згаданого «юлесрача»), засмічують контент
в основному ангажованою, неактуальною інформацією, яка може й не мати навіть опосередкова-
ного стосунки до коментованого. Себто така звична для юлеботів модель поведінки і є їхнім мемо-
типом, себто йдеться про заполітизований офтоп. Для розуміння специфіки явища варто зважати
не лише на класичне визначення офтопу як мережевого повідомлення, що виходить за межі вста-
новленої теми спілкування, а й на ширше, що долучає до тлумачення поняття флуду (нагромад-
ження активно поширюваної однорідної інформації, що не є корисною чи новою, або непотрібних
символів [7, с. 399]) та флейму (обмін повідомленнями з яскраво вираженим характером «словесної
війни», що зазвичай не має стосунку до початкової теми (срач), суперечка заради суперечки [7, с. 399];
проте не будь-який флейм є офтопом).

Офтоп, флуд і флейм є порушеннями етикету (мережевого етикету) — неписаних правил хорошого
тону, поведінки й спілкування в Інтернеті, неформалізованих традицій і культури мережевих спільнот,
що мають рекомендаційний характер, не є суворо, чітко регламентованими, загальними й обов’язковими
для послуговування, одначе бажані й такі, яких дотримується більшість користувачів [7, с. 378]. З огляду
на це реакція на діяльність «юлеботів» як правило є негативною. Приміром, багато в чому саме вони
спричинили досить жорстку реакцію головної редакторки «Української правди» Олени Притули [8].

Гліб Семенюк. Притаманні укранському сегментові Інтернету світоглядно обумовлені мемотипи



Також означене мережеве видання повідомляло про зв’язок між штабом БЮТ і діяльністю «юлебо -
тів» [9], що вмотивовує можливість розгляду явища як своєрідної мережевої політичної технології.

Однак чи не найбільшим феноменом вітчизняного політикуму в цьому контексті можна вбачати
питомо український мем [3] «противсіхи». Зумовлений історичними традиціями, кризовим стано-
вищем вітчизняного політикуму по крахові Помаранчевої революції та зневіри в ньому українського
суспільства, надто інтелектуальної еліти [10], незадовільністю взаємодії між ним і політичними си-
лами, відсутністю дієвих механізмів їхньої політичної відповідальності перед громадянами. Мем
остаточно сформувався під час президентських виборів 2010 року, коли до другого туру вийшли Вік-
тор Янукович і Юлія Тимошенко. Противсіхами назвали тих виборців, які вирішили принципово
не голосувати за жодного зі згаданих кандидатів, а тому обрали відповідну графу [10].

Показово, що окресленою ситуацією з метою здобуття додаткових голосів критично налашто-
ваних виборців скористався один із кандидатів — президент Івано-Франківської торгово-промис-
лової палати Василь Гуменюк, — який змінив своє прізвище й балотувався на виборах 2010-го як
самовисуванець Василь Противсіх.

Граничну гостроту та полемічність проблематики «противсіхства» головно спричинило те, що
боротьба у вирішальному турі точилася чи не за кожен відсоток, а також власне результати унікаль-
них для української історії виборів, за якими жоден із кандидатів не подолав бар’єр у 50%, тож дер-
жаву вперше з часів відновлення її незалежності очолив президент меншості [10]. При цьому
жодного з висуванців не підтримало 4,36% учасників голосування, а відставання Тимошенко від
Януковича становило 3,48%, тож прихильники переможеної партії й антагоністи переможця отри-
мали привід звинувачувати в усьому саме противсіхів.

Окреслене складне тло зародження і формування феномена «противсіхства» значною мірою по-
сприяло відповідному мемотипові, його суперечливості й помітному місцю в українському медіап-
росторі, що вкупі з надлишком розбрату, алогічності, злості й водночас апатії в ньому, надто на
мережевих медійних майданчиках, зумовило розмаїтість критики та неоднозначність сприйняття про-
тивсіхів — од відверто негативних «підлих зрадників» [11] і неосвічених «безумців» [10] до нейтраль-
них, поміркованих і далебі ближчих до істини «сегмента негативного електорального потенціалу» та
«культурно-стурбованих інтелектуалів» [12], які й справді становлять основу «противсіхства».

За нейтралізації політичної зумовленості мемотипу «противсіхства», що багато в чому є визначаль-
ною, його суть можна тлумачити як здебільшого аргументовану позицію переважно послідовного не-
прийняття існуючого вітчизняного політикуму та його реалій. Саме неспроможність адекватно
ввібрати їх у власну систему поглядів і переконань зумовлює світоглядну драму частини української
інтелігенції, наслідком якої і є поява противсіхів. Показовою ілюстрацією означеного є датована дру-
гим туром президентських виборів 1999 р. репліка Оксани Забужко: «Я між двома покидьками не оби-
раю. Вибачте, не привчена» [12]. До речі, разом зі знаною літераторкою до лав так би мовити значних
противсіхів долучають Юрія Андруховича, братів Капранових, а також Віктора Ющенка.

Безпосередньо приналежним до мемотипу «противсіхства» є своєрідний мем у мемі, що свого часу
став чи не основним аргументом противсіхів, а саме — небажання обирати між «купами лайна» [13],
тобто тим, що суперечить їхнім поглядам, переконанням і цінностям. Натомість своїх критиків вони
звинувачували в підміні «куп» міфічними «сортами», один із яких (у конкретному прикладі — Юлія
Тимошенко) є «меншим злом» за інший (Віктор Янукович відповідно). Вже тоді зі зрозумілих причин
головними опонентами противсіхів у голіварах (узагальнене позначення будь-яких суперечок насам-
перед у Всесвітній мережі між сповідниками діаметрально протилежних поглядів, які при цьому не
мають жодних намірів змінювати їх або дослухатися до своїх візаві [6]) стали прихильники опозицій-
них сил, антагоністи чинної влади й передовсім юлеботи. Цілком закономірно, що саме вони з особ-
ливою неприязню ставляться до противсіхів, що призводить до численних флеймів і «юлесрачів» на
мережевих медійних майданчиках, надто на форумах і в коментарях резонансних публікацій.

У разі ж остаточного абстрагування від політичного диктату проблематики «противсіх» постає
антагоністом не просто здійснення вибору між чимось, що суперечить його світоглядові, а й тих
ідей, поглядів, рішень, позицій тощо, мало не будь-чого, що є реальним на конкретний момент,
проте так само не відповідають його світоглядним переконанням — загалом саме в межах такого
трактування  відповідне поняття як мем і функціонує в Інтернеті. При цьому противсіх може як від-
стоювати власну думку з приводу, в основі якої лежить із різних причин несумісна з реаліями певна
ціннісна орієнтація або й світоглядна модель, так і просто заперечувати наявне.

Загалом же, беручи до уваги складність і неоднозначність мемотипу «противсіхів», суперечливість
і багатоаспектність його осмислення, доволі помітне місце в українському медіапросторі, що спри-
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чинилося до постання, по суті, медіавірусу, розгляд його специфіки цілком може претендувати на
окреме дослідження.

Розуміння левової частки того, що функціонує за неписаними мережевими законами і логікою,
неможливе без усвідомлення надзвичайно вагомої ролі гумору в соціально-психологічній пробле-
матиці Інтернету [3]. Показовою тут є поширена інтерпретація відомого мему «I did it for the lulz»
(«Зробив це заради лулзів») «Усе заради лулзів» [10]. Поняття «лулзів» походить од давнього мему
LOL (від англ. «laughing out loud» — реготати, причому як у значенні «гучно, нестримно сміятися»,
так і «насміхатися, глузувати з кого-небудь»), що й трансформувалося в фонетичний варіант «lulz»
і набув значення будь-чого кумедного, веселого, смішного, з чого можна посміятися й отримати
задоволення — «зловити лулзи».

Лулзи можна вбачати одним із визначальних факторів появи та функціонування зокрема мемів,
мережевих субкультур, інтернет-фольклору як мережевого феномена, пов’язаного з колективним
переосмисленням дійсності, її «багаторазовою мутацією і викривленням змісту» [3]. У контексті
вітчизняного досвіду одне із чільних місць у ньому посідає питомо український мем і медіавірус фо-
фудія, повноцінний розгляд мемотипу якого також вартує окремого вивчення.

Означене явище виникло як наслідок лулзів, стьобу прогресивних, патріотично налаштованих
користувачів УАнету над пропагандистською дезінформацією систематичного характеру щодо утис-
ків прав російськомовного населення в Україні. Поштовхом став допис під час інтернет-чату з Пет-
ром Симоненком од нібито мешканця Херсонської області й росіянина за національністю, який
поскаржився лідерові КПУ на те, що його дочці в школі заборонили носити «атрибут російської
культури» фофудію [5] (насправді східна коштовна тканина; одяг, відповідний єврейському ефодові —
одежі первосвященика). 

У результаті свідомі українські Інтернет-користувачі створили  в Живому Журналі карикатурну
спільноту буцімто великодержавних шовіністів та українофобів, православних «істинних росіян»
(відсилка до чорносотенців) під назвою «Фофудія» [14], насправді призначену для зловтішних глу-
зувань над означеними. Мем швидко набув розголосу й із початкової спрямованості на кепкування
з міфічних утисків російськомовних мешканців України трансформувавсь у цілеспрямоване ви-
сміювання великодержавного шовінізму, російських неоімперіалізму і фанатичного ура-патріо-
тизму, українофобії та заперечень усього українського — нації, історії, культури, держави тощо.

Із часом довкола спільноти, що трансформувалася в «орден» і «Храм Св. Фофудії (МП)» [15],
сформувалася субкультура «ісконників» (літературний український відповідник — «такий, що є спо-
конвічним») і «фофудієносців» із власною символікою, атрибутикою, своєрідною мовою («каноні-
чєскій язьік»), своєю атрибутивною лексикою зокрема, ідеологією, що повторює і саркастично
переосмислює притаманні як чорносотенцям, так і сучасним пронацистським і праворадикальним
російським організаціям ідеологеми, стереотипи, гасла і заклики. Вельми показово, що самим по-
няттям фофудії почали послуговуватися й у російському політологічному середовищі на позначення
прихильників шовіністичного й ультраконсервативного, їхніх ініціатив і переконань [6]. Феномен
фофудії посів чільне місце в питомо українському складникові інтернет-фольклору, спричинився
до появи інших пов’язаних із нею мемів («доколє?», «львівське метро» тощо), віртуала Івана Дені-
кіна (доктора історичних наук, професора, літератора і пародію на великодержавного шовініста
й українофоба), його цілком реально виданих книжок (приміром, «За наше дєло. Архів професора
Денікіна»), а також — двох антагоністичних субкультурних явищ на теренах Ру- й УАнету: так званих
«ісконників» (рос. «исконники», часом — «иССконники») і «жидобандерівців» («жидобандеровцьі»)
[6]. Якщо останнє з них зберегло взаємозв’язок із відповідним фольклором, де постає найлютішим
ворогом «істинного» росіянина, який «тимчасово окупував споконвічно-російські («исконно-руС-
Скіє») землі» — Україну, то спершу одна із самоназв адептів суто фофудії поширилася на широкий
загал справжніх сповідників великодержавно-шовіністичних та українофобських переконань.

У свою чергу антагоністів такого часто називаються бандерівцями (паралелі зі Степаном Банде-
рою й очолюваною ним ОУНР очевидні). При цьому йдеться про аж ніяк не обов’язково
лишень праворадикалів або русофобів, а й звичайних, поміркованіших патріотично налаштованих
користувачів [5]. Цікаво, що часом уживане помилкове «бендерівці» буває не тільки наслідком браку
відповідних знань, а й зумисною провокацією задля тонкого тролінґу (проявів різних форм свідомо
провокаційної, агресивної поведінки, здебільшого — цілеспрямованому оприлюдненні в Інтернеті
образливих, глумливих, брутальних повідомлень), оскільки на відміну від правильного «бандерівці»
може з більшою ймовірністю викликати різку негативну реакцію.

Іноді російські шовіністи й українофоби послуговуються синонімічним до згаданого поняттям «бан-
дерлоги», що походить од назви персонажів «Книги джунглів» Редьярда Кіплінґа, мавп, і має декілька від-
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мінних одне від одного значень, одне з яких — зомбовані; ті, хто легко й бездумно піддається чужому впли-
вові й навіюванню, що яскраво демонструє зневажливість ставлення. Натомість якщо до когорти банде-
рівців долучають тих, чия світоглядна система цінностей діаметрально протилежна російському
імперському традиціоналізмові, то до лав так званих «свідомітів» [5] може бути зарахований чи не кожен
бодай мінімально патріотично налаштований українець (іноді для цього достатньо самого лишень ужи-
вання української мови, безвідносно до того, які думки нею оформлені). Утворене від слова «свідомий»,
уже саме сприйняття якого у відповідних колах є досить негативним і зневажливим, воно має виразно
презирливий характер. Загалом варто зауважити на прикметній відмінності: якщо у своїх намаганнях ок-
реслити соціально-психологічну специфіку свідомих українських користувачів сповідники традиційної
російської імперської історіографії та притаманних їй поглядів передовсім демонструють свою неприхо-
вану неприязнь у ставленні до них, то їхні візаві передовсім удаються до дієвіших іронії та сарказму.

Щодо висновків, то тут можна стверджувати про світоглядну обумовленість притаманних україн-
ському сегментові Інтернету мемотипів, приналежних до таких мемів як юлеботи, противсіхи, бандерівці
(бандерлоги), свідоміти, фофудія й похідних од нього фофудієносців, ісконників, жидобандерівців. Без-
посередньо пов’язані з феноменом переосмислення дійсності в Інтернеті, процесом її неодноразової
трансформації під час мережевої комунікації, що призводить до викривлення початкового й набуття
нового змісту, Інтернет-фольклором, деякі з них (противсіхи та фофудія) знову потрапили до загального
інформаційного простору й посіли в ньому відносно помітне місце, стали активно залученими до по-
дальшого розвитку відповідної проблематики. Зазначимо, що їхня локальність (у конкретному прикла -
ді — належність передовсім українському інформаційному просторові) при цьому аж ніяк не стає на
заваді утворенню на основі таких мемів і їхніх мемотипів прикметних субкультур, самобутньому внескові
їх до мережевого фольклору, виходові за межі Інтернету й мережевої комунікації, здобуттю свого місця
в реальному інформаційному просторі, постання на їхній основі інших мемів, а також і медіавірусів. За
приклад означеного щодо українського досвіду є належні підстави мати саме мемотипи противсіхів і фо-
фудії. Решта розглянутих у пропонованій роботі світоглядно обумовлених мемотипів не вирізняється
таким проникненням за межі Інтернету та проваджуваної в ньому мережевої комунікації, однак пред-
ставлені в українському сегменті Всесвітньої мережі, позначаються на особливостях взаємодії відповід-
них користувачів, тож існують усі підстави вбачати їх вартими уваги.
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У статті розглядається явище тролінгу у мережі, аналізуються приклади тролінгу як методики
зміни реакції аудиторії на контент. Розглянуто конкретні приклади. Для аналізу взято коментарі під
статтями з сайту «Українська правда» 

Ключові слова: тролінг, нові медіа, аудиторія ЗМІ, контент, вплив на аудиторію, управління ак-
тивністю аудиторії.

В статье рассматривается явление троллинга в сети, анализируются примеры троллинга как ме-
тодики изменения реакции аудитории на контент. Рассмотрены конкретные примеры. Для анализа
взяты комментарии под статьями на сайте «Украинская правда»

Ключевые слова: троллинг, новые медиа, аудитория СМИ, контент, воздействие на аудиторию,
управления активностью аудитории.

З виникненням нових медіа стала змінюватись роль аудиторії ЗМІ. Вона перестала бути просто
споживачем контенту, а частково стала його автором, а в деяких випадках — модератором його
сприйняття.

Відтак актуальною є тема тролінгу як одного з високоефективних механізмів управління актив-
ністю аудиторії. Цей механізм, як доводить наше дослідження, широко використовується політич-
ними силами та їхніми прихильниками для модифікації реакції аудиторії на політичні матеріали
в інтернет-виданнях.

Мета нашого дослідження — визначити, наскільки сильно може вплинути тролінг на думки
людей, які виникають у них після прочитання певної статті разом з її коментарями. Водночас ко-
ментарі є й основним джерелом інформації про ці думки.

Отже, об’єктом нашого дослідження є реакція аудиторії на статті, що належать до царини полі-
тичної аналітики, у період передвиборної кампанії. Предмет дослідження — зміст коментарів під
цими матеріалами.

Дослідники давно відзначають особливості аудиторії інтернет-медіа в порівнянні з аудиторією
традиційних ЗМІ. Одна з найважливіших характеристик — комунікативна активність, тобто участь
у створенні контенту (авторство) та обміні інформацією по каналах спілкування всередині сайту
(реєстрація, форуми, чати, відповіді на запитання та анкети, записи в гостьовій книзі, поштове спіл-
кування з приводу контенту з редакцією й іншими користувачами).

Як зазначає Л. Городенко, «форми інтерактивного спілкування стали невід’ємною частиною по-
лілогу мас-медіа та аудиторії» [1]. Б. Потятиник [7], розглядаючи особливості інтернет-аудиторії,
звертає увагу на те, що читач такого ресурсу більш анонімний і вільний у своїх висловленнях, ніж
читач чи глядач традиційних медіа. Крім того висловити свою думку стає легше, а отже — часто він
робить це емоційно, непродумано і поверхово. 

Крім зміни характеристик аудиторії, в самому сприйнятті контенту виникли певні зміни. Тепер
часто на популярність матеріалу впливає його цитованість і коментованість. Коментарі, тобто, ре-
акція аудиторії, самі стають контентом. Часто в коментарях до певного матеріалу можна знайти ін-
формацію, цікавішу, ніж сам матеріал, або розмови, які далеко виходять за межу контексту статті
чи замітки і є самостійним, цілком цікавим матеріалом на іншу тему.

Тобто новітні ЗМІ створили умови, в яких виник такий феномен, як можливість управління
активністю аудиторії та можливість зміни реакції аудиторії на контент без зміни тексту самого
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повідомлення. Можна штучно підвищувати популярність матеріалу, підвищуючи кількість комен-
тарів, можна «забивати» важливий матеріал, можна відволікати увагу аудиторії від певної теми, або
навпаки, скеровувати на певну тему, не залучаючи до цього журналістів, просто правильно керуючи
реакцією аудиторії.

Засоби впливу тут бувають різні. Зокрема — флуд [2] і тролінг. Флуд — це активне продукування
комунікатором повідомлень, що не несуть ніякої нової або корисної інформації, водночас мають певний
емоційний посил. Флуд у коментарях на сайтах та в блогах використовується для відвернення уваги,
ведення інформаційної війни, утруднення пошуку інформації в певних інформаційних потоках.

Тролінгом називають  один із засобів впливу на аудиторію, а саме: розміщення в Інтернеті (на фору-
мах, у соціальних інтернет-мережах, дискусійних групах тощо) провокаційних повідомлень з метою ви-
кликати флейм (“суперечку заради суперечки», обмін повідомленнями в місцях багатокористувацького
мережевого спілкування) конфлікти між учасниками, взаємні образи тощо [8]. Особу, що займається
тролінгом, називають тролем, що збігається з назвою міфологічної істоти. 

Тролінг може бути емоційний — непланований, планований з ціллю завдати комусь шкоду,
а також детально планований, що використовується як інструмент впливу.

Непланований тролінг виникає спонтанно в ході дискусії або й просто коментування в соціаль-
них мережі чи на форумах. 

Психічно неврівноважені або просто цинічні люди використовують тролінг з метою завдати ко-
мусь шкоди. Приклади такого тролінгу інколи отримують широкий суспільний розголос, оскільки
часто виходять за межі Інтернету, де «троль» відчуває свою анонімність та уявну безкарність. Такими
випадками є розголошення конфіденційних даних, жорстокі жарти над батьками померлого шко-
ляра та самогубство дівчинки через тролінг з боку матері її найкращої подружки.

Однак найцікавішим у контексті теорії соціальних комунікацій є тролінг, який застосовують для
управління активністю аудиторії люди, що більш-менш вправно володіють комунікаційними стра-
тегіями.

Тут можна виділити декілька основних напрямів: 
– тролінг заради розваги;
– тролінг з метою завдати шкоду; 
– тролінг як складова частина проекту з маніпуляції аудиторією.
Саме останній вид тролінгу та його методи ми розглянемо в цій статті, оскільки тролінг заради

розваги та з метою зашкодити [8] вже вивчались і описані досить детально. А от про використання
його як методу маніпуляції можна почитати тільки в практичних посібниках з піар-стратегій [10].

У дослідженні російський вчених виділяться такі види тролінгу:
1) тролінг, спрямований на спільноту як таку;
2) тролінг, спрямований на обговорюване питання;
3) тролінг, спрямований на якийсь життєвий погляд;
4) тролінг, спрямований на соціальну групу всередині спільноти, що відрізняється за будь-якою

ознакою;
5) тролінг, спрямований на одного або декількох конкретних учасників спільноти.
У політичних кампаніях недоцільно застосовувати тролінг супроти якоїсь конкретної особистості

з-поміж коментаторів конкретного сайту або соціальної групи таких коментаторів. Водночас інші
три цілі є цілком логічними в контексті такої діяльності.

Тепер на конкретних прикладах розглянемо, як змінювалась реакція аудиторії після застосування
технологій тролінгу. Для аналізу  були  обрані коментарі під публікаціями на сайті «Українська
правда», як найвідвідуванішого й одного з найпрофесійніших нових ЗМІ в Україні. Всі проаналізо-
вані статті [2, 3, 5, 6, 11] вийшли у період перед виборами до Верховної Ради — у жовтні 2012 року,
оскільки в такий період коментатори надзвичайно активні й емоційні, а отже, жваво реагують не
тільки на статті, а й на коментарі.

Стаття Сергія Лещенка «Американська сага Лазаренка» опублікована 8 жовтня викликала зако-
номірну реакцію — коментатори обговорюють поведінку Леоніда Кучми, Павла Лазаренка, Юлії
Тимошенко, вирішують проблеми «що робити далі» та не дуже активно сваряться на тему, «винна
Тимошенко чи ні». Через три години після опублікування статті з’являється коментатор Olga Shew-
chenko, яка пише з фейсбуку (акаунт нині вже закритий) і ставить питання: «кого обирати?». А потім
сама собі дає відповідь: «потрібні нові обличчя!» За півгодини коментатор під ніком dingo876 пише
емоційний коментар зі знаками оклику та знаками питання, використовуючи букви різного розміру,
намагаючись викликати емоцію-відповідь. Він пропонує голосувати за партію «Україна — вперед».
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Відразу ж люди, що досі обговорювали Кучму і Лазаренка, починають обговорювати Наталію Ко-
ролевську, на кожну ремарку «троль» активно заперечує, знову ставлячи знаки питання, викори-
стовуючи емоційно-насичені речення та букви різного розміру. За декілька годин «троль» зникає
з коментарів, люди продовжують висловлюватись стосовно партії «Україна — вперед», коментарі
за темою губляться в загальному потоці флуду. Тут тролінг має дві мети: відвести читачів від обго-
ворення теми і, можливо, нагадати про партію «Україна — вперед!»

Інший прийом тролінгу використовує коментатор Escudo в коментарях до статті Михайла Ду-
бинянського «Українська неправда». В самій статті автор аналізує поведінку українського народу
в часи політичних криз. Відповідно коментарі до певного часу відповідають темі статті — деякі ко-
ментатори підтримують автора, деякі — заперечують, середнє відхилення від теми висловлення
власних «наболілих» думок, просто заради висловлення — не більше 1–2 з десяти. Після приходу
коментатора Escudo обговорення різко відходить від теми статті і більше до неї не повертається. Ко-
ментатор прочинає свою діяльність із звинувачення Росії в тому, що вона вкрала частину українсь-
ких земель, і відразу знаходить тих, хто активно заперечує. Після того, коментатор починає
персонально звертатись до найбільш активних членів дискусії з абсурдними питаннями чи відпо-
відями на їхні коментарі, переходом на особистості: «забороніть це своїй бабусі!», «ви з якого се-
лища?» Деякі з коментаторів ігнорують «троля» і виходять з суперечки, деякі — ображаються
і починають з ним банальну сварку (частина коментарів потім видаляється модератором). Ціллю
троля тут є припинення дискусії шляхом розпорошення коментаторів та переведення розмови
в інші площини.

Ще один прийом тролінгу — вдавана суперечка. В коментарях до статті Сергія Лещенка «Фікція»,
у якій йшлося про спроби «Об’єднаної опозиції» та «Удару» розділити між собою мажоритарні
округи, тролінг з’являвся декілька разів, але був невдалим. Так, користувач SlovO активно намагався
перевести суперечку до загальнішої теми ефективності системи виборів в Україні. Однак після кіль-
канадцяти коментарів з цієї теми дискусія під статтею продовжилась у попередньому напрямку, за-
даному у статті. Тоді була використана технологія фальшивої суперечки. Коментатор під пересічним
ніком Ольга написала досить нейтральний коментар, який нічим не виділявся з попередніх, і чомусь
саме на неї напав коментатор під ніком Alen, агресивно висуваючи їй нелогічні звинувачення. Ко-
ментатор відповіла несподівано активно і теж агресивно, між ними почалась сварка, в яку потроху
встряли інші коментатори, і дискусія з теми статті звелась нанівець.

В коментарях під статтею Михайла Дубинянського «Homo novus» тролінг використаний у формі
розрідження дискусії, часткової заміни основної теми. Хоча він менш активний, ніж усі, розглянуті
нами досі, однак, можливо, більш дієвий. Коментатор, що нині вже забанений (нік його невиди-
мий), постійно пише коментарі про всесвітню змову, про ворожу Європу, посилається на якісь та-
ємні джерела, які йому доступні, і пропонує вступити до Митного союзу. Він використовує тактику
«набридливої мухи». Час від часу коментатори реагують на його закиди, і починається сварка, яка
затихає за декілька десятків коментаторів, але троль не йде з дискусії, постійно заважаючи і відво-
лікаючи увагу, і врешті таки досягає своєї цілі — дискусія переходить на російсько-українські від-
носини, про які в статті не йшлося.

І, нарешті, наведемо ще приклад найпоширенішого методу тролінгу, що застосовується в статтях
та замітках політичної тематики: це використання гострої теми. Таких тем декілька. Так, Сергій
Щербина написав статтю «Сім’я виходить у світ», де аналізував офшорні компанії, доводячи при-
четність до тої чи іншої компанії певних політиків. У коментарях до цього матеріалу для тролінгу
обрано тему «засудження Юлії Тимошенко». Коментатор під ніком Svitan швидко і ефективно пе-
реводить суперечку на іншу тему коментарем про те, що «в нас Тимошенко сидить». Одразу ж зна-
ходяться ті, хто захищає, ті, хто заперечує, і тема статті перестає коментаторів цікавити.

Отже, в проаналізованих статтях ми побачили декілька методик професійного тролінгу: 
– пропозиція й активна підтримка нової теми;
– використання гострих суспільних тем;
– перехід на особистості, зведення суперечки до банальної сварки; 
– метод «набридливої мухи»;
– створення штучної суперечки між двома «тролями».
Безумовно, цей перелік методик не є вичерпним, і творчий підхід комунікатора дозволяє виро-

бити чимало різноманітних прийомів.
Що ж до цілей тролів — то у всіх прикладах вони виступали проти обговорюваної теми, нама-

гаючись зупинити дискусії довкола неї і, отже, її глибше осмислення аудиторією.
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У досліджуваний період не було спроб зруйнувати за допомогою тролінгу саму спільноту, адже,
на відміну від форуму, де користувачі більш-менш знайомі одне з одним, на сайті «Української
правди» багато десятків тисяч коментаторів, які і без того не надто товаришують. Що ж до тролінгу,
спрямованого проти певної світоглядної позиції, то він у досліджуваний період зустрічався в ко-
ментарях до деяких матеріалів, але жодного разу не був ефективним. Можливо, це свідчить про не-
достатній професійний рівень відповідних комунікаторів.

Висновки. Ми визначили, що тролінг може суттєво впливати на думки аудиторії, переводячи їх
в іншу тему, розсіювати увагу, відводити її від попередніх написаних коментарів, які містять у собі
інформацію, яку, на думку «троля», не варто поширювати. Водночас, ми бачили багато прикладів
невдалого використання цієї методики, що дозволяє робити висновок, що вміння керувати реак-
цією аудиторію за допомогою цього методу ще не є достатньо поширеним.
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У статті аналізуються роль PR-технологій у зміні інформаційного середовища, створенні нових по-
літичних практики та формуванні нового типу символічного існування політики.

Ключові слова: інформація, Інтернет, політичні технології, влада, суспільство, електронний уряд,
електронна демократія.

В статье анализируется роль PR-технологий в изменении информационной среды, создании новых
политических практик и формировании нового типа символического существования политики.

Ключевые слова: информация, Интернет, политические технология, власть, общество, электрон-
ное правительство, электронная демократия.

In the article the role of PR-technologic is analysed in the change of informative environment, creation of new
political practices and forming of new type of symbolic existence of policy.

Key words: information, Internet, political technology, power, society, electronic government, electronic
democracy.

Особливим результатом телекомунікаційної революції стала заміна однолінійного зв’язку між
відправником і одержувачем інформації багатофункціональним і діалоговим зв’язком, що створює
нові можливості для участі в інформаційному обміні. 

Комп’ютерно-опосередкована комунікація на базі інтернет-технологій надає політичній сфері
великі можливості, які пов’язані головним чином із зміною характеру політичної комунікації: пе-
реходом від поширення односпрямованого інформаційного потоку до діалогічного взаємозв’язку
між «керівниками» і «керованими». 

На сьогоднішній день Інтернет розуміється як своєрідна «вітрина» інформаційної революції і гло-
бальних процесів взагалі, деякий «інтерфейс» соціальних зв’язків. Саме у новому інформаційному
і телекомунікаційному середовищі, яким є Інтернет, відбувається трансформація соціальних стосун-
ків, що викликана небаченою раніше доступністю інформації і динамізмом збільшення її обсягів. 

Інтернет був розроблений в 60-і роки ХХ століття на користь військового відомства США, але
вже до кінця 90-х років минулого століття був активно упроваджений в громадську сферу суспіль-
ного життя. Він виступає матеріальним носієм того, що Ю. Хабермас називає деліберативним про-
стором — простором суспільного життя, в якому відбуваються обговорення ідей, узгодження
інтересів, пошуки компромісів тощо. Такий простір не встановлює яких-небудь жорстких рамок
для взаємодій, що відбуваються в нім, і сприяє виробленню звичаїв і цінностей громадянського сус-
пільства. Нові групи інтересів і окремі особи дістають можливість підключатися до процесів ухва-
лення національних і міжнародних рішень. Завдяки сучасним ІКТ думки індивідів і груп
інтернаціоналізуються в режимі реального часу, реакція на ті або інші події слідує негайно. Це ство-
рює умови для прилюдних дискусій в міжнародному масштабі, а також для утворення коаліцій між
учасниками політичної гри. Тобто з’являється принципово новий рівень політичного діалогу, який
у перспективі може привести до формування «транснаціонального політичного класу», «трансна-
ціонального громадянського суспільства» і світової громадської думки, з яким державам доведеться
вважатися [1, c. 25].
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На рубежі століть і тисячоліть для політиків, учених, журналістів і фахівців-практиків дедалі біль-
шою мірою стає очевидним, що Інтернет впливає не лише на соціум в цілому, але також і вельми
істотно на політику. Нове комунікаційне середовище робить соціуми і їхні політичні системи більш
відкритими, додає політиці більш прилюдного характеру, змінює стосунки між державою і грома-
дянським суспільством, між політичною елітою і громадянами [1, c. 3]. 

Мережа Інтернет сьогодні стає найдемократичнішою системою доступу до інформації, що
швидко розширюється. Вона ідеально підходить для вкидання своєчасної і «потрібної» інформації.
Комп’ютерна інформація дозволяє поєднувати гідності всіх інших ЗМІ — видовище ТБ; зручність
сприйняття повідомлення, що властива читанню газет; можливість спілкування по електронній
пошті в режимі діалогу в реальному часі, як по радіо або телефону. Практично всі структури дер-
жавної влади мають свої сайти в Інтернет, де розміщена інформація про їхню діяльність і основні
функції. Будь-яка людина, що має доступ до мережі, може поставити питання про роботу держав-
них органів.

Умовно процес проникнення веб-сервер-технологій у політику можна розділити на три етапи:
перший етап — розміщення політичної інформації, статична презентація політичних програм лі-
дерів і партій в мережі Інтернет; другий етап — поява і розширення в Інтернеті діалогових форм по-
літичної комунікації (наприклад, концепція «електронний уряд», блоги, форуми та ін.), що
дозволило забезпечити постійний суспільно-політичний дискурс; третій етап — створення вірту-
альних політичних структур і перенесення частини важливих форм політичної участі (голосування)
в Інтернет, що сприяє становленню «електронної демократії». Інтернет-технології можуть викори-
стовуватися для таких цілей: розширення доступу виборців і ЗМІ до законотворчої діяльності; зни-
ження витрат по формуванню асоціацій і об’єднань виборців; підвищення ефективності зворотних
зв’язків між виборцями і їхніми представниками в законодавчих органах влади.

Проведений українським дослідником В. Терещуком контент-анализ 58 веб-сайтів дипломатич-
них представництв України показав, що ці сайти практично не виконують функцію формування
зовнішньополітичного іміджу України. Основними причинами цього є те, що, по-перше, частини
сайтів не мають версій на мові країни перебування і версій на мовах міжнародного спілкування.
По-друге, значна частина сайтів мають украй бідне інформаційне наповнення. Крім того, прак-
тично не використовуються інтерактивні і мультимедійні можливості мережі Інтернет. Також не-
обхідно відзначити, що значна частина веб-сайтів українських посольств мають непривабливий
дизайн і незручні у використанні, що також зменшує їх ефективність як іміджевих PR-засобів. Тому
є необхідність швидкої модифікації цих сайтів або їхньої заміни.

На сьогоднішній день зусиллями Міністерства закордонних справ України створений ряд інфор-
маційних порталів, які можна вважати іміджевими. По-перше, це власне веб-сайт МЗС України,
на якому, окрім матеріалів, безпосередньо пов’язаних з діяльністю міністерства, розміщений ши-
рокий спектр матеріалів іміджевого і зовнішньополітичного характеру. Також необхідно відзначити
тенденцію до перенесення на портал МЗС України веб-сайтів українських посольств, що зробить
можливим реалізацію єдиної моделі представлення інформації на цих сайтах, їх централізоване на-
повнення інформаційними матеріалами з Міністерства закордонних справ, а також оперативну пуб-
лікацію і оновлення матеріалів. Враховуючи, що ці сайти фізично розташовані в Україні, це
забезпечить контроль за їхнім функціонуванням.

Крім того, був створений іміджевий зовнішньополітичний веб-сервер-портал Міністерства за-
кордонних справ України «Ukraіne Іnfo», призначенням якого є представлення України в мережі
Інтернет і донесення широкого спектра інформації про нашу державу до іноземних відвідувачів
(з часом ці функції разом з інформаційним наповненням перейшли до порталу самого МЗС). Також
необхідно відзначити веб-сервер-портал з підтримки інвестиційної співпраці і зовнішньоекономіч-
них проектів, який є офіційним інформаційним джерелом держави з питань зовнішньоекономічної
співпраці та інвестування. А також веб-сервер-портал «Україна — Нато», на який покладається за-
вдання з просування євроатлантичного вектора зовнішньої політики України й інформування укра-
їнської і світової громадськості з питань співпраці України і Північноатлантичного Альянсу. Всі ці
портали мають адекватне інформаційне наповнення, привабливе оформлення, є зручними у вико-
ристанні, що робить їх ефективними засобами формування зовнішньополітичного іміджу України
й інформаційного забезпечення зовнішньої політики України [2, c. 14]. 

Російським дослідником Е. Артюхиного визначені основні напрями використання інтернет-тех-
нологій як інструменту діяльності політичної організації:
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1. Створення і тиражування політичної інформації в рамках персонального контенту (блоги,
сайти) і розсилки її політичним прибічникам, СМК, на адресу політичних партій і органів дер-
жавної влади.

2. Організація інтернет-конференцій політичних партій, громадських організацій (у частині по-
літичних питань), представників державної влади, політичних лідерів, депутатів.

3. Організація інтернет-голосувань, референдумів, соціологічних опитів.
4. Організація віртуальних партій.
5. Організація політичної реклами в Інтернеті [3, c. 11]. 
Отже, всі ці напрями (окрім пункту 4) відповідають напрямам діяльності сучасної служби полі-

тичних зв’язків із громадськістю.
До кінця не відомі наслідки стрімкого розвитку інформаційних технологій і мереж. Можна пе-

редбачити, що наслідки проникнення інтернет-технологій у традиційні моделі взаємин у сфері по-
літики неоднозначні і суперечливі. З одного боку, інтернет-технології сприяють формуванню нових
принципів взаємодії влади і суспільства, причому більш досконаліших, які не існували раніше. За
допомогою електронних пристроїв зміцнюється особиста інформаційна незалежність, розширю-
ються можливості для конвенціональної участі людей у політичному процесі. З іншого боку, Інтер-
нет-технології породжують додаткові погрози і ризики для традиційних принципів демократії.
У суспільстві виникають нові інформаційні бар’єри, нові виміри нерівності, «віртуальна політика»
і «маніпулятивна демократія». Особливу актуальність розгляд інтернет-технологій знаходить сто-
совно реалій сучасних країн пострадянського простору, зокрема Росії і України. Незважаючи на
економічні й політичні складнощі, вони активно включаються в глобальний інформаційний про-
стір, розвиваючи і освоюючи новітні телекомунікаційні технології, що створюють технологічну ін-
фраструктуру для ефективного функціонування всіх систем суспільного організму. 

Водночас з’являються й нові погрози. Глобальне поширення дезинформації, чуток за короткий
період часу, прямі атаки на організацію з боку брехливих повідомлень по електронній пошті і не-
офіційних сайтів — ось лише невеликий перелік загроз нового часу.

По суті, будь-який користувач може створити web-сторінку, на якій розмістить інформацію, що
завдає шкоди репутації компанії.

Також можливий диктат менеджерів з інформаційних технологій. Використавши переваги своєї
технічної підготовки, фахівці з управління інформаційними системами (MIS) або фахівці в галузі
інформаційних технологій (IT personnel) можуть повністю взяти під свій контроль і диктувати про-
цес створення корпоративних web-сайтів. Є велика вірогідність інформаційної асиметрії через не-
підготовленість PR-менеджерів вирішувати проблеми, які виникають при створенні і використанні
сайтів (зокрема, наприклад, знання кодування HTML тощо). 

Як справедливо відзначає А. Роменков, включення Інтернету в процеси інформаційної взаємодії
у сфері політики стало можливим завдяки усвідомленню політичними акторами потенційних мож-
ливостей мережі. Технологічні інновації якісно змінюють інформаційне середовище існування по-
літики, сприяючи доданню їй властивостей віртуальності, інтерактивності, глобальності,
зв’язаності, стійкості. Постійні технологічні зміни в Інтернеті провокують появу нових політичних
практик. Формується новий тип символічного існування політики [4, c. 8].

Аналіз Інтернету як політичної технології, яка вживається на різних стадіях політичного процесу,
починаючи з кінця 90-х років XX століття, дозволяє говорити про поступове наростання масштабів
мережевої політичної активності всіх учасників політичного процесу. Переміщення політичної ак-
тивності в мережу приводить до зміни основ існування самої політики. Активне освоєння Інтернету
політичними учасниками приводить до формування глобального політичного ринку, на якому
вільно поширюється продукція будь-якої політичної спрямованості. Відбувається формування гло-
бальних політичних співтовариств і організацій, що не мають національно-державної юрисдикції.
У зв’язку з цим для забезпечення стабільного функціонування інформаційних систем політика дер-
жави у сфері інформаційних технологій має бути спрямована на припинення випадків політично
мотивованих атак на системи політичного управління [4, c. 8]. 

Можна зробити висновок, що Інтернет — це потужний інтерактивний засіб зв’язку з громадсь-
кістю, який дозволяє здійснювати регулярний діалог політичних акторів з найбільш активною ча-
стиною суспільства, що має доступ до мережі.

Сучасні політичні PR-технології дозволяють систематично і комбіновано використовувати всю
сукупність внутрішніх і зовнішніх інформаційних зв’язків політичної організації, реалізувати сильні
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сторони організації і нейтралізувати слабкі. Теоретичні концепції і моделі створюють базу для ди-
намічного розвитку стратегій і методів як зовнішніх, так і внутрішніх PR-технологій. PR стає без-
перервним, активним, комплексним засобом вирішення довгострокових політичних завдань,
створюючи нові принципи взаємодії влади і суспільства.
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У статті проаналізовано проблеми педантизму та перфекціонізму в психологічній науці. Описано
особливості взаємозв’язків між виділеними поняттями. Виокремлено та сформовано спільні та відмінні
ознаки у прояві перфекціонізму та педантизму в структурі особистості. Стаття базується на дослід-
женнях як вітчизняних, так зарубіжних науковців.

Ключові слова: перфекціонізм, педантизм, акцентуації характеру.

В статье проанализированы проблемы педантизма и перфекционизма в психологической науке. Опи-
саны особенности взаимосвязей между выделенными понятиями. Выделены и сформированы общие и от-
личительные признаки в проявлении перфекционизма и педантизма в структуре личности. Статья
основана на исследованиях отечественных и зарубежных ученых.

Ключевые слова: перфекционизм, педантизм, акцентуации характера.

In this article were analyzed the problems of pedantism and perfectionism in psychological science. Also it was
estimated specifics of the relationship between selected concepts. It was given theoretical analysis common and
distinctive features of perfectionism and pedantism in the structure of personality. This article is based on researches
of national scientists and also at researches of foreign man of science.

Key words: perfectionism, pedantism, character accentuations.

Сучасне суспільне середовище висуває високі вимоги до функціонування людини у ньому. Праг-
нення до досконалості — рушійна, динамічна основа особистості, що забезпечує її гармонійну со-
ціалізацію. На якій би сходинці саморозвитку людина не була б, вона спрямовує свої зусилля на рух
уперед. Людина примножує те, що для неї є актуальним. І практично будь-яка сфера є невичерпною.
Вдосконалення себе і того, що навколо людини, — безкінечний процес. Завжди можна покращити,
вдосконалити матеріальне становище, соціальний статус, зовнішній вигляд, домашній побут, роз-
ширити коло друзів, опанувати нову інформацію — іноземну мову, комп’ютерну програму і т.д. 

Тенденція до самовдосконалення розкривається через поняття «саморозвитку», «самореалізації»,
«самоактуалізації». Проте коли людина переконана, що ідеал досяжний, і всі свої зусилля докладає,
щоб його досягнути, тоді йдеться про перфекціонізм як дисгармонійне особистісне прагнення.

Проблема перфекціонізму в психологічній літературі, завдяки активним дослідженням за останні
20–30 років, набуває наукового розквіту. Та все ж залишається значна кількість «відкритих» питань,
що стосуються структури, чинників, місця та значення цього феномена. В широкому сенсі під
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перфекціонізмом, розуміють прагнення особистості встановлювати завищені вимоги та стандарти
до результатів своєї діяльності. Проте структура перфекціонізму є більш складною, і до неї також
включають постійне порівнянням себе з іншими людьми, приписування оточуючим людям на-
дмірно високих очікувань, поляризоване мислення — за принципом «все або нічого», а також фік-
сацію на власних помилках і невдачах [4]. Як наслідок, така позиція супроводжується постійною
самокритикою, зумовлює труднощі в отриманні задоволення від результатів діяльності, сприяє со-
ціальній дезадаптації [7], що може бути причиною психологічних проблем, психічних чи соматич-
них захворювань.

У науково-популярній літературі, часто перфекціонізм ототожнюється з педантизмом — праг-
ненням робити все точно, скрупульозно, вчасно, здавалося б, — досконало. Проте ці поняття не
ідентичні, хоча можуть і взаємодоповнюватись. 

Мета — теоретичний аналіз понять «перфекціонізму» та «педантизму» в психологічний літера-
турі, а також дослідження їх спільних та відмінних ознак.

Об’єкт — перфекціонізм як психологічний феномен.
Предмет — особливості взаємозв’язків перфекціонізму та педантизму в структурі особистості.
Незважаючи на широке використання терміну «педантизм» у науковій літературі, воно все ж —

недостатньо вивчене. В психологічних джерелах ми не знайшли жодного сучасного дослідження,
предметом якого виступав би педантизм. Переважно ця проблема поверхнево актуалізується через
дослідження акцентуацій характеру. На сьогодні відкритим залишається питання чинників розвитку
педантизму, його діагностики, структури, значення для людини, місця, тобто чи є він стрижневою
властивістю, чи може бути в структурі різних типів особистості? Проаналізуємо існуючий науковий
доробок,  проблеми педантизму.

Як тлумачить енциклопедичний словник Ф. Брокгауза і І. Ефрона, педантизм (від італ. pedare —
«виховувати») — явище, що може зустрічатись у різноманітних сферах життєдіяльності, проте все
ж пов’язане з учінням та педагогічною діяльністю. Педант — це людина, яка через форму втрачає
зміст, скрупульозно підтримує звичний порядок у найменших дрібницях, і цілком  закритий від ін-
телектуального розвитку і руху вперед. Автори зазначають: «Педантизм губить будь-яку «живу»
справу, перетворюючи її на нудний формалізм» [11]. 

Психологічний словник Р. Немова подає, що педантизм — це надмірний формалізм, надлишкова
вимогливість і дріб’язковість, гіпертрофована прихильність людини до суто зовнішнього, формаль-
ного порядку, що стосується рівня, який виходить за межі здорового глузду і здійснює негативний
вплив на діяльність [10].

Загалом, педантичність — це схильність людини скрупульозно, ретельно підпорядковуватись
певним правилам і законам, бути точним навіть у дрібницях. Помірна педантичність розглядається
як позитивна властивість особистості, натомість, надмірна — причина непорозумінь, конфліктів,
ворожості. Педанти часто нав’язують іншим людям свої звички, вважаючи їх правильними для всіх.
Надмірну педантичність розглядають як психологічну негнучкість і дисгармонійність особистості.

Позитивними якостями педантизму є акуратність, пунктуальність, добросовісність, внутрішня
мотивація щодо ретельного виконання певної діяльності без зовнішнього підкріплення. Зовніш-
ність педантичних людей відрізняється особливою акуратністю та чистотою.

Психіатрами також виділено поняття патологічного педантизму. Як подає тлумачний словник
психіатричних термінів В. Блейхер, І. Крук, патологічний педантизм — надмірне прагнення пси-
хічно хворої людини до підтримки порядку, дріб’язкової точності, формальності. Характерний для
епілептоїдного розладу особистості, хворих епілепсією. Також може проявлятись у психастенічних
особистостей [1]. В. Жмуров до розуміння поняття патологічного педантизму додає, що педантизм
може нагадувати ритуалізовану поведінку, тим самим відволікаючи увагу людини від тих проблем,
що насправді її турбують [6]. 

Прояв надмірної педантичності знаходить своє відображення через поняття «акцентуації харак-
теру» (концепція створена К. Леонгардом) і розглядається як основа ананкастного (обсесивно-ком-
пульсивного) розладу особистості. П. Ганнушкін вважав, що ананказми (нав’язливості) є проявом
своєрідного педантизму, який перейшов певні рамки. Тобто часте повторення певної дії формує
нав’язливу звичку. Нав’язливість ананкаста — це вищий прояв педантизму, що вийшов з-під кон-
тролю людини [3].

Російський психіатр П. Волков у книзі «Різноманітність людських світів» [2] зауважує, що обсесії
зустрічаються у людей різних типів характеру, проте у всіх них є спільне підґрунтя: педантизм, схиль-
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ність до формалізму, розсудливість, душевна інертність, тривожність, чутливість. Автор зазначає:
базальна тривога, переломлюючись скрупульозною педантичністю, перетворюється у найрізнома-
нітніші нав’язливості, які виконує людина, тим самим зменшуючи внутрішню напругу (позбав-
лення тривоги). У психопатів ананказми виникають у звичайному, повсякденному житті,
у акцентуантів — у важких, конфліктних ситуаціях. Цю особливість П. Волков подає схематично:
1) первинна (базальна) тривога; 2) педантичність; 3) нав’язливості (ананказми).

Г. Каплан і Б. Седок [8], описуючи обсесивно-компульсивний розлад особистості також відзна-
чають у ній скрупульозність і відсутність гнучкості у сфері цінностей і етики. Науковці вказують,
що у таких людей можуть бути міцний шлюб, стабільна, хороша робота, проте мало друзів [8]. Також
припускають, що обсесивно-компульсивний розлад є наслідком жорсткої дисципліни виховання.

Науковці психоаналітичного напряму вважають, що педантична особистість може бути як на не-
вротичному рівні (у вигляді акцентуацій характеру чи розладу особистості), так і психотичному
(повна десоціалізація), проте характерні для цього типу особливості, незалежно від його рівня, —
зберігатимуться.

К. Леонгард педантичний тип розглядав як ригідну акцентуацію характеру. Основна характерис-
тика такого типу — негнучкість, інертність психічних процесів, довге переживання травмуючих си-
туацій, пунктуальність, акуратність, скрупульозність. Такі люди часто висувають до оточуючих
багато формальних вимог. Педанти — скрупульозні, схильні точно йти за планом, орієнтовані на
високу якість роботи, часто із задоволенням уступають лідерство іншим людям [9].

Ґрунтуючись на науковий доробок учених з проблем педантизму (К. Лернгард, П. Ганнушкін,
Г.Каплан, Б. Седок, П. Волков, В. Жмуров, В. Блейхер, І. Крук) та перфекціонізму (Д. Хамачек,
Р. Фрост, Дж. Флетт, П. Хьїтт, Д. Берн, С. Блатт, Р. Шафран, Л. Данилевич, Н.Г. Гаранян, А.Б. Хол-
могорова, О. Кашина, Т. Юдєєва), спробуємо виділити їхні спільні та відмінні риси. 

Спершу розглянемо відмінності між педантичністю і перфекціонізмом.
Для педантичної особистості форма важливіша, ніж зміст. Тобто, основне — це чітко слідувати

правилам, розпорядженням, інструкціям, підтримувати звичний порядок. Для педантів формалізм,
дріб’язковість, акуратність — це внутрішня потреба особистості все вкласти у форму для того, щоб
уникнути тривоги. Ці риси характеру проявляються незалежно від того, подобається це іншим
людям чи ні.

Для перфекціоністів, форма не є настільки важлива, як для педантів, проте її значення цілком
не нівелюється. Перфекціоністи більш фіксовані на змісті, або, точніше, результаті, ідеї. Вони не
завжди пунктуальні, і часто не вписуються в терміни виконання завдання, для них не так важливо
підтримувати порядок і чистоту, як для педантів. У повсякденній діяльності — вимитий до блиску
посуд, ідеально вичищене пальто, без виправлень написаний конспект — для перфекціоніста може
не мати ніякого значення. Проте якщо вони виконують відповідальну, важливу роботу, яка має бути
оцінена іншими людьми, тоді перфекціоніст проявлятиме надмірну скрупульозність, зосереджу -
ватиме увагу на дрібних і, іноді, цілком не важливих деталях. Таким чином, через педантизм, пер-
фекціоністи намагаються уникнути невдачі і критики. Через страх припуститись помилки,
перфекціоніст намагається виконати роботу якнайточніше та найправильніше.

Перфекціоністи намагаються досягти ідеалу в масштабних справах, педанти — в малих. Наприк-
лад, перфекціоніст прагне, щоб його книга була написана бездоганно, або зробити ідеальний ре-
монт, для педанта важливо, щоб документи велись правильно і без виправлень, чи, наприклад, щоб
чашка стояла на своєму місці.

Оцінка перфекціоністом результатів власної діяльності залежить від зовнішніх факторів: що вища
похвала чи визнання значимих людей, то більше задоволення від результату отримує перфекціоніст,
і то вища його самооцінка. Педанти ж оцінюють свою роботу відповідно до власних (внутрішніх)
переконань, позицій. 

Педанти є більш консервативними, порівняно з перфекціоністами. Якщо для перфекціоніста
важливо йди вперед, досягати високих результатів (задля прийняття власного Я), то для педантів
більш важливо підтримати порядок і стабільність на тому рівні, на якому вони є. 

Спільне для перфекціонізму і педантизму полягає у таких особливостях:
– підвищений рівень тривожності. Зв’язок перфекціонізму з тривогою описували численні за-

рубіжні та вітчизняні науковці, зокрема Дж. Флетт, П. Хьїтт, Д. Берн, С. Блатт, Р. Шафран, Л. Да-
нилевич, Н. Гаранян, А. Холмогорова, О. Кашина, Т. Юдєєва і інші. В основі як педантизму, так
і перфекціонізму лежить внутрішній конфлікт, що зумовлює вищий рівень тривоги; 
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– ригідність, негнучкість. Якщо в основі особистості людини лежить сильна тривога, то з часом
людина виробляє певні стратегії поведінки, мислення, реагування, які допомагали її «послаблюватися».
Через сформовані поведінкові, емоційні, когнітивні стратегії педантам і перфекціоністам важко
бути гнучкими у різних ситуаціях, спробувати нові шляхи вирішення проблем (А. Золотарьова,
Н. Гаранян, А. Холмогорова); 

– тривале переживання травмуючих ситуацій. Травмуючі ситуації — це ситуації, в яких людина
зіштовхується зі своєю тривогою. Перфекціонізм та педантизм передбачає зацикленість, фіксова-
ність особистості на власних помилках. Для педанта — це означає, що він не зміг організувати, впо-
рядкувати свій простір, тобто не може його контролювати, що зумовлює сильні емоційні
переживання. Для перфекціоніста зіштовхування з помилкою і критикою означає зниження само-
оцінки, неприйняття власного Я, що паралельно йде з переконанням, ніби інші його не приймати-
муть  (в останньому важливу роль відіграють сімейні чинники формування перфекціонізму),
(Д. Хамачек, Дж. Флетт, П. Хьїтт, С. Блатт, С. Степанов, А.А. Даданко, Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмого-
рова, О. Кашина, Т. Юдєєва);

– завищена сумлінність. Педанти і перфекціоністи докладають чимало зусиль для бездоганного
виконання діяльності;

– сумніви щодо правильності своїх дій. Педантам важливо декілька раз перевіряти чи виключили
вони світло, газ, чи добре заклеїли конверт. Перфекціоністи також невпевнені у правильності своїх
результатів, адже не вони їх оцінюють, а інші люди. Тому їхні сумніви пов’язані, чи всім їхня діяль-
ність сподобається.

Зокрема, першопочатківець у проблемі перфекціонізму британський клінічний психолог
Р. Фрост [13] пов’язував обсесивно-компульсивний розлад (в основі якого лежить педантизм) з пер-
фекціонізмом за критерієм сумнівів щодо правильності власних дій. Навіть питання шкали «Сумніви
у власних діях» його Багатовимірного опитувальника перфекціонізму, взяті з діагностичного інстру-
ментарію обсесивно-компульсивного розладу, а це означає, що підшкала «сумніви у власних діях»
вимірює ознаки обсесивно-компульсивного розладу, які у свою чергу, Фрост розглядає як ознаки
перфекціонізму. Н. Гаранян вдало зазначає, що така позиція ускладнює розуміння структури пер-
фекціонізму [4]. Проте, незважаючи на діагностичні неточності, спільний критерій актуальний для
педантизму і перфекціонізму. 

Отож, підсумовуючи аналіз проблем перфекціонізму та педантизму в психологічній літературі,
можемо зробити такі висновки. 

Педантизм — це надмірний формалізм, що пов’язаний з скрупульозністю, пунктуальністю, точ-
ністю, чітким виконанням правил та норм.

Перфекціонізм — дисфункціональна властивість особистості, що проявляється у надмірному
прагненні до досконалості, постійні порівнянні себе з іншими людьми, приписуванні оточуючим
людям надмірно високих очікувань, поляризовані мисленні — за принципом «все або нічого»,
а також фіксацією на власних помилках і невдачах. Така особливість пов’язана з жорсткою само-
критикою і як наслідок, труднощами в отриманні задоволення від результатів діяльності. 

Перфекціонізм та педантизм взаємопов’язані між собою за критеріями: підвищена тривожність,
ригідність, тривале переживання травмуючи ситуацій, завищена сумлінність та сумніви у правиль-
ності власних дій.

Відрізняються перфекціонізм та педантизм за такими особливостями: 
Педантизмом передбачається орієнтація на впорядкування процесу діяльності (надання форми),

перфекціонізмом — орієнтація на результат чи ідею.
Перфекціоністи орієнтовані на досконалий кінцевий результат, педанти — на досконалий процес

виконання діяльності. 
Результати діяльності педанти оцінюють відповідно до власних переконань, самооцінка перфек-

ціоністів залежить від зовнішніх чинників.
Педанти орієнтовані на підтримання стабільності, перфекціоністи — на досягнення нових ре-

зультатів.
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ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 
ПРОБЛЕМИ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ

Я.С. Андрушко, аспірантка СНУ імені Лесі Українки,
викладач кафедри теорії та методики практичної психології 
Львівського державного університету внутрішніх справ
УДК 159.99

У статті розкриваються сучасні підходи щодо розуміння поняття «механізми психологічного за-
хисту». Розглянуто новітні дослідження різновидів механізмів захисту особистості та порівняно їх
з фундаментальними дослідженнями. Встановлено, що захисні реакції особистості можуть мати при-
мітивний та зрілий характер. Аналіз психологічної літератури виявив той факт, що психологічні за-
хисти можуть як негативно, так і позитивно вплинути на особистісне становлення людини. 

Ключові слова: психологічні механізми захисту, особистість, різновиди механізмів захисту, особ-
ливості захисних реакцій, Я.

В статье раскрываются современные подходы к пониманию понятия «механизмы психологической защиты».
Рассматриваются новейшие исследования разновидностей механизмов защиты личности и сопоставляются
с фундаментальными исследованиями. Установлено, что защитные реакции личности могут носить прими-
тивный и зрелый характер. Анализ психологической литературы обнаружил тот факт, что психологические
защиты могут как негативно, так и позитивно повлиять на личностное становление человека.

Ключевые слова: психологические механизмы защиты, личность, разновидности механизмов за-
щиты, особенности защитных реакций, Я.

The article describes the modern approaches to understanding the concept of «psychological defense mecha-
nisms.» The author reviewed the latest studies of species protection mechanisms and personality matched with
fundamental research. Found that the protective reaction of the individual can wear primitive and mature char-
acter. Analysis of the psychological literature revealed the fact that psychological defenses can both negatively and
positively affect the personal development of man.

Keywords: psychological defense mechanisms, personality, variety protection mechanisms, especially the
defensive reactions, ego.

Постановка проблеми. Суспільство перебуває на межі інформаційного перенасичення, що вима-
гає інтенсивного розвитку в особистості тих структур, які відповідають за ефективне пристосування
до оточення. Однією з адаптаційних систем особистості є психологічний захист. Психологічний за-
хист визначає суб’єктивний комфорт особистості в усіх ситуаціях напруженості, у професійній та
побутовій діяльності.

Як відомо, концепція психологічного захисту була започаткована ще у психоаналітичній теорії,
однак вона викликає деякі розбіжності у визначенні статусу цього явища як об’єкта наукових до-
сліджень. Адже психологічний захист є однією із найбільш суперечливих властивостей у структурі
особистості, оскільки одночасно сприяє як стабілізації особистості, так і її дезорганізації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Перші уявлення про категорію «психологічні захисти»
походять від Ш. Ференці, який детально описав процеси інтроекції, проекції та ідентифікації. У ра-
курсі психологічного дослідження вагомий внесок у розроблення цієї проблеми зробили також
З. Фройд, В. Бассін К. Абрахам, М. Балінт, Е. Джонс, М. Кляйн, Г. Нунберг, О. Феніхель, А. Фрейд,
Р. Шпіц тощо. Психологічний захист як відповідна форма поведінки, реакція або дія особистості
на фактори зовнішнього чи внутрішнього середовища — цієї позиції у своїх роботах дотримувалися
такі дослідники, як А. Фройд, К. Хорні, В. Франкл, А. Адлер, К. Роджерс, Р. Берон, А. Ребер,
Д. Арлоу, В. Журбін, Л. Рейнхард, А. Налчаджян, В. Рожнов, Р. Зачепицький, Ч. Бренер тощо. 
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У психологічній літературі є безліч підходів до трактування поняття психологічного захисту осо-
бистості. Найбільш поширеними з них є: 1) психологічний захист як психічна діяльність, спрямо-
вана на спонтанне викорінення наслідків психічної травми (В. Бассін, В. Рожнов); 2) психологічний
захист як окремі випадки ставлення особистості хворого до травматичної ситуації або хвороби, що
вразила його (В. Банщіков); 3) психологічні захисти як способи переробки інформації в мозку бло-
кують загрозливу інформацію (І. Тонконогій); 4) психологічні захисти як механізм адаптивної пе-
ребудови сприйняття й оцінки, яка виступає тоді, коли особистість не може адекватно оцінити
почуття занепокоєння, викликане внутрішнім або зовнішнім конфліктом, і не може впоратися зі
стресом (В. Ташликов), механізми, що підтримують цілісність свідомості (В. Ротенберг), механізм
компенсації психічної недостатності (В. Воловик, В. Від); 5) психологічні захисти як пасивно-обо-
ронні форми реагування в патогенній життєвій ситуації (Р. Зачепицький); 6) психологічний захист
як динаміка системи установок особистості у разі конфлікту установок (Ф. Бассін); 7) психологічні
захисти як способи репрезентації викривленого сенсу (В. Цапкін).

Оскільки на сьогодні існує чимало визначень щодо розуміння терміна «психологічний захист
особистості», метою нашої статті є з’ясувати провідні тенденції у дослідженні феномена психоло-
гічних механізмів захисту особистості, а також охарактеризувати основні з них.

Виклад основного матеріалу. З. Фройд одним із перших наголосив на важливості дослідження фе-
номена психологічного захисту, який він відносив до найвагоміших понять, що «відіграють вели-
чезну роль в утворенні Я», а також він має істотне значення у виробленні того, що ми називаємо
своїм характером [10].

Розширення уявлень про захист пов’язане з іменем А. Фройд. Вчена зробила спробу узагальнити
і систематизувати знання про механізми психологічного захисту, які накопичились до середини 40-х
років ХХ ст. Науковець підкреслює зберігаючий характер захисних механізмів, вказуючи на те, що
вони попереджують дезорганізацію і розпад поведінки, підтримують нормальний психічний статус
особистості. У базову концепцію З.Фройда вона внесла певні корективи: акцентувалась роль меха-
нізмів захисту у вирішенні зовнішніх (соціогенних) конфліктів, а самі механізми розглядались не
тільки як прояви вроджених задатків, але і як продукти індивідуального досвіду і мимовільного на-
вчання. Було сформоване уявлення про те, що набір захисних механізмів індивідуальний і характе-
ризує рівень адаптованості особистості. І нарешті, А. Фройд дала першу розгорнуту дефініцію
захисних механізмів: «Захисні механізми — це діяльність Я, яка починається, коли Я перебуває під
дією надмірно активних спонукань або відповідних афектів, які становлять загрозу для нього. Вони
функціонують автоматично, не узгоджуючись зі свідомістю» [3, c.10].

Науковець поділила механізми захисту на групи і виділила перцептивні, інтелектуальні й рухові
автоматизми. Вони забезпечують послідовне викривлення образу реальної ситуації з метою послаб-
лення травмуючої емоційної напруги. При цьому уявлення про середовище викривляється міні-
мально, тобто відповідає реальності. У результаті небажана інформація може ігноруватися (не
сприйматися); будучи сприйнятою — забувається, а у разі допуску в систему запам’ятовування —
інтерпретуватися так, як буде зручно людині. В цих формах перетворення інформації, яка травмує
індивіда, найбільше запитань викликала група перцептивного захисту. Залишалось незрозумілим:
як можна захищатися від того, що ще не є сприйнятим?

Однак пізніше я думка була підтверджена експериментальним дослідженням Є. Костандова.
Аналіз реакцій людини на ще не усвідомлені стимули виявив існування особливо чуттєвого меха-
нізму, який на основі інформації, яка ще не усвідомилася, здатний за допомогою лімбічної системи
оцінити емоційне значення подразника, за необхідності підвищити поріг сприйнятливості і тим
самим викликати його переоцінку. 

Пізніші розробки теорії захисних механізмів дозволили Е. Бибрінгу й С. Лагашу висунути ідею
існування механізму відпрацьовування, що протиставляється їхньому механізму захисту: мета за-
хисних механізмів — термінове ослаблення внутрішнього напруження згідно із принципом задо-
волення — незадоволення; мета механізмів відпрацьовування — реалізація наявних можливостей
хоча б і ціною великої напруги. Отже, вони вважали, що можна відрізняти захисні дії Я, спрямовані
проти потягів Воно, від здійснюваної Я відпрацьовування власних захисних дій [7, c. 669].

У сучасній науці виокремилися певні напрями в дослідженні механізмів психологічного захисту:
1) залежно від предмета захисту (що захищається — внутрішньо особистісні мішені, індивідуальний
або соціальний суб’єкт); 2) залежно від характеру загрозливих факторів (від чого захищається —
фруструючі фактори, міжособистісні маніпуляції, інформаційно-психологічний вплив мас-медіа);
3) залежно від суб’єкта захисту (хто захищає — внутрішньо особистісні структури — Я-концепція,
самооцінка, самосвідомість; особистість; соціальна спільнота).
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На сьогодні вчені дотримуються думки, що однією з основних функцій психологічного захисту
є «відсторонення» сфери свідомості від негативних травмуючих особистісних переживань [1]. У ши-
рокому розумінні під психологічним захистом розуміється поведінка, яка викликає дискомфорт,
у результаті якого може сформуватися така риса, як негативізм, з’являються «неправдиві замісники
діяльності» (Б. Зейгарник, Б. Братусь), змінюється система міжособистісних стосунків. У вузькому
розумінні, психологічний захист призводить до зміни змісту свідомості, що у свою чергу запускає
різного роду механізми захисту.

Як відзначає А. Гірняк, постійне гальмування енергії Воно породжує в людини тривогу і зане-
покоєння. Коли з’являється загроза психічного дискомфорту, то Я намагається пом’якшити небез-
пеку шляхом свідомого розв’язання проблеми, або ж викривити ситуацію у бажаному для особи
напрямі. Такі явища й названі основоположником психоаналізу захисними механізмами Я.
З. Фройд визначав їх як стратегію, котру використовує індивід для захисту від вираження імпульсів
Воно і зустрічного тиску з боку Над-Я. Загалом захисні механізми містять дві характеристики, зок-
рема: 1) діють на неусвідомленому рівні і тому є засобами самообману, та 2) спотворюють, запере-
чують чи фальсифікують сприйняття реальності, щоб зробити тривогу менш загрозливою для
людини [2, c. 38–39]. 

Концепція недирективної психотерапії К. Роджерса, яка є в багатьох аспектах антиподом пси-
хоаналізу, також використовує поняття психологічної захисту. Тому має сенс зіставити ці настільки
різні концепції, що використовується одне поняття захисту, але надається йому різне значення. Для
аналізу поняття захисту в моделі особистості К. Роджерса використовується спрощений її варіант,
що фіксує співвідношення Самості і Досвіду. Неконгруентність Самості і Досвіду призводить до
того, що «досвід, не сумісний з уявленням індивіда про себе, має тенденцію не допускатися до ус-
відомлення, яким би не був його соціальний статус» [4].

У наукових працях Ф. Бассіна, Б. Зейгарника, Є. Соколова, Г. Салівана та інших зустрічається
схоже трактування поняття «психологічний захист». На думку дослідників, психологічний захист —
це система регуляції, яка включається у процеси самоактуалізації особистості в періоди, коли цей
процес починає ускладнюватися. Більшість дослідників, яких можна віднести до цього напряму
трактування захисту, вважали, що захист є свідомим для особистості.

Результати новітніх досліджень засвідчують, що поняття Я змінилося за ці роки разом із видами
захисних механізмів. Дослідження Дж. Ваїланта виявили, що ієрархія існуючих механізмів захисту
складається від найменш зрілого та адаптивного до найбільш зрілого та адаптивного. Цікавим за-
лишається той факт, що науковець включає у свій список придушення до найбільш зрілих і адап-
тивних механізмів захисту. І З. Фройд, і Дж. Ваїлант стверджують, що сублімація є одним із
найздоровіших захисних механізмів.

На думку сучасних українських учених Е. Романової та Л. Гребеннікова, механізми психологіч-
ного захисту розвиваються як специфічні засоби соціально-психологічної адаптації і призначені
для співволодіння з емоціями різної модальності тоді, коли досвід індивіда сигналізує йому про ві-
рогідні негативні наслідки їхнього переживання і безпосереднього вираження [8, c. 42–45].

Класикою щодо дослідження психологічних захистів у психології  є концепція Р. Плутчика, вона
концептуально базується на загальній психоеволюційній теорії емоцій. Р. Плутчик виділяє вісім за-
хисних механізмів, що становлять сферу психологічного захисту. З них були синтезовані загальні
визначення кожного механізму. Кожне визначення використовується для позначення універсаль-
ного змісту кожного захисту. Коротко опишемо їхній зміст. 

Заперечення — відсутність усвідомлення певних подій, елементів життєвого досвіду або почуттів,
хворобливих у разі їхнього усвідомлення.

Компенсація — інтенсивна спроба виправити або знайти відповідну заміну реальної або надума-
ної, фізичної або психологічної неспроможності.

Раціоналізація — знаходження правдоподібних причин для виправдання дій, викликаних неприй-
нятними почуттями. 

Регресія — повернення в стані стресу до ранніх або більш незрілих патернів поведінки й задоволення. 
Заміщення — вивільнення прихованих емоцій, зазвичай гніву, на предметах, тваринах або людях,

що сприймаються як менш небезпечні для індивіда, ніж ті, які дійсно викликали емоції. 
Проекція — несвідоме відбиття власних емоційно неприйнятних думок, властивостей або бажань

і приписування їх іншим людям. 
Утворення реакції — попередження вираження неприйнятних бажань, особливо сексуальних або

агресивних, шляхом розвитку або підкреслення протилежного ставлення й поведінки. 
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Придушення — виключення зі свідомості інформацій, які негативно впливають на функціону-
вання особистості [11].

Зустрічаються в психологічній літературі і такі класифікації, відповідно до яких психологічні за-
хисти поділяються на успішні та неуспішні. Результатом успішного психологічного захисту є зник-
нення імпульсів, які провокують тривогу. Неуспішні психологічні захисти не здатні це зробити
і тому імпульси продовжуються із наростаючою дією [6, c. 121–122].

Науковцями захисні механізми прийнято поділяти на рівні (від двох до чотирьох), але єдина
думка про принципи цього поділу і про те, куди який захист віднести, відсутня. Одним із фунда-
ментальних підходів до класифікації механізмів захисту особистості на сьогодні є поділ, запро -
понований Ненсі Мак-Вільямс, яка виділяє два рівні захисних механізмів за ступенем їх
«примітивності»: примітивні (первинні) та зрілі (вищого порядку) [5, c. 130–131].

Примітивні захисти діють загальним, недиференційованим чином у всьому сенсорному просторі
індивіда, розділяючи між собою когнітивні, афективні і поведінкові параметри, тоді як більш роз-
винені захисти здійснюють певні трансформації чогось одного — думок, почуттів, відчуттів, пове-
дінки або деякої їхньої комбінації. Відтоді, як О. Кернберг привернув увагу до дії архаїчних форм
проекції й інтроекції у пограничних пацієнтів, у психоаналітичних описах стало загальноприйнятим
визначати такі захисти, як «примітивні»: ізоляція, заперечення, всеосяжний контроль, примітивна
ідеалізація і знецінювання, проективна й інтроективна ідентифікація, розщеплення Я. Ненсі Мак-
Вільямс додає до списку примітивних процесів дисоціацію. Щоб належати до примітивних захистів
він повинен виявляти наявність у собі двох якостей, пов’язаних із довербальною стадією розвитку.
Це наявність недостатнього зв’язку з принципом реальності та недостатній облік відокремленості
та константності об’єктів, що перебувають поза власним Я. Наприклад, заперечення вважається
маніфестацією більш примітивного процесу, ніж витіснення. Щоб щось витіснити, варто спочатку
це пізнати, а потім уже перенести в несвідоме. Заперечення — це миттєвий, позараціональний про-
цес. «Це не сталося» — більш магічний спосіб поводження з чим-небудь неприємним, ніж «це тра-
пилося, але я забуду про це, тому що це занадто болісно».

Додаючи ще один рівень складності до цього зростаючого, суперечливого і строкатого набору
спостережень, що становить сучасну психоаналітичну теорію, варто зазначити, що в цьому теоре-
тичному підході передбачаються: деякі захисні процеси, які мають як примітивну, так і більш зрілу
форми, тоді, коли аналітики схильні розглядати конкретний захист як континуум, що містить у собі
розвиток від більш ранніх і архаїчних до пізніших і диферинціюючих форм [5].

Проблеми виникають лише в тих випадках, коли існує нестача в більш зрілих психологічних на-
вичках або коли дані захисту завзято використовуються для виключення можливих інших. Всі ми
заперечуємо, всі ми розщеплюємо і всі маємо прагнення до всемогутності. Однак більшість із нас
доповнюють ці реакції більш витонченими способами переробки тривоги й асиміляції складної ре-
альності, що турбує. Погранична або психотична особистісна структура обумовлена відсутністю
зрілих захистів, а не наявністю примітивних. 

Примітивні захисти набагато важче описати, ніж більш зрілі. Їхня довербальна, алогічна всео-
сяжність, образність і магічний характер роблять їх украй незручними для подання в письмо -
вій мові. 

Оскільки фактично будь-який психологічний процес може бути використаний як захист, жодна
характеристика захистів не може вважатися повною. Через це будь-яка селекція захисних операцій
з кола існуючих можливостей виявляється довільною. Н. Мак-Вільямс обрала для опису «зрілі» за-
хисти, або захисти «вищого порядку», слідуючи двом критеріям: 1) частота, з якою вони згадуються
в психоаналітичної клінічній літературі і терапевтами-практиками; 2) їхнє співвідношення з інди-
відуальними патернами характеру. Вчена розуміє, що список будь-якого іншого автора буде трохи
іншим, там будуть виділені інші аспекти захисту та відображені досягнення в психоаналітичній тео-
рії та практиці іншого автора.

Отже, ми можемо стверджувати, що психологічна захищеність — це відносно стійке позитивне
емоційне переживання й усвідомлення індивідом можливості задоволення своїх основних потреб
і забезпечення своїх власних прав у можливих ситуаціях, навіть неблагополучних, за виникнення
обставин, які можуть блокувати або ускладнювати їхню реалізацію [6, c.122].

Таким чином, сучасні уявлення про «нормальний» розвиток системи психологічного захисту
припускають оцінку таких характеристик:

1) адекватність захисту: наприклад, людина може відновитися після тієї або іншої несвідомої за-
хисної реакції, після цього обговорювати її;
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2) гнучкість захисту: наприклад, людина може використовувати різні види захисних реакцій
у якійсь певній, типовій для неї ситуації погрози, тобто «репертуар» її захисної поведінки не сфор-
мований занадто жорстко;

3) зрілість захисту: відносно більш зрілими вважаються механізми інтелектуальності, сублімації,
придушення, раціоналізації, зміщення без частого використання більш примітивних форм проекції,
заперечення, інтроекції [7, c. 675].

Загальна мета захисних механізмів — послабити почуття страху й тривоги, зберегти самооцінку.
Інакше кажучи, захист підсилює самоповагу людини й захищає її від небезпеки, що насувається,
загрозливих переживань, зберігаючи при цьому цілісність Я-структури.

Висновок. Отже, аналіз літератури з проблеми дозволяє зробити висновок, що на сьогодні існує
достатньо велика кількість вдалих і не дуже спроб інтеграції значної частини теоретичного та емпі-
ричного знання про захисні механізми в єдину концепцію інтрапсихічної сфери життєдіяльності
суб’єкта і застосувати для розв’язання деяких проблем вікової та педагогічної психології.

У психології не склалося єдиного погляду на явище «психологічний захист». Одні дослідники
вважають психологічний захист однозначно непродуктивним, шкідливим засобом вирішення внут-
рішнього або зовнішнього конфлікту. Інші — пропонують робити відмінність між патологічним
психологічним захистом і нормальним, профілактичним, постійно присутнім у нашому повсякден-
ному житті, звичайною складовою людської свідомості. Всі механізми психологічного захисту до-
помагають людині звести до мінімуму почуття тривоги. 

Перспектива дослідження. Оскільки особистість як активна соціальна людина проявляє себе
у трудовій діяльності, ми вважаємо за доцільне в подальшому встановити взаємозв’язок та виявити
вплив психологічних механізмів захисту на становлення професійної ідентичності особистості
у процесі професіоналізації.
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У сучасний час превалювання над гуманізацією технічного прогресу, розвитку нанотехнологій, кібер-
нетики з’являються нові явища, загрожуючи загальному здоров’ю людства, розвитку успішної особис-
тості. Одним із них є феномен прокрастинації, який має міждисциплінарне значення, оскільки стоїть
на межі медицини, психології, соціології та філософії. Мета цієї статті — більш детально розглянути
зазначений феномен з психологічної точки зору. 

Ключові слова: прокрастинація, успіх, успішна особистість, вольові якості.

В наше время превалирования над гуманизацией технического прогресса, развития нанотехнологий,
кибернетики появляются новые явления, угрожающие общему здоровью человечества, развитию успеш-
ной личности. Одним из них является феномен прокрастинации, который имеет междисциплинарное
значение, так как стоит на грани медицины, психологии, социологии и философии. Цель данной статьи —
более детально рассмотреть этот феномен с психологической точки зрения. 

Ключевые слова: прокрастинация, успех, успешная личность, волевые качества.

In our time prevailing over humanizing of technical progress, development of нанотехнологий, cybernetic en-
gineers appear the new phenomena, threatening to the general health of humanity, development of successful per-
sonality. One of them is the phenomenon of prokrastinaciya, which has a between disciplinary value, because
stands on verge of medicine, psychology, sociology and philosophy. Purpose of this article — more in detail to con-
sider this phenomenon from the psychological point of view. 

Key words: prokrastinaciya (laying on then), success, successful personality, volitional internalss. 

У сучасний час превалювання над гуманізацією технічного прогресу, розвитку нанотехнологій,
кібернетики з’являються нові явища, загрожуючи загальному здоров’ю людства. Одним із них є фе-
номен прокрастинації, який має міждисциплінарне значення, оскільки стоїть на межі медицини,
психології, соціології та філософії.

У XXI ст. багато колись небезпечних захворювань більше не загрожують існуванню людства, тому
на перший план виступають хворобливі психічні стани, які не небезпечні для життя людини як такі,
але можуть отруїти йому існування, зіпсувати його соціальне життя і таким чином зруйнувати здо-
рову структуру суспільства. Серед таких «тихих убивць» особливе місце займає прокрастинація —
небезпечне порушення поведінки, за якої людина не в змозі вчасно виконувати потрібні дії. У дея-
ких людей з важкою формою прокрастинації виникають проблеми навіть із тим, щоб просто встати
вранці з ліжка, вмитися і почистити зуби, не говорячи вже про те, щоб одягнутися й піти на роботу.
Немає потреби пояснювати, яку шкоду прокрастинація може нанести як окремій людині, так і со-
ціуму в цілому — недаремно це захворювання іноді називають «чумою XXI століття». До того ж на
сьогодні відомо, що прокрастинація вкрай погано піддається коректуванню, не існує якогось стан-
дартного методу чи засобу позбавлення від неї, ні психологічного, ні медичного [6; 7].

Мета статті — більш детально розглянути цей феномен з психологічної точки зору та визначити
його негативний зв’язок з формуванням успішної особистості.

Сучасне суспільство вимагає від людини дедалі більш удосконалених, розвинених у неї психо-
логічних якостей: бути цілеспрямованим, наполегливим, впевненим, організованим, конку -
рентоспроможним, передбачливим тощо. Всі ці перераховані якості разом із життєстійкістю та
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оптимізмом, на думку багатьох дослідників [1; 3; 4; 7], і формують успішну особистість. Вони
пов’язані з емоційно-вольовою та мотиваційною сферою особистості, яка у сучасних людей, особливо
у молоді, студентства, часто є недорозвиненою, несформованою. До того ж зараз спостерігається
таке явище, як стан прокрастинації, який безпосередньо негативно пов’язаний з розвитком емо-
ційно-вольової та мотиваційної сфери особистості та пригнічує, інгібірує формування успішної
особистості.

Розглянемо детальніше феномен прокрастинації та поняття успіху, успішності в психології.
Прокрастинація (з англ. мови procrastination) — психологічний термін, означає схильність лю-

дини відкладати все на потім, на завтра, на майбутнє неприємні рішення та справи. Прокрастина-
тори — особи, схильні до затягування виконання завдань, перекладання своєї відповідальності на
інших, вони працюють хаотично, без плану, або лише за натхнення чи невідкладності — через це
вони є неприємними співпрацівниками у команді.

Регулярне вивчення феномена прокрастинації та перевтоми почалося із 1970-х років. Пошуки
в історичних джерелах виявили згадки про «прихильників відкладати на завтра» вже у Стародавній
Греції (про них писав поет Гесіод, «Праці та дні», афінський полководець Фукідід, на прокрастина-
торів у владних структурах скаржився і Марк Тулій Цицерон). Про прихильників відкладати справи
на завтра писав Оксфордський словник за 1548 рік та інші [5]. 

У вітчизняній науковій літературі термін «прокрастинація» з’явився відносно недавно, в 1992 році.
У вітчизняній класичній літературі прокрастинація знайшла також відображення, якщо, наприклад,
згадати російську народну казку «По щучьему велению», роман І. Гончарова «Обломов».

Сучасні дослідження прокрастинації проводилися зарубіжними дослідниками Пірс Стіл,
А. Блант, та вітчизняними — А. Шиліна, у якої дослідження проблеми прокрастинації присвячено
вивченню відкладання виконання навчальних завдань, — академічна прокрастинація.

Аналізуючи сучасну психологічну літературу, ми побачимо, що термін «прокрастинація» схожий
з ледарством, сибаритством, депресією.

Сучасна психологія схиляється до того, що прокрастинація — це вираз емоційної реакції на пла-
нові або необхідні справи. Залежно від характеру цих емоцій прокрастинація ділиться на два фун-
даментальні типи: «розслаблена» (чи тимчасова), коли людина витрачає час на інші, приємніші
заняття й розваги, й «напружена» (яка більш схожа на хронічну), пов’язана із загальним переванта-
женням, втратою відчуття часу, незадоволеністю власними досягненнями, неясними життєвими ці-
лями, нерішучістю і невпевненістю в собі.

Звернемося до теорій виникнення цього явища [7]:
– самоцензура. В тоталітарних суспільствах, окрім державної цензури, поширюється і самоцен-

зура через небезпеку для особистості, через небажання її підставлятися під зайві небезпеки, через
уникання неприємностей і залякуючої поведінки владних структур тощо. Страх покарання утримує
особу від активності, ініціативи та приводить до прокрастинації. Постає й проблема відповідаль-
ності за наслідки та здатності брати на себе відповідальність;

– авторитарність батьків. На авторитарність батьків вказує професор Джозеф Феррарі з універ-
ситету Чикаго. Діти з таких родин невпевнені у собі й надалі довго не можуть сформувати свої на-
міри, постійно відкладають реалізацію своїх же намірів, не можуть долати перешкоди, не мають
відчуття безпеки у житті;

– особистий спротив. При прихованому спротиві особистість вдається до прокрастинації через
небажання виконувати неприйнятні для неї ролі, чужі програми, накази. Людина знаходить досить
підстав для невиконання неприємного. А у разі адміністративного тиску — йде на відкритий кон-
флікт із адміністратором, колективом, родичем. Галасливі «бунтарі», нездатні на вчинки, — часто
схильні до прокрастинації;

– тривожність. Люди відрізняються один від одного рівнем тривожності (хоча це покажчик нестій-
кий й змінюється з віком та через обставини). Помічено, що тривожні або занадто емоційні особи —
прихильники прокрастинації. Стан прокрастинації посилює невпевненість людини в успіху.

Прокрастинація не стає перешкодою, якщо має тимчасовий характер і, навпаки, переростає
в проблему, якщо стає хронічною. Хронічна прокрастинація заважає праці, успіху, планам на май-
бутнє. Вона може бути прихованим початком психологічного чи фізичного захворювання. Хронічна
прокрастинація притаманна студентам, що неправильно обрали фах та навчальний заклад, вони
вчаться без інтересу, звідси безсонні ночі на намагання зробити неприємні завдання в останній день
перед заліками, іспитами. Рішення покинути вивчення нецікавої спеціальності може прийняти
лише сильна особистість, з сильним характером, але на радикальні вчинки здатні одиниці [6].
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Автор вважає, що причини виникнення цього стану потрібно шукати в розладі емоційно-вольо-
вих процесів, самопокладання, цілеспрямованості, самоорганізованості. Все це повинно було фор-
муватися та розвиватися ще в ранньому дитинстві. Можливо, упущення цього моменту у вихованні
дитини і приводить до виникнення цього стану. 

Перш ніж розглядати поняття «успішність» необхідно встановити сутність пов’язаного з ним по-
няття «успіх», оскільки вони взаємозалежні. Успіх із соціально-психологічної точки зору розгляда-
ється як подія, що отримала соціальну та суспільну оцінку. Саме суспільство вирішує, чи можна
вважати успіхом результати діяльності окремих людей та груп. Звертаючись до «Словника російської
мови» С. Ожегова, встановлюємо, що успіх — це: 1) удача в досягненні будь-чого; 2) суспільне ви-
знання; 3) гарні результати в роботі, навчанні [3]. Зрозумілі сутність і зміст проблеми успіху: бажання
людини не тільки злитися зі спільнотою, стати єдиним з нею, а й бути відзначеним і визнаним у ній,
отримати оцінку своїх дій.

Успіх неможливий без максимально задіяних внутрішніх психологічних ресурсів особистості:
сили волі, стійкості до стресів, цілеспрямованості, а також здібностей людини — сукупності якос-
тей, необхідних для досягнення бажаного.

Український психотерапевт-практик, доктор психологічних наук О. Бондаренко помітив, що ті,
хто досягає у житті значно більшого, ніж інші, живуть не за типовим проектом, а за індивідуальним.
Він виокремив такі базові умови реалізації персоналізованого «сценарію»: успішні люди не бояться
проблем і труднощів; їм цікаво жити; усвідомивши свої справжні бажання, вони здатні зважитися на
кардинальні зміни як в особистому, так і в професійному житті; такі люди перебувають у постійному
розвиткові, що апріорі вимагає значних вольових зусиль; їм не важливо, що думають інші й чи співвід-
носиться їхнє самовідчуття із суспільними стереотипами успішності й престижу, — вони здатні ство-
рювати власний світ і світ навколо себе, тобто те, що нині називають «високою якістю життя» [1].

Таким чином, з психологічної точки зору успішність — це переживання стану радості, задово-
лення від того, що результат, до якого особистість прагнула у своїй діяльності, або збігся з її очіку-
ваннями (із рівнем домагань), або перевершив їх. На основі цього стану формується стійке відчуття
задоволення, а також більш сильні мотиви діяльності, змінюється рівень самооцінки, самоповаги.
У тому разі, коли успіх стає стійким, постійним, часто розпочинається свого роду ланцюгова реак-
ція, що визволяє величезні, приховані можливості особистості, несе невичерпний заряд духовної
енергії [4]. 

Тобто, враховуючи вищевикладене, ми ще раз доходимо висновків, що прокрастинація та успіш-
ність є взаємовиключними явищами, що безпосередньо пов’язано з порушеннями вольових та мо-
тиваційних процесів. 

Розглянемо поняття волі у вітчизняній сучасній психології. Одна з істотних ознак вольового акту
полягає в тому, що він завжди пов’язаний із докладанням зусиль, прийняттям рішень і їх реаліза-
цією. Воля припускає боротьбу мотивів. За цією істотною ознакою вольову дію завжди можна
відокремити від інших. Вольове рішення зазвичай приймається в умовах конкуруючих, різноспря-
мованих жадань, жодне з яких не в змозі остаточно перемогти без прийняття вольового рішення.

Воля припускає самообмеження, заборону деяких достатньо сильних ваблень, свідоме підпоряд-
кування їх іншим, більш значущим і важливим цілям, уміння стримувати безпосередньо виникаючі
в певній ситуації бажання і імпульси. На вищих рівнях свого прояву воля припускає опору на ду-
ховні цілі й етичні цінності, на переконання й ідеали.

Ще одна ознака вольового характеру дії або діяльності, регульованої волею, — це наявність про-
думаного плану його здійснення. «Вольова дія — це... свідома, цілеспрямована дія, за допомогою
якої людина здійснює мету, що стоїть перед нею, підпорядкувавши свої імпульси свідомому кон-
тролю й змінюючи навколишню дійсність відповідно до свого задуму»[2, с. 424–435].

Істотними ознаками вольової дії є посилена увага до такої дії й відсутність безпосереднього за-
доволення, що отримується в процесі й у результаті його виконання. Мається на увазі, що вольова
дія зазвичай супроводжується відсутністю емоційного, а не морального задоволення. Навпаки,
з успішним здійсненням вольового акту зазвичай пов’язано саме моральне задоволення від того,
що його вдалося виконати. 

Нерідко зусилля волі скеровують людину не стільки на те, щоб перемогти і опанувати обстави-
нами, скільки на те, щоб справитися з самим собою, своїми лінощами. Це особливо характерно для
людей імпульсного типу, неврівноважених і емоційно збудливих, коли їм доводиться діяти всупереч
своїм природним даним або даним, пов’язаним із характером (що, можливо, й має місце у прокрас-
тинаторів).

Євгенія Базика. Стан прокрастинації як чинник, що інгібірує формування успішної особистості



Жодна більш-менш складна життєва проблема людини не вирішується без участі волі. Ніхто на
Землі ніколи ще не добився видатних успіхів, не володіючи видатною силою волі. Людина в першу
чергу тим і відрізняється від решти всіх живих істот, що у неї, окрім свідомості й інтелекту, є ще
й воля, без якої здібності залишалися б без реалізації.

В американській поведінковій психології замість поняття волі стали вживати поняття «стійкість
поведінки» — наполегливість людини в здійсненні початих поведінкових актів, в подоланні вини-
каючих на їхньому шляху перешкод. Цю наполегливість у свою чергу пояснювали такими характе-
ристиками особистості, як цілеспрямованість, терпіння, завзятість, стійкість, послідовність тощо.

Ще Аристотель увів поняття волі в систему категорій науки про душу для того, щоб пояснити,
яким чином поведінка людини реалізується відповідно до знання, яке саме по собі позбавлено спо-
нукальної сили. Воля у Аристотеля виступала як чинник, що разом із прагненням здатний зміню-
вати хід поведінки: ініціювати її, зупиняти, міняти напрям і темп.

Тобто можливо припустити, що люди-прокрастинатори — це особистості з нерозвиненими, не-
сформованими вольовими процесами, які не вміють чи нездатні перемогти самого себе, свої лінощі.
Тому для нас є дуже цікавим виявити взаємозв’язок між розвитком вольових процесів, цілеспрямо-
ваності, а можливо, і локусом контролю та рівнем прокрастинації. Також ця тема є дуже цікавою та
актуальною з позиції того, що, коригуючи стан прокрастинації та розвиваючи емоційно-вольові
якості, людина допоможе сформувати саме успішну особистість у своєму житті, професійній сфері.

Оскільки прокрастинація завдає величезного збитку людському суспільству, робилися неодно-
разові спроби досліджувати проблему докладніше, зрозуміти причини її виникнення і підібрати
адекватні способи коректувати цей стан. Зокрема, організовувалися численні конгреси й конфе-
ренції, присвячені цьому порушенню. Проте жоден із заходів не увінчався успіхом.

Підбиваючи підсумок вищевикладеного, ми визначилися, що поняття прокрастинації у психології
трактують, як схильність до відкладання справ «на потім», що виражається в прагненні людини
всіма способами не приступати до виконання певних справ чи обов’язків, навіть прийняття рішень.

З нашої точки зору, прокрастинація (особливо перманентна) є ознакою нерозвинених вольових
процесів, невміння до самоорганізації, цілеспрямованості.

Стан прокрастинації та успішності є взаємовиключними явищами, що безпосередньо пов’язано
з порушеннями вольових та мотиваційних процесів. 

З усього викладеного випливають цікаві перспективи подальшого дослідження, а саме:
– визначитися, наскільки все ж це більше медична, психологічна чи педагогічна проблема. Чи

можливо коректувати цей стан тільки психологічними методами, без медичних препаратів;
– виявити взаємозв’язок між розвитком вольових процесів, цілеспрямованістю, а можливо, і ло-

кусом контролю та рівнем прокрастинації;
– дослідити, чи існує зв’язок між статтю людини та її віком і прокрастинацією;
– зробити спробу розробити психологічний спосіб коректування стану хронічної прокрастинації;
– дослідити, наскільки зменшення, подолання стану прокрастинації, розвинення вольових про-

цесів буде фасилітатором успішності особистості в різних сферах її діяльності, життя.
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У статті розкрито основні теоретичні та емпіричні позиції вивчення якості життя особистості
у психологічній науці. Окреслення методологічних меж аналізу феномена якості життя особистості,
його психологічних ознак та показників, дає змогу конкретизувати параметри прояву та виокремити
найоптимальніші шляхи емпіричного вивчення.

Ключові слова: якість життя, відчуття якості життя, благополуччя, задоволеність життям, осо-
бистість.

В статье раскрыты основные теоретические и эмпирические позиции изучения качества жизни лич-
ности в психологической науке. Определение методологических границ анализа феномена качества
жизни личности, его психологических признаков и показателей позволяет конкретизировать пара-
метры проявления и выделить оптимальные пути эмпирического изучения.

Ключевые слова: качество жизни, ощущение качества жизни, благополучне, удовлетворенность
жизнью, личность.

The article explores the main theoretical and empirical positions of study of the quality of life of the individual
in psychological science. Defining the limits of methodological analysis of the phenomenon of the quality of life of
the individual, psychological characteristics and performance you can specify the parameters of its manifestations
and highlight the most optimal ways to empirical study.

Key words: quality of life, sense of quality of life, well-being, life satisfaction, personality.

На сьогодні у світі під впливом економічної кризи, високої захворюваності, негативних соціаль-
них факторів, гостро постало питання щодо здійснення діагностики якості життя та знаходження
способів його покращення. 

Проблема якості життя активно досліджується у багатьох наукових дисциплінах: в економіці ви-
вчається вплив об’єктивних факторів на якість життя, наприклад, таких як матеріальна забезпече-
ність, задоволеність умовами житла; в соціології досліджується, як живеться людям у конкретних
умовах, суспільному оточенні, природному середовищі тощо; в медицині, передусім, увага спрямо-
вана на покращення якості життя хворих, їхню реабілітацію, актуальною є проблема адаптації хво-
рих до життєдіяльності тощо; в психології якість життя розглядається з позиції самооцінки
особистості власних об’єктивних та суб’єктивних аспектів свого існування, досліджуються сфери
життя людини (фізична, психологічна, незалежність, життя в суспільстві, навколишнє середовище,
духовність та особисті переконання) та здійснюється їхній аналіз з точки зору вікових періодів, ген-
дерних особливостей, соціального статусу, сімейного стану та інше.

Виходячи з такої багатогранності вивчення феномена якості життя особистості, ми ставимо мету
провести теоретико-емпіричний аналіз проблеми в медико-психологічній літературі, систематиза-
ція змісту якого дасть змогу конкретизувати параметри та показники її прояву та виокремити най-
оптимальніші шляхи її емпіричного вивчення.

Основний виклад матеріалу. В побутовій психології під якістю життя розуміють показник загаль-
ного благополуччя людини, який є чимось більшим, ніж просто забезпеченість на матеріальному
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рівні. Якість життя людини може залежати, наприклад, від стану здоров’я, змісту проблем, які здатна
вирішити людина, свободи від стресів і надмірних тривог, достатності часу на відпочинок, задово-
леності своїм рівнем освіти, сформованості світогляду та духовності людини та інше. 

Досліджуючи якість життя, часто вчені обмежуються лише факторами матеріального достатку
і фізичного здоров’я. Але не менш важливими є суб’єктивні показники, зокрема задоволеність жит-
тям. Згідно з висновками зарубіжних спеціалістів, з 1960-х років суб’єктивні показники, такі як за-
доволеність життям, самоповага та відчуття контролю над життям, отримали більше значення не
лише в оцінці якості життя, а й в оцінці адаптації різних категорій людей до оточуючого середовища
(людей похилого віку, наприклад). Через це вимірювати показники якості життя людини не можна
на основі екстернально оціненого здоров’я або умов зовнішнього оточення без урахування власних
оцінок індивідом свого здоров’я і благополуччя [4, с. 115].  

Деякі вчені, зокрема А. Алєксінська [1], підкреслюють також відмінність понять «якість життя»
і «відчуття якості життя». Дослідниця вважає неприпустимим підмінювання і паралельне вико-
ристання цих термінів і, відносить якість життя до об’єктивного виміру, а відчуття якості життя —
до суб’єктивного. Автор підкреслює, що питання якості життя обумовлене зовнішніми умовами
й об’єктивною реальністю конкретної людини, які стають джерелом подразників і життєвого до-
свіду. Натомість, відчуття якості життя визначається на рівні суб’єктивного ставлення до навко-
лишньої реальності як таке, що формується через емоції і відчуття.

Поняття якісного життя передусім пов’язане з виміром благополуччя людини. Цей термін ши-
роко використовується в суспільних науках як категорія, що відображає якість умов життя людини,
ступінь задоволення її потреб [6, с. 95–100]. Якість життя також можна визначити як ступінь ком-
фортності людини як у своєму внутрішньому світі, так і в рамках свого суспільства. Критерії якості
життя застосовуються для оцінки рівня життя людей при розробленні різних медичних та соціаль-
них програм для різних груп населення. «Якість життя» — поняття багатофакторне, і переважно до-
слідників цікавлять не загальний показник якості життя як такий, а його компоненти: задоволеність
людини ступенем фізичного (активність, рухомість, можливість самообслуговування), психологіч-
ного (емоціональний фон, у тому числі відчуття щастя або страждання), соціального (можливість
участі в суспільній діяльності, контакти, обмеження можливостей за станом здоров’я в плані на-
вчання, роботи, відпочинку), духовного благополуччя; загальне сприйняття стану свого здоров’я
і благополуччя.

Найбільш повно та точно розкриває суть якості життя визначення, сформульоване Всесвітньою
організацією охорони здоров’я: «Якість життя — це сприйняття людиною своєї позиції у житті,
у тому числі фізичного, психічного та соціального благополуччя, залежно від якості середовища,
в якому вона живе, а також ступеня задоволення конкретним рівнем життя та іншими складовими
психологічного комфорту» [11]. Тобто суть якості життя полягає у її соціально-психологічній при-
роді, яка виявляється у сприйнятті людиною власного задоволення різними сферами свого життя,
його облаштуванням, що пов’язані з рівнем її потреб [2, с. 101]. 

Всесвітня організація охорони здоров’я пропонує оцінювати якість життя за такими парамет-
рами: фізичні — самопочуття, енергійність, втома, працездатність, сон і відпочинок; психологічні —
самооцінка, пізнавальні процеси, концентрація, позитивні емоції, негативні переживання, мис-
лення, саморегуляція; ступінь незалежності — повсякденна активність, працездатність, залежність
від ліків і лікування; життя в суспільстві — повсякденна активність, соціальні зв’язки, дружні
зв’язки, суспільна значущість, професіоналізм; навколишнє середовище — житло та побут, безпека,
дозвілля, доступність інформації, екологія (клімат, забрудненість, густонаселеність); духовність
і особисті переконання [11].

В 1970-х роках американські вчені Е. Десі та Р. Раян сформулювали та описали три фактори, які
необхідні для того, щоб людина могла відчувати себе включеною в повноцінне, осмислене, творче
та щасливе життя: відчуття компетентності — пов’язане з впевненістю у своїх здібностях та мож-
ливостях, це відчуття «я знаю, я можу». Для людини важливо відчувати себе професіоналом в своїй
сфері; відчуття самодетермінації — це усвідомлення себе і тільки себе причиною своїх дій. Якщо
людині це вдається, то з’являється задоволення від діяльності, виникає почуття самостійності, впев-
неності в майбутньому; включення в систему значимих відносин — таке включення забезпечує людину
відчуттям потрібності, власної значимості для інших людей, що може виявлятися в процесі спільної
діяльності. Людина, що повною мірою володіє всіма трьома компонентами, може назвати своє
життя якісним і здатна пережити всю повноту буття [5]. 
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На уявлення про взаємозв’язок потреб людини та якості життя вплинула теорія ієрархічних по-
треб американського психолога A. Маслоу, сутність якої полягає в тому, що потреби вищого рівня
можуть стати визначальними в поведінці людини тільки після задоволення простих потреб (нижчих
потреб). Тобто чим легше реалізувати потреби людини, тим вища її якість життя. Рівень благопо-
луччя для себе може визначити тільки сама людина залежно від ступеня її потреб і можливості їх
задоволення [6, с.  96]. Вчений стверджує, що людина, яка у своїх потребнісно-мотиваційних стрем-
ліннях змогла «дійти до вершини», є сформованою особистістю, самоактуалізованою у житті, а зна-
чить, задоволеною своїм життям [7, с. 79].

Людина здатна ототожнювати якість життя з перспективою існування, щастям, здоров’ям, віком
тощо. Якість життя — це суб’єктивне відчуття, близьке до щастя й особистого благополуччя. Дж.
Зіванні й інші автори у якості життя виділяють емоційний компонент (щастя) і когнітивно-сприй-
маючий (задоволення життям). Об’єктами щастя є: спрямованість на іншого, безконфліктність спіл-
кування, довірливі стосунки, емпатія (співчуття), розуміння іншого тощо. В основі поняття «якість
життя» лежить повноцінність і тривалість.

Психологи стверджують, що покращенню задоволеності життям сприяють такі фактори: при-
сутність домашньої тварини; щастя у шлюбі; наявність вищої освіти; спокійний, урівноважений
стан; позитивні й оптимістичні думки; раціональне та повноцінне харчування; наявність великої
кількості друзів; відсутність ожиріння [9, с. 40–41]. До того ж психологи виділили три основні фак-
тори, що несприятливо вплинуть на якість життя, якщо: розлучитися; не закінчити школу; жити
поблизу траси. Ці та інші фактори, що негативно впливають на якість життя, як стверджують педа-
гоги, медики та психологи, впливають на людину, викликаючи тривожний стан, що відображається
на її соціальному функціонуванні, особистісному розвитку та житті в цілому [9, с. 43]. 

Психологічна сторона якості життя людини проявляється передусім у тому, як сама людина ви-
значила для себе межі та рамки свого благополуччя, пріоритети у своєму житті, як оцінює свої мож-
ливості для задоволення потреб, і чи вона детермінує наявний потенціал для досягнення свого
індивідуального рівня якості життя. 

Якість життя в медичній літературі розглядається з позиції вивчення об’єктивних, а також
суб’єктивних характеристик життя хворої людини. Пріоритетними напрямами роботи в клінічній
психології та медицині є пошук факторів, що негативно або ж позитивно впливають на якість
життя хворої людини, що сприятиме швидкому виліковуванню хворого, як людина оцінює свою
якість життя до хвороби та після неї, широко досліджуються захворювання психосоматичного ха-
рактеру. 

Встановлені параметри якості життя людини характеризують аспекти соціально-психологічного
здоров’я індивіда і передбачають системне дослідження клінічних, психологічних і соціальних фак-
торів хвороби, що відображає зміст інтегрального міждисциплінарного підходу до особистості хворої
людини, ставлення до нього, як до єдиної біопсихосоціодуховної системи [3, с. 221].

На сьогодні вважається, що якість життя є характеристикою фізичного, психологічного, емоцій-
ного й соціального функціонування, що має в основі суб’єктивне сприйняття. До поняття якості
життя входять такі функції: вітальні функції (індивідуальні та соціально значущі); біологічне задо-
волення (базується на фізіології); соціально-культурні (задоволення духовних потреб людини); пси-
хічні (повноцінне функціонування вищих психічних функцій людини); мотиваційні (базуються на
вольових особливостях людини); інтегровані (самореалізація, самодостатність, належність і любов —
оптимальне функціонування організму) [9, с. 43].

Медичні аспекти якості життя включають вплив захворювання на повсякденну життєдіяльність
людини, на її побут. Ефективність лікування та реабілітації хворої людини лікар оцінює на підставі
динаміки скарг, об’єктивних даних. При цьому погляд пацієнта залишається формальним, не вра-
ховуються соціально-психологічні показники, що є частиною багатокомпонентного благополуччя
людини. І лише хворий здатний надати адекватну інформацію про те, яким є фізичне й психічне
самопочуття, соціальні аспекти життя [10, с. 22]. Використання показника якості життя дозволяє
узагальнено оцінити ступінь адаптації людини до хвороби та можливість виконання звичних фун-
кцій, що відповідають її соціально-економічному стану [6, с. 97], тобто визначити, наскільки хво-
роба не дозволяє людині жити так, як вона хотіла б [8, с. 13].

Дослідження якості життя, зокрема стану здоров’я, дозволяє вивчити вплив захворювання і лі-
кування на показники якості життя хворої людини, оцінюючи всі складові здоров’я — фізичного,
психологічного і соціального функціонування. 
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Варто виділити три основні складові концепції якості життя в медичній практиці: 1 — багатомір-
ність: якість включає в себе інформацію про основні сфери життя, а саме: фізичну, психологічну,
соціальну, духовну і економічну. Якість життя, пов’язана зі здоров’ям, оцінює компоненти не-
пов’язані й пов’язані із захворюванням і дозволяє диференційовано визначати вплив хвороби й лі-
кування на стан хворого; 2 — змінюваність у часі: якість життя може змінюватися залежно від стану
хворого, обумовленого низкою ендогенних та екзогенних факторів. Інформація про якість життя
дозволяє здійснювати постійний моніторинг стану хворого і в разі необхідності проводити корекцію
терапії; 3 — участь хворого в оцінці свого стану: ця складова якості життя є особливо важливою.
Оцінка щодо якості життя, зроблена самим хворим, є цінним і надійним показником його загаль-
ного стану і часто не збігається з оцінкою якості життя, визначеної лікарем. Отримані дані про якість
життя, складені за оцінкою самого пацієнта, поряд із традиційним медичним заключенням, зроб-
леним лікарем, дають змогу скласти повну й об’єктивну картину здоров’я.

Концепція якості життя: пов’язана із здоров’ям і розглядається як інтегральна характеристика фі-
зичного, психічного й соціального функціонування людини, й заснована на її суб’єктивному сприй-
нятті. Дослідження якості життя в медицині та клінічній психології висунуло на перший план
суб’єктивне в переживанні хвороби, що розуміється переважно в термінах задоволеності-незадоволе-
ності, благополуччя-неблагополуччя. Дослідження вказаних психосоціальних характеристик і їхня
взаємодія дозволяє розкрити особливості глибинного переживання пацієнтом ситуації хвороби.

Для розуміння суті якості життя важливо також зрозуміти її складові. У медичній психології виді-
ляють такі компоненти якості життя особистості: біологічні (фізичне і психологічне здоров’я),
фізіологічні (задоволення основних біологічних потреб), емоційні (гедонія, духовна гармонія,
любов, самоповага, самореалізація), а також фінансове благополуччя [9, с. 40]. Кожен із компонен-
тів у свою чергу включає цілий ряд складових, наприклад: фізичний — симптоми захворювання,
фізична працездатність, здатність до самообслуговування; психологічний — тривожність, депресія,
ворожа поведінка; соціальний — соціальна підтримка, робота, громадські зв’язки тощо. Їхнє все-
бічне вивчення дає змогу визначити рівень якості життя як окремої особи, так і цілих груп, і вста-
новити, за рахунок якого складника він підвищується чи знижується, та на що необхідно вплинути,
щоб покращити якість життя (скоригувати лікування, надати соціальну підтримку та ін.) [10, с. 26].

Покращення стану здоров’я пацієнтів, регрес клінічних проявів захворювання, підвищення
функціональних показників, максимальне наближення якості життя хворого до рівня здорової лю-
дини є основними завданнями в процесі лікування. Необхідно створити передумови для практич-
ного застосування оцінки якості життя у вітчизняних реаліях, що б розширило і полегшило
прогнозування лікарями розвитку хвороби й ускладнень, виявлення пацієнтів, які потребують ак-
тивного спостереження.

Можна виділити найбільш значимі напрями дослідження якості життя в медицині: оцінка якості
життя здорової популяції, розроблення нормативних критеріїв для окремих статевовікових, соці-
альних і професійних груп населення, регіональні особливості; оцінка якості життя в групі ризику;
оцінка ефективності профілактичних та реабілітаційних програм; розроблення загальних методич-
них рекомендацій з підтримки прийняття рішень у сфері планування соціальних програм, аналізу
результатів економічних реформ та ін.; експертиза нових методів лікування з використанням між-
народних критеріїв, прийнятих у більшості розвинених країнах; забезпечення повноцінного інди-
відуального моніторингу стану хворого з оцінкою ранніх і окремих результатів лікування;
розроблення прогностичних моделей процесу та наслідку хвороби.

Отже, можна стверджувати, що оцінка якості життя повинна стати одним із основних критеріїв
ефективності надання медичної допомоги, а також самостійним показником стану пацієнтів при
проведенні медико-соціальної експертизи, визначення прогнозу, тактики лікування, розробленні
реабілітаційних програм, оскільки насамперед лікуємо не хворобу, а пацієнта, що страждає від неї.

Здійснення дослідження якості життя є важливим методом інтегральної оцінки основних аспек-
тів життя людини на індивідуальному, груповому та популяційному рівнях, а також дозволяє вирі-
шувати низку актуальних проблем у сфері охорони здоров’я й соціальній сфері. Тому наукові та
практичні розробки стосовно питань дослідження якості життя залишаються пріоритетним напря-
мом медицини сьогодення.

Отже, проведений теоретичний аналіз дає змогу зробити висновки, що якість життя особистості
є індивідуальним та суб’єктивним поняттям, що об’єднує у своїй суті найважливіші сфери життя
людини, задоволення яких свідчить про позитивну якість життя, а негативне сприйняття свого
життя — про негативну якість життя.

164

Психологія особистості



Освіта регіону — 2013/2 165

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексінська А. Позиція якості життя / А. Алексінська [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=231].

2. Костюкова К.В. Система цінностей особистості у формуванні оцінки якості життя / К.В. Костюкова //
Актуальні проблеми психології. — Т.7 (Екологічна психологія). — 2010. — Вип. 23. — С.100–104.

3. Кувшинова Н.Ю. Психологические фактори, влияющие на удоволетворенность качеством жизни боль-
ных ишемической болезнью сердца / Н.Ю. Кувшинова // Мир психологии. — 2010. — № 3. — С. 221–231.

4. Краснова О.В. Социальная психология старения: [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений] /
О.В. Краснова, А.Г. Лидере. — М., 2002. — 288 с.

5. Леонтьев Д.А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности / Д.А. Ле-
онтьев // Психологический журнал. — 2000. — Т. 21. — № 1. — С. 15–25.

6. Лехан В.М. Якість життя як критерій якості медичної допомоги / В.М. Лехан, О.Л. Зюков, А.В. Іпатов //
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2006. — № 3 — С. 95–100.

7. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. — СПб: Евразия, 1999. — 370 с.
8. Симоненко В.Б. Качество жизни у кардиологических больных / В.Б. Симоненко, В.И. Стеклов // Кли-

ническая медицина. — 2007. — № 3. — С. 11–15.
9. Чабан О.С. Якість життя пацієнта з позицій медичної психології // Мистецтво лікування. — 2008. — № 5

(51). — С. 40–43.
10. Ягенський А.В. Оцінка якості життя у сучасній медичній практиці / А.В. Ягенський, І.М. Січкарук //

Внутрішня медицина. — 2007. — № 3 (3). — С. 21–30.
11. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org /wiki/Якість_життя.

Ольга Віговська. Якість життя особистості: теоретико-емпіричні доробки сучасної психології



СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ
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У статті розглянуто проблему розроблення моделі особистості спеціаліста. Проаналізовані підходи
до побудови моделі особистості психолога-діагноста, визначені її структурні та змістові характе -
ристики.

Ключові слова: структурна модель, професійно важливі якості,  модель особистості психолога.

В статье рассматривается проблема разработки модели личности специалиста. Проанализированы
подходы к построению модели личности психолога-диагноста, определены ее структурные и содержа-
тельные характеристики.

Ключевые слова: структурная модель, профессионально важные качества,  модель личности пси-
холога.

The problem of development of model of personality of specialist is examined in the article. Going is analysed
near the construction of model of personality of psychologist-diagnostician, her structural and rich in content de-
scriptions are certain.

Key words: structural model, professionally important internalss, model of personality of psychologist.

Сучасне суспільство створює запити на різновекторний розвиток діяльності психолога. Це зу-
мовлює нові вимоги до підготовки фахівців, зокрема, диференціації підготовки психологів за різ-
ними спеціалізаціями.  Підвищення якості фахової підготовки психологів за спеціалізаціями
пов’язане із вирішенням завдання визначення професіографічних вимог (вимог до рівня знань
і вмінь, професійно важливих якостей та розроблення моделі особистості психолога) та відповід-
ності цим вимогам навчальних планів і програм.

Умовою успішної професіоналізації на етапі професійного навчання виступає оволодіння май-
бутніми психологами моделлю спеціаліста (яка включає моделі діяльності та особистості спеціа-
ліста). Розроблення моделей особистості психолога різних спеціалізацій та забезпечення процесу
їх інтеріоризації майбутніми фахівцями оптимізує професійне становлення останніх.

Дослідження особистісних особливостей та побудова моделі особистості психолога у вітчизняній
психології проводиться зазвичай в рамках концепції професійно важливих якостей. 

Професійно важливі якості  психолога аналізуються в низці досліджень (Г. Абрамова, О. Бонда-
ренко, В. Бочелюк, Т. Верняєва, І. Дубровіна, В.Зарицька, О. Кукосян, М. Молоканов, М. Обозов,
Є. Романова, О. Родіна, ін.). Особливості професійно важливих характеристик психолога пов’язані
з особливостями різних видів психологічної діяльності. Результати досліджень М. Амінова, М. Мо-
локанова, Л. Собчик та інші. засвідчують наявність змістових відмінностей професійно важливих
якостей психологів-дослідників та психологів-практиків. У свою чергу в діяльності практичного
психолога розрізняються такі її види, як психодіагностична, психоконсультативна, психокорекційна
тощо. Одним з основних видів діяльності практичного психолога є психодіагностична діяльність.
Актуальним завданням є визначення змістових та структурних характеристик моделі особистості
психолога-діагноста.

Існує єдність позицій науковців-психологів щодо функціональних характеристик професійно
важливих якостей (ПВЯ) людини, однак є відмінності у визначенні їхніх змістових характеристик.
У контексті професіографії ПВЯ визначають як такі, що впливають на успішність засвоєння про-
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фесійної діяльності та ефективність праці. Однак спектр властивостей людини, що належать до
ПВЯ, достатньо різноманітний і певною мірою визначається позицією дослідника.

Дослідження професійно важливих якостей спеціаліста (В. Бодров, С. Дружилов, А. Карпов,
Ю. Поваренков, В. Толочек, О. Фонарьов, В. Шадриков та інші) дозволяють зробити такі висновки:

– кожна професійна діяльність вимагає певної сукупності ПВЯ; 
– ПВЯ в процесі оволодіння професійною діяльністю розвиваються, складаються способи їх

компенсації, вдосконалюється їх структура: її інтегрованість та індивідуалізація; 
– ПВЯ спеціаліста є закономірно організованою системою. Між окремими якостями встанов-

люються взаємозв’язки компенсаторного та сприяючого типу і ПВЯ виступають як певний симп-
томокомплекс властивостей суб’єкта професійної діяльності;

– у міру професіоналізації успішність діяльності дедалі більше визначається всією структурою
ПВЯ, а не окремими якостями.

На визначенні ПВЯ, особливостей особистості, зайнятої в певному виді професійної діяльності,
базується розроблення моделі особистості спеціаліста. 

Модель — це, в загальному вигляді, певна схема (опис) природного або суспільного процесу,
явища, об’єкта. Під моделлю розуміється певний матеріальний або мисленнєво представлений
об’єкт (образ об’єкта), який відтворює суттєві властивості об’єкта-оригінала. Модель завжди є спро-
щеним уявленням про реальний об’єкт, процес або явище.

Психологічна модель розглядається як формальна модель психічного або соціально-психологіч-
ного феномена, яка відтворює певні основні, ключові, на думку дослідника, характеристики цього
феномена. Досліджуючи модель, аналогічну досліджуваному об’єкту реальності, отримують нове
знання про самий цей об’єкт. Залежно від характеру отримуваного знання модель може виконувати
різні функції. Метою моделювання особистості спеціаліста є використання моделі в процесі про-
фесійної підготовки, для забезпечення професійної освіти, що пов’язане, зокрема, з педагогічним
проектуванням. Модель особистості спеціаліста дозволяє конкретизувати мету побудови процесу
підготовки спеціаліста та визначити критерії оцінки якості його підготовки.

На думку С. Дружилова [1, с. 188], необхідно розрізняти два різновиди моделей. По-перше, внут-
рішні, психічні моделі (як сукупність образів) людини, в яких знаходить відображення суб’єктивна
картина світу або його фрагменти (психічні моделі професії, ін.). Ці моделі «забезпечують» діяль-
ність людини, визначають її ставлення до світу та до себе.  По-друге, об’єктивовані моделі як сис-
теми об’єктів, які відтворюють певні суттєві властивості системи-оригінала (вербальні та знакові
моделі професії, тощо).

Відповідно ми розглядаємо модель особистості психодіагноста, яка складається у майбутнього
фахівця, та модель особистості психодіагноста, яка розробляється як своєрідний дидактичний засіб,
важливий для забезпечення професійної підготовки психолога до діагностичної діяльності.  

Мета статті полягає в систематизації підходів до побудови моделі особистості психолога-діаг-
носта, дослідженні змістових і структурних характеристик цієї моделі.

Модель особистості спеціаліста розробляється в сучасній психології за різними підходами. Про-
аналізуємо ці підходи, конкретизуючи їх на розробленні моделі особистості психодіагноста. 

Перший підхід передбачає рух від змістових характеристик діяльності до особистості, тобто вивчається
професійна діяльність, виділяються якості, які обумовлюють ефективність її виконання. Модель особи-
стості спеціаліста розглядається як зведення вимог професійної діяльності до фахівця. Нормативні вимоги
до особистісних якостей психодіагноста формулюються в кодексі етичних принципів психодіагностичної
діяльності. Однак узагальнене формулювання принципів не дозволяє однозначно конкретизувати ПВЯ
психодіагноста. Різні дослідники (В. Зінченко, С. Посохова, О. Юдіна та інші) «вилучають» із цих прин-
ципів різні компоненти професійно важливих характеристик психолога-діагноста.

Другий підхід до дослідження особистісних особливостей психодіагноста та побудови моделі
його особистості передбачає рух від особливостей виконання діяльності до особистості: порівняння
успішних та неуспішних спеціалістів за їхніми особистісними якостями. Таке порівняння вимагає
визначення критеріїв успішності діяльності та показників виміру особистісних особливостей.
У проведених експериментальних дослідженнях (О. Ануфрієв, С. Костроміна, Л. Собчик, О. Юдіна
та інші) основними критеріями ефективності психодіагноста виступають: кількість висунутих гі-
потез, кількість правильно розв’язаних психодіагностичних завдань, час розв’язання. Для вимірю-
вання особистісних характеристик застосовується опитувальник 16-PF Кеттелла.     

Третій підхід до дослідження особистісних особливостей психодіагноста базується на розгляді
постановки психологічного діагнозу як процесу прийняття рішення і передбачає дослідження
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прояву властивостей особистості при прийнятті рішень. У ряді досліджень з’ясовується роль, яку
відіграють різні особистісні властивості у процесі прийняття рішень. При цьому вивчаються коре-
ляції поведінки людини при розв’язанні завдання, що містить ризик, із певними рисами її особис-
тості. Досліджується роль особистості  в протіканні різних процесів прийняття рішень: роль
властивостей особистості в активності пошуку  інформації, конструктивності дій в невизначеній
ситуації  (Ю. Козелецький та інші), роль властивостей особистості в процесі генерації альтерна-
тивних рішень та передбаченні їхніх наслідків (В. Гомельський та інші) тощо. 

Побудові моделі особистості психодіагноста сприяє і напрям дослідження анти ПВЯ (власти-
востей, які негативно корелюють із параметрами психодіагностичної діяльності), особистісних
особливостей, які зумовлюють схильність до професійного вигорання та професійних деформацій
(С. Костроміна, М. Обозов, О. Смирнова, Л. Собчик, Й. Шванцара та інші).

Отже, проведений теоретичний аналіз дозволив виділити ряд підходів до розроблення моделі
особистості психодіагноста, які здійснюються в рамках концепції професійно важливих якостей.
Побудована таким шляхом модель особистості психодіагноста належить до виду неповних моделей,
є аналогом реального об’єкта (представляючи гомоморфізм як вид аналогії), меншої складності,
ніж реальний об’єкт, є спрощенням сукупності реальних властивостей. 

За наявності змістової різноманітності, всі моделі особистості психодіагноста є компонентними
моделями, які включають достатньо об’ємний перелік якостей. Пропоновані переліки ніяк не струк-
туровані, що ускладнює їх використання в цілях організації професійного навчання. Ефективність
моделі спеціаліста як засобу педагогічного проектування визначається, в першу чергу, такими
властивостями моделі, як системно-структурна організація, цілісність, динамічність. Тож перспек-
тивною вбачається побудова структурної моделі особистості психодіагноста, яка відповідала б за-
значеним вимогам.

Один із продуктивних напрямів розробки структурної моделі особистості спеціаліста реалізується
в дослідженнях О. Фонарьова: виходити із певної теорії щодо структури особистості, яка і задає
структурно-змістове визначення професійно важливих якостей. При побудові моделі особистості
професіоналів, що працюють у професіях типу «людина-людина», О. Фонарьов [3, с. 216–223] ба-
зується на структурі особистості, яка складається з чотирьох ієрархічно пов’язаних між собою рівнів:
індивідуально-виконавчого, індивідуально-психологічного, соціально-психологічного та духовно-
культурного. Відповідно автор пропонує виділяти чотири рівні особистісно-ділових якостей, які
складають модель особистості професіонала: діяльнісні та поведінкові; індивідуально-психологічні;
соціально-психологічні; духовно-моральні. Системний підхід до побудови структурної моделі від-
криває можливість не тільки виділити комплекс особистісно-ділових якостей, а й визначити їх іє-
рархічну підпорядкованість. Діяльнісні та поведінкові риси разом з індивідуально-психологічними
якостями становлять периферійні, неголовні характеристики особистості спеціаліста. А духовно-
моральні  та соціально-психологічні якості людини становлять глибинні, ядерні характеристики
професіонала. Саме ціннісно-смислова спрямованість життя людини надає її активності професійну
гуманність та зумовлює успіх у професійній діяльності.

Структурування за цією ієрархією змістових характеристик компонентних моделей особистості
психодіагноста, представлених у психологічній літературі, дозволяє визначити такі структурно-зміс-
тові характеристики  моделі особистості психолога-діагноста:

1) діяльнісні та поведінкові якості: енергійність; активність; гнучкість поведінки;
2) індивідуально-психологічні якості: помірний рівень тривожності; емоційна зрілість та стійкість;

високий рівень розвитку інтелекту, соціального та вербального інтелекту; аналітичність, систем-
ність, критичність, самостійність, гнучкість мислення; інтуїтивність; самодостатність, самостій-
ність, опора на себе в прийнятті рішень; здатність приймати рішення за недостатності інформації;
висока загальна культура, вільне володіння мовленням; позитивна Я-концепція, самопізнання, са-
моприйняття,  здатність до особистісного розвитку;

3) соціально-психологічні якості: комунікативні якості, а саме вміння орієнтуватися в ситуації
взаємодії, позитивність, дружелюбність, потреба в співробітництві; здатність встановлювати довірчі
стосунки; помірно виражена емпатія, яка включає емоційний та когнітивний компоненти; здатність
передбачати дії інших людей, розуміти вербальні та невербальні ознаки поведінки; професійний
такт; делікатність; терпимість до чужої думки; поступливість; безпристрасність; здатність до без-
оціночного судження;

4) духовно-моральні якості: доброзичливість, любов до людей; відповідальність, розвинуте почуття
обов’язку; чесність; незалежність поглядів. 
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З метою дослідження змістових характеристик внутрішньої моделі особистості психолога-діаг-
носта проведене опитування (з відкритими запитаннями) 128 студентів спеціальності «Психологія»
Інституту перепідготовки і підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені
М. Драгоманова  (заочна форма навчання). Всі опитані студенти вже опанували навчальну дисцип-
ліну «Психодіагностика».

Змістові характеристики моделі особистості психодіагноста, яка склалася у майбутніх психологів,
проаналізуємо відповідно до визначеної структури об’єктивованої  моделі. 

Діяльнісні та поведінкові якості психодіагноста. Кожен другий студент відносить до професійно
важливих якостей психодіагноста професіоналізм, професійну ерудицію, знання теорії та профе-
сійні вміння. 36% опитаних конкретизують професійні вміння як: уміння підбирати та працювати
з методиками; вміння візуальної діагностики; вміння робити розрахунки та інтерпретувати резуль-
тати; вміння систематизувати; розставляти акценти; знайти правильне рішення; вміння розділяти
роботу та особисте життя тощо. Третина студентів конкретизує вміння психодіагноста як уміння
спілкування: вміння привернути до себе; вміння слухати;  вміння поставити себе на місце іншої
людини; вміння переконувати; знаходити підхід до людини. Близько 15% студентів визначають ви-
моги до зовнішнього вигляду психолога: миловидність, приємний вигляд, охайність, акуратність.
Трохи рідше вказуються методичність, чіткість дій, точність та швидкість у роботі.

Активність визначає як ПВЯ психодіагноста лише  близько 5% вибірки. Енергійність та гнучкість
поведінки не визначені студентами.

Індивідуально-психологічні якості психодіагноста. Кожен другий студент вказує  інтелектуальні
характеристики або характеристики мислення. При цьому інтелектуальні характеристики не конк-
ретизуються («інтелект», «інтелектуальність», «розум»). Серед мисленнєвих характеристик визна-
чаються: логічність, гнучкість, системність, швидкість мислення, а також  вказуються аналітичні
та математичні здібності. Майже половина вибірки вказують терпіння, терпимість, стриманість,
врівноваженість, самовладання. Близько третини студентів  відносить до ПВЯ психодіагноста об’єк-
тивність, уважність, спостережливість, також зазначають впевненість у собі, гармонію у собі, зрі-
лість особистості. Менше 10% опитаних вказують інтуїцію психодіагноста. Кожен п’ятий  опитаний
до професійно важливих якостей психодіагноста включає ерудицію, освіченість або життєвий до-
свід, мудрість. Майже з тією ж частотою визначаються мовленнєві характеристики психодіагноста:
володіння словом; поставлене, правильне мовлення; приємний голос; чітка мова тощо.

Деякі студенти відносять до ПВЯ психодіагноста хитрість, прагматичність, лояльність, раціо-
нальність, винахідливість.

Соціально-психологічні якості психодіагноста. Найчастіше студентами вказуються такі якості:
комунікабельність, тактовність, етичність, емпатія, розуміння та прийняття різних людей, толеран-
тність до обстежуваного. Деякі студенти відносять до ПВЯ психодіагноста співчуття, співпережи-
вання, чуттєвість, вміння швидко давати пораду.

Отримані результати не свідчать про врахування майбутніми психологами специфічності діаг-
ностичної комунікації. Ця специфіка, як засвідчує експериментальне дослідження психодіагнос-
тичної діяльності в системі освіти С.М.Костроміної [2, с. 41–42], зумовлює необхідність розрізняти
дві групи комунікативних якостей психодіагноста. Перша група якостей (вміння точно орієнтува-
тися в ситуації взаємодії, позитивність, дружелюбність, потреба в співробітництві) має прямий
зв’язок з адекватністю імпліцитного діагнозу. Однак інша група комунікативних якостей (емпатія,
відкритість, гнучкість, потреба у спілкуванні) визначає прагнення проявити співчуття, співпере-
живання, емоційне забарвлення діалогу, спрямованість на активне спілкування, що знижує якість
діагностичного процесу. Тобто ступінь конструктивності комунікативних якостей спеціаліста ви-
значається особливостями психодіагностичної діяльності, яка вимагає обмеження включеності
емоційного компоненту спілкування та посилення когнітивної складової, орієнтації на постав -
лене завдання.

Духовно-моральні якості психодіагноста. Якщо діяльнісні, поведінкові, індивідуально-психоло-
гічні та соціально-психологічні якості психодіагноста вказує кожний студент, то духовно-моральні
якості визначають тільки близько 50% опитаних. Найчастіше це такі характеристики: любов до
людей, порядність, чесність, відповідальність, прагнення до саморозвитку, самовдосконалення в ро-
боті; духовність; здоровий альтруїзм; бажання допомогти; гуманізм. Деякі студенти називають, не
конкретизуючи, моральні цінності, духовні цінності або життєві цінності. До  професійно важливих
якостей психодіагноста також відносять: інтерес до людей; бажання не заподіяти шкоди; людяність;
відданість справі.

Тетяна Бушуєва. Структурно-змістові характеристики моделі особистості психолога



Отримані результати показують, що кожен другий студент не включає до переліку професійно
важливих якостей психолога-діагноста духовно-моральні якості. У зв’язку з цим слід зауважити
таке. Можна по-різному описувати спектр особистісних особливостей ефективного психодіагноста,
розширюючи та поглиблюючи характеристики, що включаються в нього. Однак кожна з цих ха-
рактеристик має значення саме в системі цінностей спеціаліста, яка визначається зрілістю мораль-
ної свідомості. Саме тому серед основних особистісних властивостей психодіагноста і визначаються
гуманні особистісні тенденції, доброзичливість та любов до людей. Усвідомлення цього майбутніми
психологами сприятиме становленню цілісної особистості професіонала. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведений теоретичний аналіз дозволив виді-
лити ряд підходів до розроблення моделі особистості психодіагноста, які здійснюються в рамках
концепції професійно важливих якостей. Побудовані таким шляхом моделі особистості психодіаг-
носта належать до виду неповних моделей і є компонентними моделями. Представлено спробу
структурування змістових характеристик компонентних моделей особистості психолога-діагноста,
виходячи із рівневого уявлення щодо структури особистості. Порівняльний аналіз змістових харак-
теристик цієї моделі та моделі особистості психолога-діагноста,  яка склалася у майбутніх психо-
логів, засвідчує необхідність оптимізації процесу забезпечення студентам можливостей опанування
моделлю особистості спеціаліста. Розв’язання цього завдання при проектуванні, визначенні зміс-
товно-цільових характеристик навчальних дисциплін, особливо циклу професійної підготовки, ок-
реслює перспективи подальших досліджень. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА 
ДО ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ірина Зошій, студентка Львівського інституту
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».
УДК 159.923 : 37.047 : 331.548

Стаття присвячена дослідженню індивідуальних особливостей студентів майбутніх юристів та їх
психологічної підготовки до майбутньої юридичної діяльності. Серед необхідних для обраної діяльності
властивостей особистості нами розглядались мотиви вибору професії, комунікативні, організаторські
здібності, вольові та мисленнєві властивості тощо.  

Ключові слова: професія, мотивація, юридична діяльність, «людина-людина», комунікативні
здібності.

Статья посвящена исследованию индивидуальных особенностей студентов будущих юристов и их
психологической подготовки к будущей юридической деятельности. Среди необходимых для избранной
деятельности свойств личности нами рассматривались мотивы выбора профессии, коммуникативные,
организаторские способности, волевые и мыслительные свойства и т.п.

Ключевые слова: профессия, мотивация, юридическая деятельность, «человек-человек», комму-
никативные способности.

The article is sanctified to research the individual characteristics of students’ future lawyers and their psychological
preparation for future legal action. Among the activities necessary for the chosen personality traits we discussed the
motives of occupational choice, communication, organizational skills, strong-willed and thinking etc. properties.

Key words: profession, motivation, legal activities, «man-man» communication skills.

В умовах реформування в Україні суспільних відносин, зміни економічного та політичного ус-
трою, оновлення духовної сфери дедалі більше інтенсифікуються правові зрушення в житті країни,
змінюється підхід до підготовки фахівців у сфері юриспруденції. Юридична праця належить до тих
видів діяльності, що визначаються, насамперед, системою взаємозв’язків «людина — людина». Зміст
такої діяльності зумовлюється багатоваріантністю професійних завдань та їхньою значною інтелек-
туальною й емоційною насиченістю. Юридичну діяльність можна віднести до професій, що перед-
бачають виконання службових обов’язків у напружених, екстремальних, стресогенних умовах. Вона
відбувається у сфері дії права з використанням правових засобів, здійснюється спеціально уповно-
важеними суб’єктами, які володіють юридичними знаннями. Її метою є упорядкування, узгодження
суспільних відносин щодо вимог права, вирішення конкретних життєвих ситуацій та задоволення
на цій основі індивідуальних, групових та загальнолюдських потреб та інтересів. Юридична діяль-
ність у багатьох ситуаціях виявляє елементи творчості, індивідуального підходу, винесення конкрет-
ного рішення на підставі загальної моделі поведінки. Сучасна юридична наука розвивається, тому
кожна юридична професія, крім загальних вимог, висуває юристу-практику — слідчому, прокуро-
рові, судді, адвокатові — специфічні вимоги. Підвищення якості праці юриста неможливе без ура-
хування індивідуальних особливостей його особистості та відповідності особистісних якостей
об’єктивним вимогам даної професії. Отже, той, хто обирає цей вид діяльності (юридичний), по-
винен мати чіткі реальні та адекватні уявлення про необхідні для обраної діяльності властивості
особистості, мати відповідний рівень комунікативних та організаторських здібностей та певний тип
мотивації тощо.  

Дослідження психологічної підготовки до здійснення юридичної діяльності відображено в пра-
цях таких учених, як В. Бакеєв, В. Васильєв, Ф. Глазирін, О. Глоточкін, В. Деєв, О. Дулов, М. Ені-
кеєв, М. Коченов, В. Ф. Пірожков, О. Ратінов, В. Романов, О. Сітковська, О. Столяренко, О. Сухов,
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А. Ушатіков, Г. Шиханцов, К. Шихриманян. Юридична праця розглядається як цілеспрямований
процес здійснення різних видів діяльності, який передбачає включення людини в суспільно-правові
процеси на підставі соціокультурних програм. Працівник правоохоронних органів включається в ді-
яльність не генетично, а соціально, через систему правових норм регуляції. Саме за таких умов ви-
никає результат як форма виконання запланованої цілі, яка задається суб’єктом права й визначає
всі його дії та дії об’єкта права.

Відповідно до загальних положень про психологію діяльності, юридична діяльність може бути
як індивідуальною (проведення допиту свідків, потерпілих, бесіда адвоката з підозрюваним), так
і груповою (спільне виконання слідчою групою поставленого перед нею завдання).

Аналізуючи психологічну природу юридичної діяльності, слід зауважити, що працювати
з людьми у форматі правового поля набагато складніше, ніж з фізичними об’єктами, адже реакції
людини на зауваження, її бажання, мотиви, емоції надзвичайно різноманітні. Іноді людина, для
прикладу свідок, говорить одне, пише інше, думає про третє, а чинить ще інакше [2]. Важливим ас-
пектом юридичної діяльності є вміння працівника правоохоронних органів оцінювати свої дії та дії
інших за їхньою поведінкою, а не за емоційним ставленням до них. Психологічна специфіка юри-
дичної діяльності полягає і в тому, що головним завданням працівників правоохоронних органів
є забезпечення найбільш раціонального функціонування всієї системи «людина-право»; опти-
мальне з точки зору правових та психологічних потреб включення фахівців-юристів у сферу право-
застосовних і правоохоронних відносин, відносин у зв’язку із судочинством шляхом актуалізації
внутрішньої мотивації особистості (за власною ініціативою, бажанням, волею і вмінням виконувати
завдання, що стоять перед правоохоронними органами та юриспруденцією загалом); підвищення
юридичної та етико-психологічної відповідальності; вміння спілкуватися, вести допит, налагоджу-
вати діалог у розмові з потерпілим, підозрюваним; здатність працювати в екстремальних умовах та
уміння витримувати високе емоційне напруження.

Юридична діяльність у системі «людина-право» має такі специфічні психологічні особливості [3]:
– правова регламентація діяльності передбачає підпорядкування суворо встановленим нормам за-

кону й обов’язкове їх виконання. Однак із цього не випливає, що суб’єкт права цілковито обмежений
у своїх волевиявленнях щодо вибору засобів виконання діяльності, її раціональної організації;

– наявність у фахівця-юриста владних повноважень, тобто права та обов’язку застосування влади
від імені закону. За таких умов стан підвищеної відповідальності, поряд із необхідністю винесення
виважених рішень, надає юридичній діяльності характеру психологічного напруження і може при-
звести до появи негативних тенденцій, таких як надмірне чи нерішуче застосування владних по-
вноважень, зловживання службовим становищем, сумніви, побоювання стосовно можливої
відповідальності та наслідків;

– наявність елементів небезпеки і ризику, в тому числі й при прийнятті рішення, яке може мати
небажані особистісні наслідки. Юридична практика свідчить, що «владний» ризик заохочується ке-
рівництвом, а «невладний» характеризується як невиправданий і спричиняє відповідальність;

– охоплення великої кількості службових ситуацій, що унеможливлює чітке планування і про-
гнозування результатів. Будь-яка ситуація може мати ряд аспектів, кожен із яких потребує своєї
оцінки. З цих причин визначити власне ставлення до конкретного об’єкта (свідка, підозрюваного)
не завжди просто. Така неочевидність ситуації потребує напруження інтелектуальних, моральних,
психологічних зусиль. Водночас слабо прогнозована зміна дій і вчинків, одночасне виконання де-
кількох завдань, іноді таких, що є поза межами компетенції (працевлаштування, оздоровлення
дітей), може створювати умови для розвитку у працівника правоохоронних органів стану апатії,
фрустрації, депресії;

– високі вимоги до навичок професійного спілкування, наявність індивідуальних технік взає-
модії і сприймання людей. Працівник правоохоронних органів повинен вміти швидко реагувати на
репліку співрозмовника, на невербальні прояви спілкування (контакт очима, жестикуляція), про-
гнозувати можливі варіанти поведінки співбесідника.

Аналізуючи психологічні особливості юридичної діяльності, варто враховувати той факт, що вона
належить до тих професій, які передбачають виконання службових обов’язків у напружених, ек-
стремальних, стресогенних умовах [2]. Саме тому їй притаманні характеристики так званих
критичних видів діяльності: вплив на особистість особливостей соціальної напруженості, екстре-
мальність діяльності в контексті підвищеної відповідальності та дефіциту часу. Передусім ідеться
про вплив на особистість особливостей соціальної напруженості, дуже сильних подразників і три-
вале домінування негативних емоцій за браком позитивних. Помічено, що поведінкові прояви со-
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ціальної напруженості фіксуються у зростанні серед людей недовіри до влади, конфліктності в сус-
пільстві, тривожності, ажіотажному попиті, погіршенні демографічної ситуації, постійних стресах
і дистресах.

Отже, психологічні вимоги до особистості досить високі й неоднорідні, адже передбачають на-
явність у юриста-фахівця сукупності якостей, що рідко поєднуються в одній особі. Зазвичай вони
можуть компенсуватися за рахунок індивідуального стилю спілкування й діяльності, однак не за-
вжди і не однаковою мірою.

Мета роботи полягала у дослідженні психологічної підготовки до юридичної діяльності у сту-
дентів майбутніх юристів.

В емпіричному дослідженні взяло участь 72 студенти-третьокурсники юридичних факультетів
ВНЗ м. Львова, 40 хлопців та 32 дівчини, віком 19–21 років. 

У дослідженні були використані такі методики:
1. Методика виявлення комунікативних і організаторських здібностей (КОЗ-2). 
2. Методика «Мотиви вибору професії». 
3. Методика «Дослідження уявлень суб’єкта праці про необхідні для обраної діяльності власти-

вості особистості». 
4. Методика «Опитувальник професійної готовності» (Л. Кабардова).
За результатами дослідження на виявлення комунікативних та організаторських здібностей

(КОЗ-2), у багатьох хлопців та дівчат (табл. 1, табл. 2) виявлено високий рівень комунікативних
(58%) та організаторських (53%) здібностей, тобто для них характерні швидка орієнтація в складних
ситуаціях та невимушеність поведінки в новому колективі. Вони не розгублюються в нових умовах,
швидко знаходять друзів, постійно намагаються розширити коло своїх знайомих, займаються гро-
мадською діяльністю, допомагають близьким, друзям, виявляють ініціативу в спілкуванні, із задо-
воленням беруть участь в організації громадських заходів, можуть самостійно прийняти рішення
в складній ситуації. Всі ці якості є надзвичайно важливими для роботи в юридичній сфері.

Також у деяких досліджуваних виявлено середній рівень комунікативних (36%) та організа-
торських (42%) здібностей, володіючи в цілому середніми показниками, люди цієї групи праг-
нуть до контакту з людьми, не обмежують кола своїх знайомив, відстоюють свою думку, планують
роботу. Ця група осіб має потребу у формуванні й розвитку комунікативних й організаторських
здібностей.

У незначної кількості досліджуваних виявлено низький рівень комунікативних (6%) і організа-
торських (5%) здібностей. Хлопці та дівчата цієї групи не прагнуть до спілкування, відчувають себе
незручно в новому товаристві і тому переважно проводять час на одинці із собою, обмежуючи коло
своїх знайомств, відчувають труднощі у встановленні контактів із людьми й у виступах перед ауди-
торією, погано орієнтуються в незнайомій ситуації, важко переживають образи. Виявлення ініціа-
тиви в громадській діяльності вкрай низьке. У багатьох справах вони намагаються уникнути
прийняття самостійних рішень.

Таблиця 1 — Комунікативні та організаторські здібності хлопців

Таблиця 2 — Комунікативні та організаторські здібності дівчат

За методикою «Мотиви вибору професії» (табл.3) у 32 досліджуваних домінуючим видом моти-
вації виявлено внутрішні індивідуально значимі мотиви, що становить 33%, а це означає, що у цих

Показник
Високий 

рівень
%

Середній 
рівень

%
Низький 

рівень
%

Комунікативні здібності 22 55 14 35 4 10

Організаторські здібності 18 45 20 50 2 5

Показник
Високий 

рівень
%

Середній 
рівень

%
Низький 

рівень
%

Комунікативні здібності 20 62 12 38 – –

Організаторські здібності 20 62 10 32 2 6
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осіб є вдоволення, яке приносить робота завдяки її творчому характеру, можливості спілкування,
керівництва іншою людиною, вони самі працюють із задоволенням, без зовнішнього тиску.

У 30 досліджуваних домінуючим видом мотивації виявлено внутрішні соціально значимі мотиви,
що становить 50%, тобто в них вплив соціального середовища формує внутрішні установки щодо
вибору професії.

У шести досліджуваних домінуючим видом мотивації виявлено зовнішні позитивні мотиви, що
становить 11 %, люди, які вважають обрану професію своїм покликанням і бажають творчо в ній
розкритись та проявити себе, в них домінує матеріальне стимулювання, можливість просування по
роботі, схвалення колективу, престиж, тобто стимули, заради яких людина вважає за необхідне до-
класти свої зусилля.

У чотирьох досліджуваних домінуючим видом мотивації виявлено зовнішні негативні мотиви,
що становить 6%, у цієї категорії осіб переважають мотиви уникнення, захисту, присутні конфор-
мізм, обмеженість, пасивність.

Таблиця 3  — Мотиви вибору професії у хлопців та дівчат

За допомогою методики «Дослідження уявлень суб’єкта праці про необхідні для обраної діяль-
ності властивості особистості» (табл. 4) виявлено у 32 хлопців комунікативні властивості, що ста-
новить 80%, у 28 хлопців вольові властивості — 70%, у 16 хлопців мовні властивості — 40%, у 24
хлопців мисленнєві властивості — 60%, у 20 хлопців імажинітивні властивості — 50%, у 12 хлопців
атенційні та мнемічні властивості — 30%, у 8 хлопців спостережливість — 20%, у 4 хлопців емоційні
властивості, що становить 10%. Не виявлено у жодного досліджуваного хлопця моторних та сен-
сорних властивостей особистості.

Таблиця  4 — Властивості особистості у хлопців і дівчат
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Показники
Кількість досліджуваних

хлопців
Результат, %

Кількість досліджував
них дівчат

Результат, %

Внутрішні індивідуально
значимі мотиви

20 50 12 38

Внутрішні соціально 
значимі мотиви

14 34 16 50

Зовнішні позитивні мотиви 4 10 2 6

Зовнішні негативні мотиви 2 5 2 6

Властивості
К-сть досліджуваних

хлопців
Результати, %

К-сть досліджуваних
дівчат

Результати, %

Атенційні 12 30 6 18

Спостережливість 8 20 – –

Мнемічні 12 30 4 12

Моторні – – – –

Сенсорні – – – –

Імажинітивні 20 50 4 12

Мисленнєві 24 60 10 31

Емоційні 4 10 20 62

Вольові 28 70 16 50

Мовні 16 40 14 44

Комунікативні 32 80 12 38
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У дівчат за допомогою цієї методики виявлено такі показники: 
– емоційні властивості — у 20 осіб, що становить 62%;
– вольові властивості — у 16 осіб, 50%;
– мовні властивості — у 14 осіб, 44%;
– комунікативні властивості — у 12 осіб, 38%;
– мисленнєві властивості — у 10 осіб, 31%;
– атенційні властивості — у 6 осіб, 18%;
– мнемічні та імажинітивні — у 4 осіб, що становить 12%.
У жодної досліджуваної дівчини не виявлено спостережливості, моторних та сенсорних властивостей.
За результатами методики «Опитувальник професійної готовності» (табл. 5) у 24 досліджуваних

хлопців виявлено схильність до професійної сфери в системі «людина-людина», що становить 60%,
у 8 осіб схильність до професійної сфери в системі «людина — техніка — 20%, у 4 осіб схильність до
професійної сфери в системі «людина-знакова система» — 10%, по 2 особи схильність до професійної
сфери в системі «людина-природа» та «людина — художній образ», що становить по 5% відповідно.

У досліджуваних дівчат виявлено такі показники:
– система «людина — знакова система» у 4 осіб, 12%;
– система «людина — техніка» не виявлено у жодної особи;
– система «людина — природа» у 4 осіб, 12%;
– система «людина — художній образ» у 6 осіб, 19%;
– система «людина — людина» у 18 осіб, що становить 57%.
Для осіб, у яких найбільша схильність до системи «людина — знакова система», об’єктом праці

є різні знаки: усна та писемна мови, цифри, хімічні та фізичні символи, ноти, схеми, карти, графіки,
малюнки, дорожні знаки, формули тощо. Тому, щоб успішно працювати у  цій сфері, потрібні особ-
ливі здібності занурюватись у світ сухих позначень, відволікатись від зовнішнього світу і сконцент-
руватись на тих відомостях, які несуть за собою ті чи інші знаки. Під час роботи зі знаками, як і при
роботі з іншими реальностями, виникають завдання контролю, перевірки, звітності, обробки відо-
мостей, а також завдання винаходження нових знаків та знакових систем, тобто тут також є своє-
рідна можливість для творчості.

Для тих, хто належить до системи «людина — техніка», праця спрямована на технічні об’єкти
(машини, механізми, матеріали, види енергії). Орієнтуватись у професіях цього типу допоможуть
навчальні предмети, такі як фізика, хімія, математика, креслення. Технічні об’єкти повинні бути
точно виміряні, точно визначені за багатьма ознаками і під час їхньої обробки, перетворенні, пере-
міщенні чи оцінці очікується та вимагається від спеціаліста точність, визначеність дій. Оскільки
технічні об’єкти створюються самою Людиною, і у світі техніки є широкі можливості для нова-
торства, винахідництва, технічної творчості, то технічна фантазія, здатність з’єднати і роз’єднати
технічні об’єкти та їх частини — важливі умови успіху в цій галузі. Поряд із творчим підходом до
справи в галузі техніки очікується і вимагається від спеціаліста виконавча дисципліна.

Для осіб, у яких переважає схильність до системи «людина — природа», — це робота з живою при-
родою, орієнтуватись у якій допомагають біологічні навчальні предмети, науки, зокрема, ботаніка,
зоологія, анатомія, фізіологія, загальна біологія. Це професії, праця в яких спрямована на рослинні,
тваринні організми та мікроорганізми. Спеціалісту потрібно не просто багато «тримати в голові»,
а й по думки передбачити можливі зміни в об’єктах праці. Від спеціалістів вимагається ініціатива і са-
мостійність у вирішенні конкретних трудових завдань. Важливі також дбайливість і далекоглядність,
тому що багато які зміни в тваринних і рослинних організмах можуть бути безповоротними (рослини
можуть зів’янути, загинути від шкідників, можуть масово гинути домашні тварини тощо). Змінні
умови праці вимагають від спеціаліста творчих вирішень завдань, які виникли.

У тих осіб, в яких переважає схильність до системи «людина — художній образ» праця пов’язана
із художніми об’єктами чи умовами їхнього створення, тобто з винахідницькою, музикальною, лі-
тературно-художньою й акторською діяльністю. Обираючи професії цього типу, слід подумати про
цей прихований бік праці, який може бути непосильною платою за успіх (наприклад, виступ артиста
може тривати декілька хвилин, але можливо це лише тому, що щоденно і багато годин поспіль пра-
цює над удосконаленням та підтримує на належному рівні свою майстерність тощо). Ці професії
вимагають від спеціалістів художнього смаку, емоційності.

У осіб з домінуючою схильністю до системи «людина — людина» найголовніша вимога полягає
у взаємодії з людьми, тобто потрібно навчитись і вміти встановлювати та підтримувати контакти
з людьми, розуміти їх, зважати на їхні особливості. Необхідною умовою є залишатись спокійним
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у будь-якій ситуації та вміти знайти вихід з неї, бути привітним, тактовним, уважним, здатним ста-
вити себе на місце іншої людини, добре пам’ятати, тримати в пам’яті знання про особисті якості
багатьох людей, а також знаходити спільну мову з різними людьми.

Таблиця 5 — Професійна готовность у хлопців і дівчат

Також за результатами дослідження у хлопців можна побачити нульові показники відповідей на
твердження, що стосуються сфери «людина — художній образ», тоді як у дівчат нульові показники
можна побачити у твердженнях, що стосуються сфери «людина — техніка».

Проаналізувавши результати за цією методикою, можна говорити про те, що і у хлопців, і у дівчат
спостерігається найбільша схильність до професійної діяльності в системі «людина — людина», що
й потрібно в здійсненні юридичної діяльності, оскільки професія юриста належить до системи «лю-
дина — людина».

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми, що вивчалася. Можливими пер-
спективами подальшого дослідження є розроблення комплексу методичних рекомендацій, спря-
мованих на розвиток якостей, що сприятимуть психологічній підготовці до юридичної діяльності
для тих осіб, у яких у ході діагностичного дослідження виявлено низькі показники. 
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Показники
К-сть досліджуваних

хлопців
Результат, %

К-сть досліджува
них дівчат

Результат, %

Система 
«людина - знакова система»

4 10 4 12

Система 
«людина - техніка»

8 20 – –

Система 
«людина - природа»

2 5 4 12

Система 
«людина – художній образ»

2 5 6 19

Система 
«людина - людина»

24 60 18 57

Психологія особистості
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У статті розкрито зміст поняття «соціальний інтелект» як загальної здатності людини до пізнання
поведінки інших людей. Обґрунтовано феномен інтелектуальної обдарованості, охарактеризовано до-
слідження, в яких описується це психологічне поняття з точки зору залежності його рівня розвитку від
знань індивіда, рівня креативності та рівня IQ. Охарактеризовано складові інтелектуальної обдарова-
ності.

Ключові слова: соціальний інтелект, загальна здібність, інтелектуальна обдарованість, креатив-
ність, IQ.

В статье раскрыто содержание понятия «социальный интеллект» как общей способности человека
к познанию поведения других людей. Обоснован феномен интеллектуальной одарённости, дана харак-
теристика исследованиям, в которых описывается данное психологическое понятие с точки зрения за-
висимости его уровня развития от знаний индивида, уровня креативности и уровня IQ. Дана
характеристика составляющим интеллектуальной одарённости. 

Ключевые слова: социальный интеллект, общая способность, интеллектуальная одарённость,
креативность, IQ.

In this article the context of the term «social intellect» as a general ability of the person to understand the be-
havior of other people was substantiated. Intellectual giftedness was determined. The researchers were described
(in these researchers intellectual giftedness was investigated from the point of view of the correlation of its level
from knowledge of the person, his / her creativeness and the level of IQ). The structure of intellectual giftedness
was characterized. 

Key words: social intellect, general ability, intellectual giftedness, the correlation, creativeness, IQ.

Проблема розвитку соціального інтелекту особистості є недостатньо вивченою в психологічній
літературі. Це пояснюється, насамперед, тим, що в сучасних психологічних дослідженнях досить
мало уваги приділяється вивченню саме проблеми сутності і функцій соціального інтелекту. Хоча
соціальний інтелект, крім того, що він є однією з важливих складових процесу життєдіяльності лю-
дини, великою мірою детермінує пізнання і розуміння особистістю як своїх дій, вчинків, діяльності
в цілому, так й інших людей. Деякі психологи, зокрема, Дж. Рензуллі, Н. Кентор та інші відносять
соціальний інтелект до структурних компонентів комунікативних здібностей людини, адже вважа-
ють, що саме він відповідає за розуміння або нерозуміння суб’єктом вербальних і невербальних ре-
акцій особистості. Але ні в кого ні жодною мірою не викликає сумнівів, що саме соціальний інтелект
допомагає людині прогнозувати міжособистісні стосунки, інтуїтивно передбачати те чи інше завер-
шення певних ситуацій, що свідчить про достатньою мірою виражене почуття емпатії особистості
з високим рівнем розвитку соціального інтелекту. Такі індивіди, як правило, відрізняються психо-
логічною витривалістю, стресостійкістю, що допомагає їм з гідністю виходити з різного роду про-
блем, приймати самостійні рішення навіть в екстремальних ситуаціях і при цьому не боятися
зробити помилку або потерпіти невдачу.

Хоча багато запитань досі залишаються невирішеними в психологічній парадигмі. Крім питання
сутності соціального інтелекту, на чому ми вже зробили акцент на початку цієї публікації, не до
кінця розв’язаною є проблема співвіднесення соціального інтелекту з інтелектуальною обдарованістю
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особистості, адже саме така кореляція особливо важлива для нашого розуміння, коли йдеться про
навчання майбутнього педагога. Тому завданнями статті є:

1. Розкрити зміст поняття «соціальний інтелект» як загальної здатності людини до пізнання по-
ведінки інших людей.

2. Обґрунтувати феномен інтелектуальної обдарованості, охарактеризувати дослідження, в яких
описується це психологічне поняття з точки зору залежності його рівня розвитку від знань індивіда,
рівня креативності та рівня IQ. 

3. Дати характеристику складовим інтелектуальної обдарованості.
Поняття соціального інтелекту вперше було введено в психологічну теорію і обґрунтовано аме-

риканським психологом Е. Торндайком ще в 1920 р. У публікаціях ученого цей феномен визнача-
ється як загальна здатність розуміти інших людей і, на основі цього, винятково суб’єктивного
розуміння, — діяти розмірковано та мудро, адекватно щодо оточуючих. При цьому Е. Торндайк на-
голошує на значущості далекоглядності в міжособистісних стосунках суб’єкта з іншими, що дозво-
ляє людині з високим рівнем соціального інтелекту досить добре уживатися з іншими людьми.
Враховуючи результати власних емпіричних досліджень, Е. Торндайк виділяє три види інтелекту,
а саме: 1) абстрактний інтелект, який безпосередньо відповідає за здатність людини розуміти аб-
страктні вербальні (наприклад, математичні) символи, і на основі цього розуміння — виробляти
з цими символами певні прості або складні дії; 2) конкретний інтелект, який дозволяє суб’єкту ро-
зуміти речі й предмети винятково матеріального світу і виконувати певні дії щодо цих речей чи пред-
метів; 3) соціальний інтелект як загальна здатність розуміти інших людей і, на цій основі, —
взаємодіяти з ними [цит. за 5, с. 85]. 

Автор кубічної моделі інтелекту — Дж. Гілфорд — дотримується дещо іншої точки зору. Вчений роз-
глядає соціальний інтелект як певну, досить стійку (але все ж таки таку, яка підлягає зміні в будь-якому
віці) систему інтелектуальних здібностей, які виражаються в соціальній поведінці. При цьому інтелек-
туальні здібності є достатньо незалежною змінною від чинника загального інтелекту. У свою чергу ці
здібності (також, як і загальний інтелектуальний показник IQ) Дж. Гілфорд описує в просторі трьох
змінних, які цілісно характеризують процес обробки інформації, а саме: 1) змінна, яка описує зміст
вихідної інформації; 2) змінна, що є також операцією з обробки інформації; 3) змінна, яка описує ре-
зультати обробки людиною інформації. При цьому основна увага в дослідженнях соціального інтелекту
Дж. Гілфорда приділяється операції пізнання поведінки людини. Іншими      словами, соціальний ін-
телект має безпосередній зв’язок, перш за все, з пізнанням суб’єктом поведінкової інформації [6].

Отже, на думку Дж. Гілфорда, соціальний інтелект є здатністю людини до пізнання поведінки
інших людей. При цьому вчений пропонує шестифакторну модель соціального інтелекту. Це такі
фактори, як: 1) пізнання елементів поведінки інших людей як здатність виділяти, виокремлювати
із загального контексту вербальну або невербальну експресію поведінки; 2) пізнання різних аспектів
поведінки індивіда як здатність розпізнавати загальні властивості, деталі та характеристики в за-
гальному потоці або експресивної, або ситуативної поведінкової інформації; 3) пізнання взаємос-
тосунків у поведінці суб’єктів діалогічної взаємодії як загальна здатність розуміти і встановлювати
зв’язки між елементами інформації, які містять особистісні смисли про поведінку людей; 4) піз-
нання загальних властивостей поведінки суб’єктів діалогічної взаємодії як здатність розуміти логіку
розвитку цілісних ситуацій взаємодії людей між собою, розуміти глибокий сенс їхньої поведінки
в цих ситуаціях; 5) пізнання перетворень поведінки як здатність розуміти зміну значень вербальної
та невербальної поведінки людей в різних ситуативних контекстах; 6) пізнання результатів пове-
дінки як здатність передбачати їхні наслідки на основі тієї інформації, яку має суб’єкт [6, с. 72]. 

В концепції Н. Кентор соціальний інтелект розглядається як деяка когнітивна компетентність, яка
дозволяє людям сприймати події, об’єкти і предмети навколишнього світу з великим ступенем неспо-
діванки і максимальною користю для самого себе. За словами вченої, когнітивна підструктура психіки
особистості визначається як сукупність декларативних і процедурних знань (які, разом з тим, належать
до фактичних знань). Останні індивід застосовує в процесі інтерпретації текстів, подій, під час скла-
дання планів на майбутнє і в ситуаціях повсякденного життя. Зрозуміло, що саме ці уявлення, пере-
живання людини, а також правила інтерпретації текстів, подій, діяльності та поведінки і становлять,
у своїй сукупності, когнітивну підструктуру особистості, до якої належать також і соціальний інтелект
суб’єкта. Всі ці патерни, разом узяті, входять до сфери особистісного досвіду, який дозволяє індивіду
розв’язувати ті чи інші проблеми соціального життя. Саме репертуар цих знань Н. Кентор вважає со-
ціальним інтелектом. При цьому динаміка використання соціального інтелекту великою мірою дозво-
ляє людині пристосуватися до навколишнього світу. Учений називає основні змістовні компоненти
соціального інтелекту, а саме: здатність до розв’язання практичних завдань, здатність до вербального
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сприйняття і відображення навколишньої дійсності, соціальна та комунікативна компетентності. Тому,
вважає Н. Кентор, з одного боку, соціальний інтелект є структурою, яка відповідає за збереження фак-
тичних знань, фактологічної інформації (які, у свою чергу, використовуються в повсякденному житті
для розв’язання різноманітних ситуацій, проблем і завдань), а з іншого боку, соціальний інтелект роз-
глядається як певна здатність людини усвідомлювати прийняте рішення повною мірою [7, с. 464].

Ми вважаємо, що соціальний інтелект містить декларативні та оперативні (процедурні) знання,
які індивід застосовує в реальному житті для інтерпретації подій, складання планів і прогнозування
як дій повсякденного життя, так і суто професійних ситуацій. Ці уявлення, особисті спогади і пра-
вила інтерпретації становлять когнітивну підструктуру соціального інтелекту. У свою чергу, мне-
мічну підструктуру заповнює набутий людиною досвід, а емпатійну — можливості суб’єкта
використовувати механізми антиципації у розв’язанні різних проблем соціального життя.

Що ж стосується психологічних досліджень інтелектуальної обдарованості, то багато питань ви-
никають в основному через багатозначність цього терміна і відповідно — в результаті існування різ-
них критеріїв, на основі яких та чи інша людина ідентифікується як «інтелектуально обдарована». 

На сьогодні момент можна виділити як мінімум шість типів інтелектуальної поведінки, що
в межах різних дослідницьких підходів співвідносяться з проявом інтелектуальної обдарованості:

1) люди з високим рівнем розвитку «загального інтелекту», що мають показники IQ > 135–140 оди-
ниць; визначаються за допомогою психометричних тестів інтелекту («кмітливі»);

2) люди з високим рівнем академічної успішності у вигляді показників навчальних досягнень;
визначаються з використанням критеріально-орієнтованих тестів («блискучі»);

3) люди з високим рівнем розвитку дивергентних здібностей у вигляді показників швидкості та
оригінальності породжуваних ідей; визначаються на основі тестів креативності («креативи»);

4) люди з високою успішністю у виконанні тих чи інших конкретних видів діяльності, які мають
великий обсяг предметно-специфічних знань, а також значний практичний досвід роботи у відпо-
відній предметній сфері («компетентні»);

5) люди з екстраординарними інтелектуальними досягненнями, які знайшли своє втілення в дея-
ких реальних чи об’єктивно нових ситуаціях («талановиті»);

6) люди з високим рівнем інтелектуальних можливостей, пов’язаних із аналізом, оцінкою і пе-
редбаченням подій повсякденного життя («мудрі») [5, с. 87]. 

Таким чином, інтелектуальна обдарованість, на перший погляд, завжди відображається у надви-
соких показниках інтелектуальної діяльності. Однак далеко не кожен показник інтелектуальної ус-
пішності є індикатором інтелектуальної обдарованості.

Проаналізуємо далі позицію, згідно з якою прояв інтелектуальної обдарованості слід пояснювати
не високими показниками конвергентних здібностей і здатності до навчання, які, у свою чергу, ха-
рактеризують нормативний інтелектуальний потенціал особистості, а саме високими показниками
дивергентних здібностей, що дозволяють оцінити її творчий інтелектуальний потенціал [4, с. 13]. 

Ідея існування особливих творчих здібностей, принципово відмінних від конвергентного («за-
гального») інтелекту в межах прийняття тези «інтелектуальні тою чи іншою мірою всі люди, тоді як
креативними є лише незначна частина людей», — дуже популярна. Якщо мати на увазі креативність
в широкому розумінні цього терміна, то, безумовно, — це суттєвий аспект інтелектуальної обдаро-
ваності, оскільки остання, знову ж таки за наведеним нами визначенням, характеризує здатність
суб’єкта створювати оригінальні інтелектуальні продукти на основі використання інноваційних
способів інтелектуальної діяльності.

Однак загальноприйнята форма операціоналізації креативності (фактично, дивергентного мис-
лення) у вигляді показників кількості ідей та їхньої оригінальності змушує засумніватися в тому,
що високий рівень креативності — це індикатор інтелектуальної обдарованості. Неправомірність
ототожнення високих показників дивергентних здібностей (креативності) з обдарованістю неод-
норазово наголошувалася в роботах Д. Богоявленської [1, с. 54]. Також цю проблему детально ана-
лізував В. Дружинін. На його думку, у дослідженнях креативності спостерігається «...необґрунтоване
змішання змісту понять: творчість ототожнюється з нестандартністю, нестандартність — з оригіналь-
ністю, а останні відповіді рідко спостерігаються в обстеженій групі випробуваних». У підсумку ви-
ходить, що «...до проявів креативності (якщо використовувати критерій нестандартності) можна
віднести будь-яку девіацію: від акцентуацій до прояву аутичного мислення» [2, с. 118].

Тому В. Дружинін пропонує розрізняти в тестах креативності три типи відповідей: стандартні (ті,
що зустрічаються найбільш часто), креативні або оригінальні (використання нового контексту на
основі введення унікальних семантичних зв’язків з початковим об’єктом), абстрактні (ті, що зус-
трічаються нечасто за відсутності семантичних зв’язків з початковим об’єктом). Отже, виходить,
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що про креативність як складову частину інтелектуальної обдарованості можна говорити тільки
тоді, коли показники тестів креативності мають не надвисокі, а саме середні значення.

Цікаві факти, що дозволяють уточнити психологічний сенс критерію «високий рівень розвитку
дивергентних здібностей», можна знайти і в інших дослідженнях. Так, при вивченні школярів, з’ясу-
валося, що висока креативність поряд із низькими конвергентними здібностями може відігравати
деструктивну роль, викликаючи як зниження навчальних результатів, так і появу внутрішньоосо-
бистісних та міжособистісних конфліктів [5; 9].

Наприклад, виявилося, що розвиток креативних здібностей дошкільників в умовах спеціально орга-
нізованої діяльності призводить до зростання неврозоподібних станів дитини (у вигляді підвищеної аг-
ресивності, великої амплітуди коливань настроїв, тривожності, збудливості, депресії) [3]. Ці автори,
мабуть, одними з перших поставили питання про те, чи є зростання рівня креативності доцільним, ос-
кільки при цьому порушується дія психологічного захисту і зростає ймовірність емоційних розладів.

За результатами факторного аналізу велике число надмірно рідкісних (екстравагантних) відповідей
при виконанні модифікованого варіанта методики Е. Торренса «Кола» виявилися відповідними низь-
ким показникам здатності індивіда до понятійної категоризації і проявам полезалежності. Іншими
словами, надвисокі показники дивергентного мислення можуть свідчити про креативну гіперком-
пенсацію (явище, коли у суб’єкта сформованим є настановлення на висловлення «оригінальних»
думок як несвідома захисна реакція на ті чи інші прояви власної інтелектуальної неспроможності).

Створюється враження, що високий рівень дивергентних здібностей (креативність у вузькому
сенсі слова), очевидно, далеко не завжди характеризує інтелектуальну обдарованість особистості,
але, навпаки, може свідчити про прояви інтелектуальної неспроможності або про наявність психо-
логічних факторів, які її провокують.

Таким чином, традиційні підходи в діагностиці інтелектуальної обдарованості чітко продемон-
стрували ту обставину, що ні високий рівень IQ, ні високий рівень знань, ні високий рівень креа-
тивності не можуть бути індикаторами інтелектуальної обдарованості.

Розуміння цієї обставини призвело до появи комплексних теорій інтелектуальної обдарованості.
Яскравим прикладом є концепція обдарованості Дж. Рензуллі, який виділяє три складових обда-
рованості. Серед них: 1) інтелектуальні здібності вище середнього рівня, в тому числі загальні (вер-
бальні, просторові, цифрові, абстрактно-логічні тощо) і спеціальні здібності (можливості засвоєння
знань і навичок у конкретних предметних сферах — хімії, математиці, балеті тощо); 2) креативність
(гнучкість і оригінальність мислення, сприйнятливість до всього нового, готовність до ризику
тощо); 3) висока мотиваційна включеність у процес розв’язання завдання (значний рівень інтересу,
ентузіазму, наполегливості і терпіння у розв’язанні тих чи інших проблем, витривалість у роботі
тощо) [8]. Інтелектуальна обдарованість, кажучи умовно, — це якість, яка виникає за високого рівня
розвитку всіх трьох складових у людини.

Питання щодо впливу соціального інтелекту на становлення інтелектуальної обдарованості осо-
бистості також є не до кінця розв’язаним у психологічній науці. Наприклад, деякі автори вважають,
що рівень розвитку соціального інтелекту не впливає на те, чи є людина обдарованою, чи ні. Ми
вважаємо, що, безумовно, ці категорії мають пряму кореляцію, а її ступінь ще належить вивчити
в наступних, проведених нами емпіричних дослідженнях.
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ПРОБЛЕМИ СПРИЯННЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ,
КОТРІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ 

У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
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Стаття присвячена проблемам надання психологічної допомоги неповнолітнім, засудженим до по-
збавлення волі з метою їхньої подальшої самореалізації. Автор наводить перелік умов, необхідних для
уникнення депривації метапотреб та, як наслідок, метапатології.  

Ключові слова: самореалізація, психологічна допомога, метапотреби.

Статья посвящена проблемам оказания психологической помощи несовершеннолетним, осужденным
к лишению свободы с целью их дальнейшей самореализации. Автор приводит перечень условий, необхо-
димых для избежания депривации метапотребности и, как следствие, метапатологии.

Ключевые слова: самореализация, психологическая помощь, метапотребность.

The article is devoted to the problems of psychological support for the underage persons, who are deprived of
liberty with purpose of their further self-actualization.  The author gives a list of conditions needed to avoid dep-
rivation of metaneeds and, consequently, metapathology.

Key words: self-actualization, psychological support, metaneeds.

За вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів неповнолітні відбувають покарання у
місцях позбавлення волі. Згідно зі ст. 1 Кримінально-виконавчого кодексу України вважається, що
Кримінально-виконавче  законодавство  України  регламентує порядок і умови виконання та від-
бування  кримінальних  покарань  з метою  захисту  інтересів  особи,  суспільства  й держави  шляхом
створення  умов  для  виправлення  і  ресоціалізації засуджених, запобігання  вчиненню нових зло-
чинів як засудженими,  так і іншими особами,  а також запобігання тортурам та нелюдському або
такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими [3].

Ст. 50 Кримінального кодексу України вказує на те, що покарання  має  на  меті  не тільки кару,
а й виправлення засуджених, а також  запобігання  вчиненню  нових  злочинів   як засудженими,
так і іншими особами. Покарання  не  має  на меті завдати фізичних страждань або принизити
людську гідність [2].

Ст. 6 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачає виправлення і ресоціалізацію за-
суджених. Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених є встановлений порядок
виконання та відбування покарання (режим), суспільно корисна праця, соціально-виховна робота,
загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, громадський вплив [3].

Практика та статистика показують, що місця позбавлення волі не здатні ефективно виправити
та ресоціалізувати засудженого, не кажучи вже про створення умов для самореалізації. Оскільки
наукою не доведено, що домінантним чинником злочинної поведінки є генетичний, слід припу-
стити в такому разі, що домінантним чинником є середовище. Тому змінювати це середовище шля-
хом певного психологічного впливу на неповнолітніх засуджених є актуальним, оскільки в далекій
перспективі це сприяє їхній потенційній самореалізації, а у ближчій — дає можливість уникати по-
вторних злочинів, змінює Я-концепцію засуджених, їхні пріоритети, мотиви, цінності та низку
інших чинників, які спонукають здійснювати суспільно небезпечну діяльність. Дослідження такого
роду проблематики допоможе повніше реалізувати вищезазначені норми. 
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Статті Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України нічого не говорять про
психологічний вплив. Законодавець це не передбачив, не виокремив з-поміж інших засобів. Тому
резюмується, що психологічний вплив на засуджених може здійснюватись у руслі навчання, соці-
ально-виховної роботи та громадського впливу. 

Немає сенсу наводити чи інтерпретувати інші норми згаданих кодексів, адже переважна біль-
шість правозахисних організацій, які хоча б якимось чином задіяні у процес надання допомоги за-
судженим, визнають, що це декларовані права, які на практиці часто не реалізуються. Значна
частина норм кодексу реалізується із суттєвими його порушеннями, де практика і теорія — діамет-
рально протилежні речі. Вважаю, проблема надання психологічної допомоги неповнолітнім засуд-
женим до позбавлення волі є особливо актуальною, оскільки сам факт позбавлення волі є більш
ніж достатнім чинником деформації особистості, її психіки, значного ускладнення подальшої са-
мореалізації.

Проблему самореалізації досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені: Г. Балл, Л. Коган, А. Маслоу,
М. Михайлов, Г. Нестеренко, К. Роджерс, Л. Рудкевич, В. Франкл, Ю. Юхименко та інші. Вона була
також предметом уваги у наукових працях К. Абульханової-Славської, Л. Анциферової, Г. Баті-
щева, Є. Головахи, Г. Костюка, О. Леонтьєва, П. Лушина, С. Максименка, В. Панка, О. Кроника,
В. Роменця, С. Рубінштейна, Л. Соханя, Т. Титаренко та інших. 

Мета статті — висвітлення  недостатньо досліджених проблем  надання психологічної допомоги
та сприяння самореалізації неповнолітніх, котрі відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Якщо розглядати самореалізацію з позиції А. Маслоу, то ймовірність її досягти у засуджених до
позбавлення волі дуже мала, оскільки сам автор цього поняття вважав, що тільки 1% людей само-
реалізованих, і то серед тих, які живуть у звичному середовищі. А. Маслоу до групи людей, які праг-
нули самоактуалізації, але так її і не досягли повністю, відніс, наприклад, Бенджаміна Франкліна,
Джорджа Вашингтона [4, с. 394]. 

Типову пенітенціарну установу на теренах України важко уявити звичним середовищем для по-
тенційної самореалізації. Однак, відкинувши теорію Ч. Ломброзо про спадкову схильність до зло-
чинної поведінки та неможливість виправитись за життя, все-таки вважаємо, що самореалізація
досліджуваних неповнолітніх можлива, однак значно утруднена через відсутність належної психо-
логічної допомоги. Це створює проблему превентивності скоєння ними повторних злочинів, пере-
шкоджає ефективній ресоціалізації, а часто і навпаки: поглиблює асоціальну поведінку, підсилює
ненависть до правоохоронних органів, державних структур, викликає емоційну агресію, вільно пла-
ваючий гнів, когнітивний дисонанс, негативні установки, астенічні емоції, погіршення фізичного
стану та психічного здоров’я. Наявність численних проблем значно зменшує ймовірність подальшої
самореалізації неповнолітніх.

Проаналізувавши особливості правосуддя та підходу до виправлення засуджених, помічаємо
чітке спрямування останніх на те, щоб силою або переконанням не дати можливості вчинити новий
злочин. Це стратегія на уникнення невдач, проте водночас паралельно потрібно будувати стратегію
для досягнення успіху. А. Маслоу страх досягнення успіху назвав комплексом Іони. Таку перешкоду
у згаданих умовах неповнолітньому важко подолати, тому психолог повинен допомогти не боятися
своїх здібностей, сприймати світ неупереджено, зменшити рівень тривоги, перебувати на самоті без
відчуття самотності, не прагнути престижу, почестей (як компенсації відсутності підтримки та лю-
бові в минулому) тощо. Завдання психолога — правильно визначити та врахувати при психологіч-
ному впливі на особу неповнолітнього засудженого саме ті чинники, котрі стали причиною або
каталізатором скоєння злочину. Інакше процес виправлення та ресоціалізації буде, як мінімум, ма-
лоефективним. Ресоціалізація та виховання засуджених неможливі без психологічного впливу. Пи-
тання платності, волонтерства та заохочення до надання психологами допомоги у цій сфері має, на
мою думку, регулюватись законодавством, навіть тим самим Кримінально-виконавчим кодексом
України або іншим нормативним актом.   

Щоб сприяти неповнолітнім у самореалізації, необхідно створити такі умови: фокусування на
проблемі; сприйняття реальності такою, як вона є; незалежність від кримінальної культури та ото-
чення; суспільний інтерес; глибокі міжособистісні стосунки; розрізнення цілей та засобів; філо-
софське почуття гумору, креативність; етичні стандарти тощо. Створити їх досить важко, оскільки
це молекулярні зміни протягом тривало часу роботи. Кримінальна субкультура багато з перерахо-
ваних характеристик формує, однак вони спрямовані для самореалізації саме у кримінальній сфері,
а відступ від неї вважається порушенням «кодексу етики, понять» злочинця й суворо карається. Це
жорсткий поділ на «ми» та «вони» із забороною переходити із одної групи (касти, прошарку, куль-
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тури) в іншу. Природно, що місце позбавлення волі стає «університетом» і готує свою еліту в першу
чергу тому, що реалізувати потреби в безпеці, належності, любові, самоповазі та навіть часто-густо
фізіологічні по-іншому неможливо. Якщо ці потреби задовольняються представниками криміналь-
ної субкультури і засуджений не може розраховувати на належну допомогу та розуміння з боку
пенітенціарної установи, логічно, що виправлення та ресоціалізації засудженого не буде, а «са -
мореалізація» відбудеться в площині кримінального світу. 

А. Маслоу зробив висновки про існування суттєвої кореляції між щасливим дитинством та пси-
хічним здоров’ям дорослої людини. Він виокремив два види любові дорослих: дефіцитарну — яка
розвивається з дефіцитарних потреб і полягає в прагненні отримати те, чого не вистачає (поваги,
теплоти, товариства) та буттєву — визнання цінності інших людей без бажання їх змінювати чи ке-
рувати ними [4, с. 243].   

Звідси видно, що засуджений неповнолітній має всі шанси на розвиток дефіцитарної любові, на
формування дефіцитарних мотивів. А. Маслоу описав метапатології внаслідок депривації метапот-
реб: недовіра, цинізм, скептицизм, ненависть, антипатія, відраза, вульгарність, нетерплячість, від-
сутність смаку, невиразність (відсутність кольору), дезінтеграція, відчуття себе анонімним, втрата
почуття власного Я, безнадійність, гнів, тотальний егоїзм, депресія, пригніченість тощо [4, с. 245].
Зазначені характеристики в значній кількості присутні у неповнолітніх засуджених. Їх неможливо
повністю позбутись без реального задоволення дефіцитарних потреб. Однак психолог може зробити
все можливе для того, щоб після виходу на свободу колишній неповнолітній ув’язнений не повер-
нувся до місця позбавлені волі, не почав жити за правилами кримінальної субкультури, а спробував
влитись у суспільство більшості, реалізувати себе в певній сфері та реально або віртуально задовіль-
нити дефіцитарні потреби.   

Психіка незаконно засуджених неповнолітніх потребує особливої уваги психологів, оскільки
в такому разі у засуджених проявляється значний когнітивний дисонанс. Причина цьому — різниця
уявлень про скоєне фактично та приписане у вироці, між цінностями кримінальної субкультури та
власними, між уявленнями про судову систему до та після засудження тощо. Проблема полягає
в тому, що в країнах пострадянського суспільства процедура виправдання незаконно засуджених,
м’яко кажучи, бажає чекати кращого. Причина цьому більш-менш зрозуміла: це б свідчило про не-
професіоналізм слідчих, правоохоронних органів, судів, прокуратури; це б змусило державу випла-
тити відшкодування; це б «зірвало погони» окремих працівників, спричинило винесення
дисциплінарних стягнень, звільнення з роботи тощо. А тому психолог, який і добереться до засуд-
женого, змушений апріорі припускати, що засудження законне. В протилежному випадку це може
обернутись проти нього (за принципом «хто не з нами — той проти нас»). Недовіра психолога до
особи засудженого значно підвищуватиме суб’єктивізм з боку психолога і ускладнюватиме будь-
яку терапію. Резюмую, що на цьому етапі розвитку пенітенціарної системи в Україні краще було
б, якби психологічну допомогу надавали б не тільки штатні психологи з місць позбавленя волі,
а й члени психологічних асоціації, неприбуткових організацій тощо, котрі були б незаангажованими
і непідвладними директорам та штату пенітенціарних установ. Тим більше, що штатні психологи
з часом схильні до емоційного вигорання, проявів байдужості внаслідок звикання, шаблонних ме-
тодів допомоги засудженим, стереотипного мислення, зараження елементами кримінальної суб-
культури тощо. Усі згадані чинники схиляють до думки про необхідність ротації психологів, які
надаватимуть допомогу особам, позбавленим волі. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми
може бути аналогія із наданням безоплатної адвокатської допомоги згідно з чергою.   

Наступною масштабною проблемою є те, що цілий пласт досліджень у сфері пенітенціарної пси-
хології не використовується на практиці. Пенітенціарні органи часто отримують інформацію неза-
конними методами (шляхом застосування фізичної сили, психологічного тиску, обману, шантажу).
Проведені сучасні дослідження у вітчизняній та зарубіжній психології, як правило, не знаходять
свого застосування у місцях позбавлення волі, а якщо й знаходять, то дуже часто із кричущими по-
рушеннями. Наприклад, поліграф (детектор брехні) в Україні офіційно не застосовується. У цьому
є й плюси, й мінуси. Плюс у тому, що навіть за кордоном, а головним чином у Сполучених Штатах
Америки, верифікатор допускає значних порушень, помилок, часто неправильно оцінює показники
поліграфа, брехню приймає за правду і навпаки. Навіть сама назва «детектор брехні» є некоректною,
тому що поліграф не визначає правду чи брехню, а тільки заміряє зміни у виділенні поту, артеріаль-
ного тиску, ритму серця, дихання [1]. Ці зміни свідчать про зміну емоції, але ніяким чином не свід-
чать про те, чи підозрюваний, підсудний або засуджений обманює або говорить правду. На основі
даних поліграфа можна робити висновок про зміну емоційного стану, але в жодному разі не про
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наявність брехні чи правди. Тим більше, що деякі категорії людей, наприклад психопати, здатні
майже не переживати сором, страх тощо на задане те чи інше контрольне чи релевантне запитання
верифікатора. Натомість тривожні особи схильні проявляти зміну емоцій (наприклад, страх) не
через те, що вони причетні до вчинення злочину, а через те, що бояться присудження (інкримінації)
їм діяння, якого вони не вчиняли. Тому поліграф ніколи не повинен служити прямим доказом, а от-
римана за допомогою нього інформація повинна ретельно аналізуватись психологом. Тому відмова
застосування поліграфа для отримання доказів дозволяє уникнути неправильної кваліфікації дій, а
разом з тим і не дозволяє отримати інформацію щодо тих обставин, на які слідчим особам, суддям
тощо слід звернути увагу внаслідок емоційної реакції підозрованих, підсудних чи засуджених. 

На жаль, рідко застосовується на практиці такий метод, як психодіагностика почерку, психолін-
гвістичний аналіз суджень. Інтерпретацію отриманих даних проводять особи без психологічної під-
готовки. Загалом складається враження, що кримінальний процес тільки на папері є змагальним,
а в дійсності — майже інквизиційним. Окремі працівники слідчих органів, пенітенціарних установ
посягають на життя та здоров’я як винних, так і невинних людей, про що неодноразово можна чи-
тати на шпальтах газет, журналів, у рішенях Європейського суду з прав людини тощо. І це тільки
частина «айсберга над водою». Тому для психологів і в цьому плані є над чим попрацювати, а саме:
над цінностями слідчих, правоохоронців, працівників пенітенціарних установ, засуджених, тих, хто
відбув покарання тощо; над проблемою спрощеного (стереотипного) мислення, над емоційним ін-
телектом, конформістською поведінкою, свідомістю вищезазначених осіб, їхнім світоглядом, пер-
спективами розвитку, потребами, над корекцією їхньої емоційної, когнітивної, мотиваційної сфери,
корекцією міжособистісного розуміння (ідентифікацією, рефлексією, емпатією), особливостями
розв’язування конфліктних ситуацій. Якщо протестанські напрями релігії здатні привернути на свій
бік людей з кримінальним минулим і внормувати їхню поведінку, вважаю, що професійні психологи
просто зобов’язані це зробити внаслідок своєї професії. Різниця між першими та другими в тому,
що у протестанів є мотивація залучення нових учасників групи, а у пересічного психолога провідна
мотивація — винагорода. Хто саме повинен надавати таку допомогу — це питання спеціалізації,
практики, уподобань того чи іншого психолога. Зрозуміло, що шкільний психолог скаже у такому
разі: «Моя хата скраю», і буде в певній мірі правий, тому що його поле діяльності — діти, а от пси-
хологів, які ведуть приватну практику, можна було б залучити як волонтерів чи у примусовому по-
рядку шляхом прийняття чи доповнення відповідних нормативних актів.

Оскільки неповнолітні засуджені та ті, хто відбув покарання (як правило, малозабезпечені вер-
стви населення), не спроможні самостійно оплачувати послуги психолога, знову виникає проблема:
хто має платити, хто може заплатити? Якщо це не є предметом інтересів держави, місцевих органів
самоврядування, окремих політиків, то чи повинна про це дбати міжнародна спільнота. 

Природньо, що лобіювати питання правового регулювання надання психологічної допомоги за-
судженим до позбавлення волі повинні, перш за все, групи психологів, асоціації, товариства, не-
урядові організації, окремі практики. Держава щороку видає дипломи зі спеціальності «психологія»
тисячам студентів, тому аргументація відсутності кадрів логічно відпадає, залишається не до кінця
доведеною аргументація відсутності можливості та інтересу. 

Вищезазначена проблема породжує наступну: відсутність достатньої практики дослідження зло-
чинців, а відтак і правильної, і (або) комплексної їхньої психологічної діагностики. Відсутність ді-
агностики породжує проблему корекції постзлочинної поведінки, що у свою чергу не дає
можливості визначити оптимальні превентивні заходи. А відтак, кримінальна субкультура не змі-
нюється, хоча варто припустити, що вдалий психологічний вплив зміг би такі зміни спричинити
і закріпити. 

Як показує світова практика, дуже важко і практично неможливо коригувати стійкі потяги се-
рійних вбивць, для яких характерний період емоційного охолодження між епізодами вбивства.
В таких злочинців девіантна поведінка тягнеться з дитинства і у найважчій формі може проявитись
у період зрілості чи навіть старості. Тому питання, яку саме психологічну допомогу надавати в та-
кому випадку, залишається відкритим. Але це не свідчить про те, що не потрібно робити психоло-
гічну діагностику таким злочинцям хоча б заради збагачення теоретичної частини кримінальної
психології. 

Здійснювати психологічний вплив на засуджених до позбавлення волі (або тих, хто відбув пока-
рання) слід з урахуванням ряду чинників, серед яких важливе місце має гендерний та віковий. Окрім
того, психологам слід обирати програму психологічного впливу на засуджених з урахуванням їхніх
індивідуальних особливостей та обставин, за яких вони вчинили суспільно небезпечне діяння (мета,
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мотив, вина, стан афекту, усвідомлення скоєного тощо), а також з урахуванням об’єктів злочинів,
наприклад, за групами, виділеними особливою частиною Кримінального кодексу України: злочини
проти основ національної безпеки України; злочини проти життя та здоров’я особи; злочини проти
волі, честі та гідності особи; злочини проти статевої свободи та статевої недотор канності особи;
злочини проти власності; злочини проти громадської безпеки тощо.

Висновки. На шляху надання психологічної допомоги неповнолітнім, засудженим до позбав-
лення волі з метою сприяння у їхньої самореалізації існує ряд проблемних моментів як у діяльності
пенітенціарної системи, так і у сфері правосуддя в цілому. Залишаються відкритими такі питання:
ефективне залучення психологів до надання допомоги засудженим до позбавлення волі (або тим,
хто відбув покарання у місцях позбавлення волі), заохочення та фінансування такої допомоги,
а також її правове врегулювання; впровадження сучасних вітчизняних та закордонних досліджень
з юридичної психології та психології в цілому в діяльність правоохоронних, пенітенціарних органів;
психодіагностика засуджених, здійснення відповідного психічного впливу з метою коригування їх-
ньої поведінки, ціннісних орієнтацій, установок, стереотипів, зміни кримінальної субкультури в ці-
лому; здійснення психологічного впливу на засуджених з урахуванням гендерного, вікового
чинника та причин вчинення злочину для створення максимально можливих умов самореалізації.     

Ця стаття не охоплює усієї проблематики. Подальших психологічних досліджень потребують
причини формування, зміни та впливу кримінальної субкультури на неповнолітніх, засуджених до
позбавлення волі, способи корекції їх дефіцитарних мотивів, когнітивної, емоційної сфери, збіль-
шення шансів на успішну самореалізацію після відбуття покарання в цілому.
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У статті розглянуто міра впливу керівництва на здоров’я персоналу. Доведено, що саме високий рі-
вень емоційної  відданості персоналу сприяє збереженню здоров’я співробітників. Представлено аналіз
теоретичних розробок питання в роботах вітчизняних та зарубіжних науковців.

Ключові слова: складові здоров’я персоналу, керівництво, емоційна відданість персоналу, управ-
ління персоналом.

В статье изучена мера влияния руководства на здоровье персонала. Доказано, что именно высокий
уровень эмоциональной преданности персонала способствует сохранению здоровья сотрудников. Пред-
ставлен анализ теоретических разработок вопрос в работах отечественных и зарубежных ученых.

Ключевые слова: составляющие здоровья персонала, руководство, эмоциональная преданность
персонала, управление персоналом.

In this article considers the impact of leadership on the health of the personnel. It is proved that it is the high
level of emotional commitment of the staff contributes to the preservation of the health of employees. Contains
analysis of theoretical developments question in the works of domestic and foreign scientists.

Key words: components of the personnel health, management, emotional commitment of staff, manage-
ment of the personnel.

Для сучасних організацій будь-якої форми власності завжди актуальним залишається стан здоров’я
працівників. Більшість керівників намагаються зовсім не звертати уваги на цю проблему, вважаючи,
що хвороба співробітника — його особиста проблема. Більше того, деякі намагаються звільнити часто
хворіючих працівників. Але слід зауважити, що в статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я ви-
значено, що здоров’я — це стан повного фізичного, соціального та духовного благополуччя людини.
Звісно, що складовими здоров’я людини є як біологічні, так і соціальні чинники. Але ми б хотіли звер-
нути увагу на те, що більшість біологічних чинників можуть проявити себе, а можуть ні, залежно від
загального, перш за все емоційного, стану особистості. Отже, ми можемо передбачити, що умови ро-
боти, ставлення керівництва до працівників, задоволеність роботою та інші чинники можуть стати
визначальними у працездатності кожного співробітника.  
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Кожного дня сучасна людина потрапляє також під вплив чинників макросередовища або чин-
ників мезорівня (організаційні), що не може тим чи іншим чином вплинути на стан її здоров’я. Саме
тому метою нашого дослідження стало визначити міру впливу керівництва на психологічну складову
здоров’я, а також проаналізувати чинники, які б сприяли підвищенню якості психічного здоров’я. 

Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку країни вимагають від керівництва та пер-
соналу організацій швидкого пристосування та адаптації до змінних умов. У свою чергу це потребує
виваженої кадрової політики на підприємстві з метою проектування організаційної системи, яка
була б пов’язана з вирішенням основних проблем ефективного, здоров’язберігаючого управління
персоналом.  

Особливо важливим стає питання організації ефективної роботи підприємства у часи реоргані-
зацій в економіці та суспільстві. Рівень макросередовища значною мірою визначає форми та засоби
існування підприємств та робітників. За даними Д. Аширова та О. Громової, сучасні перетворення
у виробничій ситуації, такі як орієнтація на споживача, глобалізація, нове покоління інформаційних
технологій, боротьба за тотальну якість, вимагають зацікавленості робітників у кінцевому результаті
їхньої діяльності, формування нових моделей організаційної поведінки персоналу, які відповідають
вимогам сучасності.

Управління персоналом, його механізми та засоби підвищення ефективності виробництва давно
цікавлять учених, менеджерів, керівників підприємств. Одним із таких механізмів вважається
управління відданістю персоналу як одним із основних механізмів ефективної діяльності працівників.

Динамічні зміни сучасного суспільства охоплюють практично всі сфери життя людини. Процеси,
пов’язані зі світовою фінансовою кризою та загальним  спадом в економіці нашої країни, негативно
вплинули на ефективність роботи кожного окремого підприємства. У зв’язку з цим, сучасні тен-
денції кадрового менеджменту передбачають пошуки нових форм підвищення ефективності діяль-
ності організації. Матеріально-технічне забезпечення  підприємства — це тільки один із чинників
його  успішності. Іншим чинником вважається  персонал організації [5; 6; 12]. Адже саме він є най-
важливішим активом будь-якого підприємства.  Керівництво сучасних підприємств зацікавлене
в прийомі на роботу фахівців, у яких розвинене відчуття відданості або лояльності [7; 8; 14].

Досягнення бажаного балансу можливе завдяки відданому ставленню кожного окремого спів-
робітника до керівництва, справи та колег. Цей процес потребує якісних перетворень у взаємовід-
носинах між персоналом та управлінською командою. Саме відданість персоналу організації
(organizational commitment) є чинником стабільної роботи та ефективного розвитку підприємства,
а збереження психічного здоров’я персоналу через підвищення стресостійкості. 

Високий рівень відданості організації серед працівників будь-якого підприємства значно зменшує
плинність кадрів та підвищує зростання його економічного рівня. Але з боку керівництва потрібен гли-
бокий аналіз організаційної поведінки співробітників щодо загальної активність персоналу, рівня віри
працівника у мету фірми, особистий внесок кожного в її процвітання та намір працювати з повною від-
дачею — всі ці характеристики вважаються складовими поняття «відданість організації» [3; 4; 15]. 

Наявність у персоналу відданості організації сприяє: швидкому адаптуванню співробітників до
нових соціально-економічних умов, зменшенню впливу зовнішніх чинників на діяльність установи.
Процес формування та утримання відданості організації на емоційному рівні дозволяє мобілізувати
потенціал кожного співробітника, його знання та досвід роботи та спрямувати їх на стабілізацію
роботи не тільки окремого підприємства, а й усієї системи в цілому. 

Вітчизняними науковцями (Л. Савчук, Н. Бутенко) акцентується увага на тому, що на сьогодні
саме кадровий склад організації, його працездатність визначатиме його життєздатність. Конкурен-
тоспроможність вітчизняних підприємств, у тому числі і на зовнішньому ринку, визначатиметься
також і ефективною системою організаційної поведінки [11]. 

Доволі широко розгляду це питання набуло в роботах американських та європейських науковців
починаючи з ХХ ст. Результати аналізу літературних джерел свідчать про жвавий інтерес зарубіжних
учених до проблеми управління організаційною поведінкою персоналу. Ще в роботах Ф. Тейлора [6]
ми знаходимо підтвердження тому, що найважливішим для будь-якого підприємства є система ме-
неджменту. Автор стверджує, що лише системний менеджмент, спрямований на формування орга-
нізаційної поведінки персоналу, увага до особистості кожного співробітника дозволить уникнути
фінансового краху організації. 

За даними сучасних науковців А. Батаршевої, А. Лук’янова, Ф. Лютенса та інших, корекція по-
ведінки персоналу повинна здійснюватись ситуаційно та через  мотивацію працівників [6; 11]. Але
сучасні соціально-політичні зміни у суспільстві вимагають нових форм та засобів мотивування
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працівників. У в’язку з цим можна визначити  такі актуальні питання у розв’язанні проблеми орга-
нізаційній поведінки персоналу:

– ступінь розуміння керівництвом організації своєї ролі у мотивуванні працівників;
– постійна зміна системи мотивів у поведінці працівників;
– сформованість нової системи цінностей у суспільстві;
– пошук нових форм нематеріальної мотивації;
– використання індивідуального підходу до працівників;
– здійснення управлінських функцій через мотивування працівників .
Одним із важливих психологічних чинників забезпечення ефективної діяльності сучасних орга-

нізацій виступає відданість персоналу організації.
Відданість організації розглядається, як складний феномен, який включає кілька компонентів,

одним із яких є лояльність до організації.
Так, серед західних  учених представником цього підходу є,  зокрема,  
Р. Меудей [7; 15], який  характеризує «відданість організації» як певний рівень  ідентифікації ін-

дивіда з організацією та міру його включеності  в її діяльність. Автор визначає три компоненти, які
є складовими цього феномену: 

а) ідентифікація з організацією — це впевненість у правоті керівництва та визнання організацій-
них  цілей, цінностей, яка залежить від рівня інформованості працівників про стан справ на під-
приємстві та відчуття гордості, що вони працюють саме тут; 

б) включеність в організацію — це бажання працівників докладати значних зусиль заради про-
цвітання цієї організації, що передбачає  відповідальність за результати своєї праці,  готовність до-
кладати зусиль на благо підприємства поза межами посадових вимог;  

в) лояльність — це емоційна прихильність (прив’язаність) працівника до організації, яка харак-
теризується вираженим прагненням залишатись членом цієї організації, наявністю почуття задо-
воленості змістом роботи, що виконується в організації.

Підтримку попередньої точки зору ми знаходимо в роботі А. Фернхама, Дж. Тейлора [6; 7]. Ав-
тори також розглядають відданість організації як абсолютну ідентифікацію себе з якоюсь конкрет-
ною організацією та участь у її роботі. Автори зазначають, що це стабільна емоційна реакція
людини, яка базується на бажанні робити особистий внесок у розвиток та ефективну діяльність під-
приємства.  Своїми дослідженнями автори визначають три аспекти, які визначають рівень відда-
ності організації: прийняття організаційних цілей та цінностей; бажання працювати в організації
та докладати певних зусиль для її процвітання; прагнення залишатись її членом. 

Базуючись на висловлених положення, відданість організації можна визначити, на наш погляд,
як стійке емоційне ставлення персоналу  до організації, яка характеризується прийняттям органі-
заційних  цілей та цінностей, бажанням  докладати значних зусиль заради забезпечення ефектив-
ності діяльності та розвитку цієї організації, вираженим прагненням якомога довше залишатися
членом цієї організації. 

Слід наголосити, що концепція «відданості організації», яка запропонована Н. Аллен та
Дж. Мейером [15; 16] у  80-х роках ХХ ст., вважається базовою з цього питання.  Своєю працею на-
звані автори узагальнили результати досліджень, описаних у роботах таких учених, як Ф. Боулен,
Р. Моудей, Л. Портер [13], та наголосили на тому, що  «відданість організації» являє собою складний,
багатовимірний феномен. 

Окрім того, вони  запропонували  трикомпонентну модель «відданості організації», до складу
якої входять такі компоненти: афективний, тривалий та нормативний. 

При цьому особливо було підкреслено, що домінуючим компонентом відданості організації може
бути лише один із них [12; 13; 15; 16].

Наведені вище теоретичні положення запропоновані Н. Аллен та Дж. Мейером було уточнено
та вдосконалено американськими науковцями  Р. Дунхем, Дж. Груб, М. Кастаньєда [16].  Автори
доповнили характеристики кожного з трьох компонентів відданості організації та додали до шкали
прагматичної відданості організації два показники: «особиста жертва» та «відсутність альтерна-
тив». Автори довели, що недостатньо визначити рівень прояву лише емоційної відданості органі-
зації, потрібно досліджувати відданість організації у всій її багатовимірності.

У роботах Л. Петерсона, І. Моржової, М. Твердохлебової, А. Фернхама, Дж. Тейлора [1; 2; 8; 11]
ми простежуємо єдину точку зору щодо характеристики афективного компонента організаційної
відданості. Основними показниками високого рівня відданості організації автори визначають: ви-
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сокий рівень емоційної прихильності у працівників, бажання залишатися працювати саме в цій ор-
ганізації, віра в організацію та її місію. Відповідно співробітники, які демонструють низький рівень
відданості організації, можуть із легкістю звільнитись. У цьому разі науковці порівнюють  емоційну
прихильність до організації з приналежністю до сім’ї. Зазначається, що високий рівень афективного
компонента відданості організації можна очікувати  у тих співробітників, які:  а) відчувають  під-
тримку та турботу про них з боку організації, а насамперед керівництва;   б) бачать важливість влас-
ного внеску в організацію, цінність власних ідей; в) працюють в оточенні, яке дозволяє їм підсилити
відчуття власної компетентності;  г) відчувають власний вплив на рішення  питань організації праці
та трудового процесу («участь в управлінні») [2; 5; 9; 14].

Особливої уваги, на наш погляд, потребує розкриття поняття «участь робітника в управлінні ор-
ганізацією» в контексті  характеристики емоційної відданості організації. Вперше ця проблема
досліджена Л. Кохом, Ф. Ротслісбергером, Дж. Френчем [2; 15; 16]. Найчастіше цей термін вико-
ристовується зарубіжними вченими як чинник, що  сприяє посиленню відчуття задоволення пра-
цею, збільшує усвідомлений внесок кожного співробітника в  реалізацію організаційних цілей,
підвищує рівень самооцінки, задоволеність працею, поліпшення взаємодій в колективі, зменшення
вірогідності конфліктів у колективі та стресів. Участь в управлінні підвищує у співробітників здат-
ність швидко адаптуватись до будь-яких змін, дозволяє досягти високих результатів праці. При
цьому відбувається зміна мотивації та спрямованості  співробітників. Відповідно, зменшуються по-
казники плинності кадрів, і, як наслідок цього процесу, помітно підвищується ефективність діяль-
ності підприємства.

Таким чином, наявність у співробітників емоційної відданості організації через вірність справі,
ідентифікацію з організацією, включення в її діяльність, чітке розуміння завдань, що стоять перед
організацією та максимального бажання діяти ефективно задля її процвітання, забезпечує відпо-
відний рівень мотивації співробітників. Це, у свою чергу, залежить від рівня  задоволення провідних
потреб особистості (потреб у самореалізації, визнанні), які мотивують працівника залишатись пра-
цювати в цій організації якомога довше.

Слід зазначити, що багатьма вченими саме емоційна відданість персоналу організації вважається
найбажанішою. Але слід зауважити, що  Дж. Груб, Р. Дунхем та М. Кастаньєда [16] вважають, що
лише одне вивчення рівня емоційної відданості організації є недостатнім без дослідження багато-
мірності поняття «відданість організації».

На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки.
Відданість персоналу організації характеризується вірним, доброзичливим та поважним став-

ленням співробітника до працедавця, колективу, справи. Високий рівень відданості організації
значно впливає на ефективність діяльності та розвитку підприємства, збереженню психологічної
складової персоналу. Відданість організації може бути у формі емоційної, прагматичної та відданості
з почуття обов’язку.

Формування у працівників відданості організації — це складний та тривалий процес, який ви-
магає послідовної та щоденної роботи. Він не може не спричинити відповідних перетворень у сис-
темі управління.  

Основними напрямами ефективної кадрової політики щодо збереження психологічної складової
здоров’я персоналу ми вважаємо: 1) увагу до персоналу та врахування його досвіду; 2) мотивація
персоналу; 3) впровадження заходів, спрямованих на задоволення провідних потреб працівників;
4) створення сприятливих умов праці: формування корпоративної культури, ергономічні умови
праці та робочого місця, соціальний захист та гарантії; 5) формування позитивного ставлення пра-
цівників до  підприємства, керівництва та справи; 6) підвищення рівня інформованості працівників
щодо організаційних цілей; 7) делегування повноважень тощо. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕЖІ ПОНЯТТЯ «ТРАВМАТИЧНА
ПАМ’ЯТЬ» У ЗАРУБІЖНІЙ І ВІТЧИЗНЯНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Ольга Василюк, аспірант кафедри загальної та соціальної психології
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
УДК 159.9:613 

У статті висвітлено концептуальне поле конструкта «травматична пам’ять». Проаналізовано по-
гляди вчених стосовно її природи. Виявлено відмінності між травматичними спогадами і пам’яттю
іншої модальності. Сформовано визначення травматичної пам’яті як психічного процесу в межах норми.

Ключові слова: травматична пам’ять, автобіографічна пам’ять, емоційна пам’ять, посттравма-
тичний стресовий розлад, психологічна травма, травматичний досвід, травматична подія.

В статье освещено концептуальное поле конструкта «травматическая память». Проанализированы
взгляды ученых относительно ее природы. Выявлены различия между травматическими воспоминаниями
и памятью другой модальности. Сформировано определение травматической памяти как психического
процесса в пределах нормы.

Ключевые слова: травматическая память, автобиографическая память, эмоциональная память,
посттравматическое стрессовое расстройство, психологическая травма, травматический опыт, трав-
матическое событие.

The paper highlights the conceptual field of traumatic memory construct. Analyzed the views of scientists to its
nature. Find the differences between traumatic memories and memory of another modality. Formed definition of
traumatic memory as a mental process in the normal range.

Key words: traumatic memory, autobiographical memory, emotional memory, posttraumatic stress dis-
order, psychological trauma, traumatic experience, traumatic event.

Динамічний характер сучасного життя збільшує вірогідність потрапляння людини в травматичну
ситуацію незалежно від віку, соціального становища, расової приналежності. Актуальність і недо-
статня дослідженість проблеми травматичної пам’яті, яка виникає на тлі негативних стресових
подій, збільшує інтерес спеціалістів різного профілю до її емпіричного вивчення, однак теоретико-
методологічні аспекти цієї проблеми залишаються або невирішеними, або дискусійними.

Травматична пам’ять як психічний процес патологічного характеру найбільш широко дослідже-
ний у зарубіжній психології в контексті посттравматичного стресового розладу, поняття якого
вперше з’явилося в американській класифікації DSM-III в 1960 році і розглядалося в рамках нев-
ротичних розладів. Вчені, які використовують конструкт травматичної пам’яті, найчастіше спря-
мовували свої дослідження на визначення впливу емоцій на міцність збереження травматичних
спогадів (Е. Клінгер, М. Барда, М. Максейнер, П. Блонський, К. Шоб і Дж. Ф. Кіглстром); знаход-
ження відмінностей між травматичними, позитивними і емоційно-нейтральними спогадами
(Дж. Боханек, Р. Фівуш, Е. Валкер, М. Грей, Т. Ломбардо); з’ясування характеру збереження трав-
матичних подій у пам’яті особистості (Л. Барсалоу, Р. Фіслер, Р. Браун, Дж. Кулік, С. Портер,
А. Бірт). У вітчизняній психологічній літературі це явище не піддавалося глибокому теоретичному
аналізу. 

Мета статті полягає у теоретико-методологічному аналізі концептуальних меж поняття травма-
тичної пам’яті і на основі цього, формування його визначення як психічного процесу в ме жах норми.

Поняттєвою сіткою конструкта травматичної пам’яті слід вважати: пам’ять; травматична пам’ять
як підвид автобіографічної пам’яті; емоційна пам’ять про негативні події; психологічна травма
в контексті посттравматичного стресового розладу; травматичний досвід; травматичний спогад;
травматична подія (ситуація).
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Проблема пам’яті, за словами П. Блонського, є ровесницею психології як науки, тому і кількість
поглядів на її природу безліч [1, с. 5]. Якщо розглядати травматичну пам’ять через призму сформо-
ваних підходів, то, беручи за основу асоціативну школу, травматична пам’ять утворюється внаслідок
сполучення вражень, що одночасно виникають у свідомості, а процес її відтворення полягає у по-
шуку алгоритму зв’язків, що приведе до потрібного спогаду. У гештальтпсихології, згідно з ефектом
Б. Зейгарнік, подія травматичного характеру може вкорінюватись у пам’ять особистості внаслідок
її незавершеності і непропрацьованості. Представники діяльнісного підходу вважають, що процес
запам’ятовування передбачає використання і участь попереднього досвіду в теперішній поведінці.
Згідно з когнітивним підходом, травматичні події проходять декілька процесів переробки і репре-
зентуються за допомогою схем і скриптів.

Беручи до уваги особливості травматичної пам’яті, її можна віднести до різновиду автобіогра-
фічної пам’яті, яка поєднує в собі риси епізодичної і семантичної систем довготривалої пам’яті
з різними системами кодування. Ці поняття були введенні в науковий обіг Е. Тульвінгом. Вчений
відносить автобіографічну пам’ять до епізодичної системи пам’яті, яка зберігає інформацію про
конкретні події, на основі яскравості і перцептивної насиченості епізодів життя, а семантичну си-
стему пам’яті, яка зберігає інформацію про слова, поняття, правила й абстрактні ідеї, не брав до
уваги. Згодом, побачивши обмеженість такого припущення, він запропонував відрізняти запам’ято-
вування особистісного епізоду від знання про його семантичний контекст [6, с. 214]. 

Одиницями автобіографічної пам’яті є дискретні події, які мають чотири аспекти існування: яс-
краві події, важливі події, переломні події, характерні події. Найчастіше травматичний досвід відно-
сять до яскравих подій, які характеризуються: миттєвістю виникнення у свідомості у формі цілісної
сюжетно-динамічної ситуації; коротким, швидкоплинним сюжетом, який схожий на яскравий спалах
переживання почуттів і думок; роздвоєнням особистості в момент спогаду на позиції учасника події
та спостерігача; насиченністю чуттєвим змістом перцептивного та емоційного характеру. 

Існує велика кількість поглядів на роль емоцій у формуванні травматичної пам’яті. Однак учені
психоаналітичної школи висловлюють думку, що перевагу при фіксації і при відтворенні мають
емоційно-позитивні події, а відтворення травматичних подій блокуються захисними механізмами
психіки. Натомість еволюційний підхід дотримується протилежної точки зору — негативний досвід
має запам’ятовуватись краще, оскільки він більш важливий для адаптації людини в навколишньому
світі. С. Тейлор стверджує, що небезпечні стимули проходять глибоку когнітивну обробку, і внаслі-
док цього сильно вкорінюються в пам’ять. Е. Клінгер, М. Барда, М. Максейнер, П. Блонський вва-
жають, що людина шляхом внутрішнього повторення травматичних подій прагне досягти їх повного
осмислення, щоб бути підготовленою до майбутньої протидії. В. Нуркова, узагальнюючи попередні
точки зору, вказує на важливість стану людини при відтворенні автобіографічних подій: коли людині
сумно, вона швидше пригадуватиме негативні, травматичні події, а якщо весело, то навпаки [6].
Таким чином, емоційний компонент високої сили дії, особливо при аналізі травматичної пам’яті,
має вирішальне значення при фіксації негативної події в досвіді особистості. 

Наступною складовою травматичної пам’яті є конструкт психологічної травми — тимчасове або
стійке порушення психіки внаслідок надмірного психічного впливу [9]. Найчастіше цей феномен
визначають як процес переживання емоційно-значущих подій негативного характеру, які в тій чи
іншій мірі призводять до порушення нормального функціонування психіки людини.

Аналіз літературних джерел, присвячених вивченню поняття психологічна травма, свідчить, що
загальноприйнятого трактування цього конструкту не існує. Усі психологічні напрямки по-різному
підходять до його інтерпретації. Зокрема в психоаналітичному підході поняття психічної травми
найбільш досліджене у роботах З. Фрейда, який сформулював «енергетичну» концепцію психоло-
гічної травми, згідно з якою травма виникає внаслідок дії подразника надмірної сили, що пробиває
«стимульний бар’єр» або «щит». А зниження гостроти переживання суттєво залежить від того чи
відбулася енергетична реакція на неї, чи у такої реакції не було можливості й вона була подавлена.
Психотерапевтичний процес у руслі психоаналітичного підходу виглядає як цілеспрямоване повер-
нення до спогадів про травмуючі події з ціллю їхнього аналізу і повного усвідомлення всіх обставин
травми [11].

З екзистенційної точки зору, В. Франкл інтерпретує травму як втрату людиною життєво важливих
сенсів. Психологічна травма неочікувана, безпричинна й тому сприймається як беззмістовна, що
є важким для перенесення. Ця обставина змушує постраждалих шукати пояснення пережитих
подій, щоб травматичне страждання стало більш-менш осмисленим і легше переносилось [4]. Схожі
позиції представляють і вітчизняні автори, зокрема, В. Мясищев висловлював думку про те, що
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причиною психогенної травми є порушення відносин, які розуміються як цілісна система індиві-
дуальних, вибіркових зв’язків особистості з різними сторонами об’єктивної дійсності [5].

З позицій Ф. Василюка, подолання критичних ситуацій як ситуацій неможливості відбувається
під час особливої діяльності переживання, направленого на пошук і знаходження сенсу, який стає
опорою в подоланні кризи, і більш того — новим щаблем у розвитку особистості [2].

У роботі Е. Мазур було показано, що подолання психотравмуючої ситуації відбувається в процесі
саморегуляції, яка включає в себе ряд етапів: усвідомлення сенсу травми і його переробки; віднов-
лення провідних смислових утворень, порушених травмою; зміна значеннєвої спрямованості та від-
новлення перерваної життєдіяльності [5].

У руслі соматичної психології П. Левін розглядає травму як результат незавершеної тілесної ре-
акції на травматичну подію. Сила травматизації залежить від індивідуального значення, яке трав-
муюча ситуація має для людини, міри психологічної захищеності і здатності до саморегуляції. Варто
зазначити, що в руслі гештальтпсихології психічна травма розглядається як незавершеність її пере-
живання [11, с. 35].

Когнітивний підхід до трактування сутності психологічної травми  розкривається такими пред-
ставниками, як А. Бек, А. Елліс, Р. Янофф-Бульман, Г. Емеррі та іншими. Як слушно акцентує К. Ха-
лепа, в основі більшості концепцій лежить уявлення про когнітивні схеми і переконання. М. Падун
і Н. Тарабріна зазначають, що травматичний досвід зовнішнього і внутрішнього характеру негативно
впливає на базисні переконання людини щодо власного Я, навколишнього світу і майбутнього,
формуючи дисфункціональні емоційно навантажені схеми [7]. Представники цього підходу бачать
терапевтичний процес як когнітивну оцінку і переоцінку травматичного досвіду, що є основним
фактором адаптації після травми.

Наступними елементами концептуального поля травматичної пам’яті слід вважати травматичний
досвід (спогад) і травматичну подію (ситуацію). Поняття досвіду найчастіше розглядають як сукуп-
ність знань, умінь і навичок або як складну систему, що складається зі способів, прийомів і правил
вирішення виробничих завдань.

Конструкт події трактується як значущий для особистості випадок, епізод життя, який надовго
запам’ятовується та приносить істотні зміни в її життя (в зовнішні умови, у внутрішній світ, стан здо-
ров’я, взаємостосунки з оточуючими тощо) [9]. Подія, за С. Рубінштейном, призводить до поворот-
них моментів у житті людини внаслідок прийняття рішення про подальший життєвий шлях [10].
У психологічній науці події розглядаються як: події внутрішнього життя (Н. Ломов), біографічні події
(Б. Ананьєв), життєві події (Т. Карцева, С. Рубінштейн). Травматична пам’ять містить у собі інфор-
мацію про життєві події, які розуміються як визначальні, переломні моменти в житті людини
[10, с. 643]. С. Крістіансон конкретизує визначення власне травматичної події і характеризує її як
неочікуваний, тривожний інцидент, в якому людина перебуває під впливом негативних емоцій.
Отже, поняття «травматичної пам’яті» можна трактувати як сукупність травматичного досвіду про
пережиті травматичні події (ситуації).

У встановленні сутності травматичної пам’яті найбільш вдалим і розробленим вважається ког-
нітивний підхід, центральною категорією якого є поняття «когнітивна схема». Під цим терміном
найчастіше розуміють відносно стійкі когнітивно-афективні комплекси, які формуються в процесі
набуття особистістю досвіду, моделі, за допомогою якої особистість опосередковано аналізує і від-
творює інформацію, яку сприймає [3]. Динаміку розвитку когнітивних схем найкраще продемонст-
ровано в теорії Ж. Піаже, який вважав, що саме завдяки їм людина адаптується до мінливого
навколишнього світу. Схеми, у міру створення у свідомості людини, накладаються одна на одну,
таким чином будь-який досвід, у тому числі й травматичний, взаємодіє з уже існуючими схемами.
Для пояснення травматичної пам’яті інформативними є поняття «акомодації» і «асиміляції».

Асиміляція — це включення нового об’єкта в уже існуючі когнітивні схеми.  У процесі асиміляції
відбувається редукція нового досвіду до вже існуючих сенсомоторних і концептуальних структур.
Процес акомодації має місце тоді, коли існуючі схеми не дають можливості отримати очікувані ре-
зультати, саме цей процес вступає в дію, коли людина зазнає травматичного впливу [8]. 

Суміжні погляди висловлювали й інші вчені, однак вони послугувалися іншою когнітивною
структурою представлення знань — скриптами, поняття якого було введено Р. Шенком і Р. Абель-
соном. Важливим компонентом скриптової структури є емоційне переживання, яке супроводжує
перебіг різноманітних життєвих ситуацій і знання про порядок дій, які характеризують подію [3].
Л. Барсалоу уважає, що весь попередній досвід особистості оформлюється у скрипти (структури
знань), які згодом слугують основою для розуміння подальших подій. Учений дотримується думки,
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що основними скриптами є енциклопедичні знання, завдяки яким можливі такі мисленнєві опе-
рації, як прогнозування і передбачення. Згідно з поглядами М. Крімера, травматичні події харак-
теризуються раптовістю виникнення і суперечать очікуванням особистості, тому не можуть бути
приєднаними до фонду енциклопедичних знань [3]. 

Поняття «скрипту» є досить актуальним при реорганізації травматичної пам’яті. Оскільки при
вербалізації травматичного досвіду людина послуговується скриптами, як структурою представ-
лення знань, що дозволяє змоделювати образ травматичної ситуації, яка репрезентує послідовну
низку подій у певному життєвому контексті та емоційне переживання щодо них. Н. Штейн вважає,
що у більшості культур існують скрипти стосовно травматичних подій — природного лиха, смерті,
зради [14]. Та у зв’язку з високим емоційним напруженням при переживанні травматичних подій
і порушенням очікувань особистості скрипти не формують достатньої готовності людини до адек-
ватного реагування та проживання цих травм.

У руслі когнітивної психології проаналізовано різноманітні структури представлення знань, та
слід відмітити, що залежно від того, яку мету ставить перед собою дослідник, зміст, який прихову-
ється за терміном «скрипт», може також називатися «фрейм», «схема», «сценарій», «сцена», «план»
та інші. Вказані терміни означають особливим чином організовані структури знань і широко вико-
ристовуються в сучасній літературі, хоча і не збігаються (однак пересікаються) за семантичним
об’ємом.

Механізм розвитку травматичної пам’яті найкраще можна зрозуміти через характер збереження
травматичних подій. Більшість учених сходяться на думці, що травматична подія записується у виг-
ляді імпліцитної пам’яті.  Внаслідок цього не відбувається її інтеграція в автобіографічну нарративну
пам’ять. Імпліцитна пам’ять зумовлює «швидке», первинне сприйняття подій та генерування від-
повідних емоційних реакцій на подію, поведінкових та тілесних станів. Першим про цей факт на-
писав П. Жане у 1889 р. Згідно з його поглядами, травматичні спогади — це фрагменти сенсорних
компонентів події, які відображаються у вигляді візуальних уявлень, нюхових, слухових, або кіне-
стетичних відчуттів. Відмінність від інших спогадів полягає у дисоціативній природі травматичної
пам’яті і її зберіганні у вигляді сенсорних фрагментів без узгодженості з семантичним компонентом
[13]. Це дослідження підтверджує погляди Ж. Піаже, згідно з якими, спогади, що не можуть бути
інтегровані на семантичному (мовному) рівні, як правило, організовуються більш примітивно: як
візуальні образи, або семантичні відчуття [8]. 

Р. Фіслер також відносить травматичну пам’ять до імпліцитної пам’яті і припускає, що травмуючі
спогади можуть бути закодовані інакше, ніж спогади звичайних подій. Причиною цього можуть
бути зміни у фокусуванні уваги, або ж високе емоційне збудження [12]. Таким чином, травмуючі
події найкраще зберігаються в імпліцитній пам’яті як яскраві образи, відчуття і почуття, а не в екс-
пліцитній пам’яті, як вербалізовані нарративи. 

Схоже трактування травматичної пам’яті, але послуговуючись іншою назвою, запропонували
американські психологи Р. Браун і Дж. Кулік, які у 1977 р. ввели в науковий обіг поняття «пам’ять-
спалах» (англ. flash-bulb memory). Під цим феноменом вони розуміли яскраві спогади про події, що
викликали сильні емоції або емоційне потрясіння, і про ті обставини, за яких про ці події дізнава-
лися їхні оточуючі. Для цього феномену характерно деталізоване запам’ятовування подій націо-
нальної та особистої значущості. Такі спогади досить часто відтворюються з «фотографічною»
точністю. Зі спалахом, на думку Р .Брауна і Дж. Кулік, цей феномен ріднить неочікуваність, невпо-
рядкованість висвітлення і стислість. Для виникнення пам’яті-спалаху події повинні бути несподі-
ваними для людини: вбивство, замах, природне лихо, аварії тощо.. Крім того, їхні наслідки мають
бути важливими для подальшого життя людини або людей. Як з’ясували вчені, наявність більш
серйозних наслідків сприяє більш детальним спогадам. На міцність «пам’яті-спалаху», крім того,
впливає і повторення розповіді про подію [13].

Висновки. Отже, теоретичний аналіз травматичної пам’яті дозволив віднести до її концептуаль-
ного поля такі конструкти: пам’ять, автобіографічна пам’ять, емоційна пам’ять про негативні події,
психологічна травма в контексті посттравматичного стресового розладу, травматичний досвід, трав-
матичний спогад, травматична подія (ситуація). Поняття травматичної пам’яті найкраще вивчене
в когнітивному підході і найчастіше пояснюється через призму схем і скриптів. Зберігаються трав-
матичні спогади завдяки декларативній пам’яті (до її підвидів належить автобіографічна, епізо-
дична, семантична) у вигляді об’єктів, подій, епізодів. У разі високого травматичного впливу
травматична пам’ять зберігається у вигляді імпліцитної пам’яті без усвідомлення предмета за-
пам’ятовування, що заважає її інтеграції в автобіографічну, нарративну пам’ять і приєднання до за-
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гального фонду знань особистості. Відмінною від інших видів пам’яті травматичну пам’ять роблять
такі характеристики: фрагментарність (фрагменти травматичних спогадів є ізольованими, сенсор-
ними, кінестетичними, емоційними), дезорганізованість, дисоціативність, насиченість емоціями,
мала частина, або відсутність словесного змісту, дисфункціональність когнітивних схем. Внаслідок
психологічної травматизації людина може зазнавати порушення функціонування психіки, які
в крайніх випадках призводять до посттравматичного стресового розладу або до посттравматичного
зростання. Усе вище сказане належить до різновиду травматичної пам’яті, яка не піддавалась реор-
ганізації, внаслідок цього їй притаманні патологічні риси. Такі процеси, як осмислення травматич-
ної події та її інтелектуалізоване проживання, дозволяють включити її до особистого досвіду людини
і, таким чином, віднести до континууму нормального стану. 

Узагальнюючи теоретико-методологічний аналіз можна вивести поняття травматичної пам’яті
як психічного процесу в межах норми: травматична пам’ять — це психічний процес і результат ві-
дображення, збереження та відтворення реорганізованого травматичного досвіду, який складається
зі спогадів про осмислені і інтелектуалізовано прожиті травматичні події.
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У статті висвітлюються основні причини виникнення та проблеми сучасної дистантної сім’ї. Особ-
лива увага приділяється вивченню сімейних ролей. 

Ключові слова: дистантна сім’я, сімейні ролі, подружжя, спілкування. 

В статье освещаются основные причины возникновения и проблемы современной дистантной семьи,
особое внимание отводится изучению семейных ролей. 

Ключевые слова: дистантная семья, семейные роли, супруги, общение. 

The article lighting main causes to arise and problems reality distensions family, particularly attention reloca-
tion study family roles. 

Кеу words: distensions family, family roles, spouses, communication.

Актуальність вивчення проблеми пов’язана передусім з тим, що на кожному новому етапі роз-
витку суспільства, коли трапляється переоцінка цінностей, збільшується цікавість до проблем ство-
рення та функціонування сім’ї. Головною стороною сучасної перебудови шлюбно-сімейних
відносин є трансформація рольових відносин у сім’ї. Невизначеність норм, що регулюють у тепе-
рішній час шлюбно-сімейні, в тому числі рольові, відносини, ставить перед сучасною сім’єю низку
соціально-психологічних проблем. Важливими з них є проблеми вибору кожною сім’єю способу
рольової взаємодії та формування ставлення членів сім’ї до різних сторін рольової поведінки в сім’ї. 

Метою статті є: дослідження дистантної сім’ї як різновиду сучасної сім’ї, зробити аналіз причин
виникнення дистантних сімей.

Сім’я як соціальний інститут завжди була у центрі уваги дослідників. Проблеми сім’ї як соціаль-
ного інституту розглядаються в працях А. Антонова, Т. Андреєвої, Т. Гурко, С. Голод, А. Харчева.

Теоретичні основи ролей вивчали Л.  Шнейдер, Ю. Але шина, А.  Лідерс, І. Гребеніков. 
Аналізуючи літературу з питань сім’ї, можна сказати, що ця проблема сьогодні є найактуальні-

шою в нашому суспільстві. Феномен дистантної сім’ї виступає безсумнівно як соціально значуща
проблема сучасності. За визначенням сучасних науковців, дистантна сім’я — це сім’я, члени якої
тривалий час перебувають на відстані через те, що один або обидва батьки працюють за кордоном.
[7; с.1]. Тобто дистантна сім’я — це мала соціальна група людей, поєднаних родинними відносинами
(шлюбу, кровної спорідненості, усиновлення, опіки), спільністю формування й задоволення біо-
логічних і соціально-економічних потреб, любов’ю і взаємною моральною відповідальністю. Це
сім’я, котра офіційно вважається повною, а насправді члени родини не отримують належного емо-
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ційного спілкування один з одним. У сучасній науковій літературі поняття дистантної сім’ї як сім’ї,
члени якої тривалий час із різних причин проживають на відстані один від одного, визначали Я.
Гошовський, Ф. Мустаєва, В. Торохтій, І. Трубавіна. 

Окремим аспектам цієї проблеми присвячені роботи О. Пенішкевич (запропоновано типологію
дистантних сімей); Н. Гордієнко, Н. Куб’як (розглянуто дистантну сім’ю як об’єкт соціально-педа-
гогічної роботи); Т. Дорошок, Л. Ковальчук (проаналізовано зміни у поведінці дітей із сімей трудо-
вих мігрантів); О.В. Двіжони (досліджено вплив дистантних сімей на емоційно-почуттєву сферу
молодших школярів). 

Характерними психологічними ознаками дистантної сім’ї є: 
1) відсутність або значне порушення функціонування принаймні одного елемента в системі сі-

мейних взаємин: мети (невідповідність виховної соціалізаційної мети дорослих членів родини при-
значенню сімейної системи); порядку функціонування (дезорганізація сімейних зв’язків, що
виявляється у відсутності адекватного розподілу сімейних ролей, неузгодженості цілей та правил
у функціонуванні сім’ї як цілісної системи); енергетики системи (брак активності, спрямованої на
задоволення потреб інших членів родини, відсутність спрямованості на розвиток сім’ї і відповідно
неготовність до змін як у житті кожного окремого члена родини, так і сім’ї в цілому);

2) низька якість функціонування родини аж до повної нездатності виконувати сімейні обов’язки,
відповідно, незадоволення основних потреб членів родини. Теоретичний аналіз різних підходів до ви-
значення функцій сім’ї (Є. Ейдеміллер, В. Юстицкіс, В. Целуйко) дозволив встановити, що функції
ду ховного (культурного) спілкування, гедоністична, первинного соціального контролю та емоційна
в дистантній сім’ї не задовольняється. Багатофакторність виміру сім’ї унеможливлює єдину трактовку
цієї категорії, але дозволяє зрозуміти важливість її як осередку фізичного та психосоціального розвитку
особистості, джерела первинної соціалізації, посередника між суспільством та підростаючим поколін-
ням, потужного фактора, що справляє на особистість як позитивний, так і деструктивний вплив. [5; с. 29].

Тривале заробітчанство призводить до значного порушення функціонування системи сімейних
взаємин, неправильних ролей подружжя у сім’ї, низької якості виконання сімейних обов’язків чле-
нами родини. Поміж подружжям виникають розлади та перепади настрою, закомплексованість,
домінування залежності в поведінці, імпульсивність, що нерідко проявляється у неналежній пове-
дінці, конфліктах. Найвагомішою є проблема дефіциту реального спілкування подружжя. 

Я. Раєвська стверджує, що причини утворення дистантних сімей слід шукати в усій палітрі відносин
людини із зовнішнім середовищем, як соціальної істоти, в тому що є змістом соціального буття лю-
дини в усій її складності та суперечностях. В цілому можна відмітити, що соціальні відносини, в яких
особистість відчуває себе нерівною з іншими, завжди характеризується протестуючою поведінкою.
Однією з причин утворення дистантних сімей є соціально-економічна: необхідність фінансового за-
безпечення функціонування сім’ї, створення умов для належної освіти, надання з боку батьків пере-
ваги платним послугам, з одного боку, та неможливість забезпечити сімейні потреби в країні —
з другого, вимагають від батьків пошуку роботи з належною оплатою за межами країни. Наступною
причиною утворення дистантних сімей є соціально-психологічна, яка детермінується міжособистіс-
ними відносинами в сім’ї, в тому числі конфліктами в сім’ях, між родичами і знайомими. [10; с. 150].

Дедалі більшого інтересу з боку науковців зазнає дистантна сім’я. Ф. Мустаєва визначає дистан-
тну сім’ю такою, в якій життєдіяльність кожного члена подружжя через специфіку їхньої професії
переважно проходить окремо. До таких сімей вона відносить сім’ї бортпровідників, моряків, артис-
тів, космонавтів, геологів, військових, спортсменів, і вважає, що в середньому таких сімей є 4–6%
від загальної кількості. І. Трубавіна дистантною називає сім’ю, члени якої з різних причин перебу-
вають на відстані один від одного — професія, ув’язнення, лікування, неспроможність утримувати
сім’ю і передача дітей тимчасово в інтернат. Автор схиляється до зарахування її до неблагополучної
сім’ї. В. Торохтій класифікує сім’ю як дистантну за особливими умовами її життя (це сім’я з недос-
татньою турботою, з непостійним батьківством), відносячи до таких сімей сім’ї моряків, бортпро-
відників, геологів, військових, великих спортсменів, артистів. Д. Пенішкевич відносить до
дистантних сімей заробітчан за кордоном [8; с 65–67]. 

Аналізуючи їхню життєдіяльність, вона пропонує таку класифікацію, умовно розділяючи їх на де-
кілька категорій: 1) сім’ї, де існує взаєморозуміння (кожен з батьків виконує відведену йому роль,
а один із них заробляє гроші на навчання дітей, будівництво житла, відкриття власного бізнесу тощо;
такі сім’ї не можна назвати неблагополучними, соціальний захист зводиться до надання їм соці-
ально-педагогічної допомоги інформативного характеру); 2) неблагополучні дистантні сім’ї (з дітьми
вдома залишається один із батьків, частіше — чоловік; неможливість поєднання в таких умовах ви-
конання ролі матері й батька; виникнення в членів сім’ї спочатку стресу, а з часом і депресії; втрати
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нерідко роботи через необхідність догляду за дитиною; вирішення потреби в матеріальних коштах
за рахунок заробітку мігранта; зловживання алкоголем та бездоглядність дитини); 3) обоє батьків
тривалий час перебувають на заробітках за кордоном (дитина, як правило, залишається під опікою
бабусі, дідуся, далеких родичів, сусідів, друзів тощо; наслідок цього — дезадаптація та соціальна не-
захищеність дитини). Характеризуючи різновиди дистантних сімей, важливою типологічною озна-
кою класифікації називають причину утворення дистантної сім’ї, яка безпосередньо пов’язана
з основою сімейних взаємин. За цією ознакою виділяють такі дистантні сім’ї: 

– утворена внаслідок довготривалого тюремного ув’язнення одного з батьків;
– утворена після виїзду на заробітки одного з батьків у далеке зарубіжжя (як правило перебування

цього батька за кордоном на заробітках триває десяток років, а то й більше); 
– утворена після виїзду одного з батьків у близьке зарубіжжя (постійне перебування на сезонних

роботах);
– утворена внаслідок фактичного розпаду сім’ї (чоловік / дружина проживають від сім’ї окремо

тривалий час, що буває орієнтовно в таких ситуаціях: а) «найшла коса на камінь» (ніхто не хоче по-
ступитися своїми амбіціями у сімейних чварах, тому один із них проживає у своїх батьків, окремо від
сім’ї з дитиною); б) один із батьків подає на розлучення, інший перешкоджає розлучному процесу.

Сутність феномена дистантної сім’ї найбільш повно можна розкрити через висвітлення її функцій:
1) народження і виховання дітей (виконання цієї функції найбільш страждає у дистантних сім’ях,

а саме через неузгодження і розмитість позицій подружніх партнерів щодо питання виховання дітей; 
2) збереження, розвиток, передача наступним поколінням цінностей і традицій суспільства, аку-

мулювання і реалізація соціально-виховного потенціалу; 
3) задоволення потреб людей у психологічному комфорті та емоційній підтримці, почутті без-

пеки, почутті цінності та значущості свого «Я», емоційному теплі і любові;
4) створення умов для розвитку особистості всіх членів сім’ї;
5) задоволення сексуально-еротичних потреб;
6) задоволення потреб у спільному проведенні дозвілля;
7) організація спільного ведення домашнього господарства, розподіл праці у сім’ї, взаємодопомога;
8) задоволення потреб людини у спілкуванні з близькими людьми, у встановленні надійних ко-

мунікативних зв’язків з ними;
9) задоволення індивідуальної потреби у батьківстві або материнстві, контактах з дітьми, їх ви-

хованні, самореалізації в дітях;
10)  соціальний контроль за поведінкою окремих членів сім’ї; 
11) організація діяльності з фінансового забезпечення сім’ї;
12) рекреативна функція — охорона здоров’я членів сім’ї, організація їхнюго відпочинку.
Особливостями дистантної сім’ї є: 
– роздільне проживання членів сім’ї (як правило, батьки чи один із них працюють за кордоном);

відокремлення місця праці від домівки;
– зміни ціннісних орієнтацій; порушення сімейної рівноваги;
– розпад сімейних зв’язків;
– надання переваги одній із сімейних функцій (економічній) [10; с. 148].
Для дистантної сім’ї характерна структурна зміна таких складових, як шлюб, батьківство, діти,

домогосподарство набувають самостійного значення. Дистантну сім’ю характеризує шлюб без сім’ї,
яка у значній мірі є номінальною, тому що подружжя переважно проживають окремо один від од-
ного, що є загрозою подружньої зради та розпаду сім’ї. За даними дослідження Державного інсти-
туту проблем сім’ї та молоді, з 32% дистантних сімей заробітчан за два останні роки розпалися 11%.
Проте інколи такі сім’ї виявляються досить стійкими. Подружжя у дистантній сім’ї має дефіцит
прояву позитивних почуттів, низький рівень відчуття ніжності, тепла й любові. Через втрату по-
стійних контактів відбувається відчуження подружжя одне від одного. Через це відносини набувають
формального характеру, на жаль, пріоритет надається економічним взаємовідносинам. Відсутність
безпосереднього спілкування, живої розмови впливають на емоційних стан, змінюються традиційні
ролі у сім’ї, інтернет чи скайп замінює близькість контактів подружжя. 

Поняття сімейної ролі в психології спирається на уявлення вітчизняних авторів про соціальну роль,
як функцію соціальної системи, модель поведінки, об’єктивно заданою соціальною позицією особис-
тості в системі об’єктивних чи міжособових відносин. На думку А. Лідерса, щоб сім’я ефективно фун-
кціонувала, рольова структура сім’ї повинна відповідати такими вимогам: несуперечність сукупності
ролей, які створюють цілісну систему як у відносинах ролей, виконаних однією людиною, так і сім’єю
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в цілому; виконання ролі повинно забезпечувати задоволення потреб усіх членів сім’ї в рамках сім’ї;
прийняття ролі повинно відповідати можливостям особистості та не призводити до «рольових переван-
тажень». У рольовій структурі сім’ї виділяють міжособові та конвенційні ролі. Конвенційні ролі припи-
сані соціокультурному оточенню та регулюються правом, мораллю, традиціями; вони стандартизовані
визначають постійні права та обов’язки членів сім’ї, представляючи собою перелік форм поведінки та
способів їх реалізації. Міжособові ролі визначаються конкретним характером міжособових відносин
у сім’ї, кристалізуючи в собі унікальний досвід сімейного міжособистісного спілкування [4; с. 64–66].

Прийняття ролі здійснюється відповідно до соціокультурних норм та стандартів, які визначають
критерії оцінки успішності виконання ролей. Рольова поведінка характеризується ступенем іден-
тифікації виконавця з роллю, тобто ступенем прийняття відповідальності за виконання ролі, рольовою
компетентністю, тобто сформованістю мотиваційного та операційно-технічного компонентів ро-
льової поведінки; конфліктністю ролі, тобто суперечністю у свідомості людини поведінкових мо-
делей, необхідних для реалізації ролі. Значний вплив на процес прийняття та виконання ролей
подружжям спричиняє фактор батьківської сім’ї, що може виражатися в утворенні у новій сім’ї ха-
рактеру розподілення сімейних ролей та у виконанні засвоєних ролей в тій формі, в якій вони ви-
конувались у батьківській сім’ї, чи в запереченні укладу в батьківській сім’ї [6; с. 50].

В сучасній психології представлені  різні класифікації типів розподілення ролей у сім’ї. Так, І. Гребе-
ніков виділяє три типи розподілення сімейних ролей: централістичний (авторитарний), коли головою
стоїть один із подружжя, якому притаманна верховна влада у вирішенні основних питань сімейного
життя; автономний, якщо чоловік і жінка розподіляють ролі між собою та не втручаються у сферу впливу
іншого; демократичний, коли управління сім’єю в рівній мірі лежить на плечах обох із подружжя. Відо-
мий вітчизняний спеціаліст у сфері сімейних відносин Ю. Алешина пропонує таку класифікацію ос-
новних ролей у сім’ї: відповідальний за матеріальне забезпечення сім’ї; господар — господарка;
вихователь; відповідальний за доглядом за новородженим; сексуальний партнер; організатор розваг;
відповідальний за дотримання родинних зв’язків; організатор сімейної субкультури; «психотерапевт». 

Висновок. Безсумнівно, дистантні сім’ї потребують соціально-психологічної допомоги. Більшість
уваги завжди приділяється проблемам дітей, а сімейні відносини між чоловіком та жінкою виходять
на другорядний план. Досить важливою і особливо складною є індивідуальна допомога конкретній
сім’ї, яка є в наш час дистантною. Ми плануємо роботу з такими сім’ями, розробляємо рекомендації
та тренінгові програми. 
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У статті висвітлено результати дослідження шлюбно-сімейних настанов студентської молоді та
рольових очікувань, домагань у різних сферах сімейного життя осіб, які перебувають на передшлюбному
етапі. Розкривається роль освіти та дошлюбної підготовки молоді, як на етапі пошуку майбутнього
шлюбного партнера, так і на етапі створення власної сім’ї. 

Ключові слова: шлюбно-сімейні настанови, рольові очікування і домагання у шлюбі, альтерна-
тивні форми шлюбу та сім’ї, передшлюбна підготовка молоді.

В статье освещены результаты исследования брачно-семейных установок студенческой молодежи
и ролевых ожиданий, притязаний в различных сферах семейной жизни лиц, находящихся на этапе офор-
мления брачных отношений. Раскрывается роль образования и добрачной подготовки молодежи на этапе
поиска будущего брачного партнера, так и на этапе создания собственной семьи.

Ключевые слова: брачно-семейные установки, ролевые ожидания и притязания в браке, альтер-
нативные формы брака и семьи, подготовка молодежи к браку.

The article highlights the results of a study of marriage and family attitudes of students and role expectations,
claims in different areas of family life of those on the stage of registration of marriage. Reveals the role of education
and training of young people before marriage, which is located at the search of the future marriage partner and at
the stage of creating your own family.

Key words: attitudes, role expectations and aspirations in marriage, alternative forms of marriage and fam-
ily, preparing young people for marriage.

На сьогоднішній день можна спостерігати зниження показників психічного здоров’я сучасної сім’ї.
Проблемою української сім’ї залишається нестабільність шлюбних відносин та значна вірогідність
розлучення. Середній показник розлучень в Україні становить 54,2%. Протягом 2006–2011 років кіль-
кість розлучень у розрахунку на 1000 осіб зменшилася з 3,6 до 3,2. Однак за відповідним показником
Україна посідає третє місце серед європейських держав, у яких він у середньому становить 2,1 розлу-
чення на 1000 осіб [3].

На сучасному етапі розвитку суспільства дедалі більше молодих людей віддає перевагу не всту-
пати у шлюб на самому початку своїх стосунків або зовсім не оформлювати офіційні відносини.
Зростає кількість осіб, які прагнуть до альтернативних форм устрою власного життя, відбувається
не тільки еволюція форм шлюбу, а й ставлення до шлюбу суттєво трансформується [4, с. 70–71].
При цьому кількість шлюбів, котрі щорічно укладаються в Україні, залишається високою. Ці дані
підтверджуються і результатами соціологічного опитування «Молодь України 2012», проведеного
Інститутом Горшеніна та щотижневиком «Коментарі». Зокрема, відповідаючи на питання «Як ви
ставитеся до осіб, котрі живуть в громадянському шлюбі?» переважна кількість респондентів (61,9%)
дала відповідь: «Ставлюся спокійно, терпимо», а ще 21,6% опитаних схвалює такий спосіб спів-
життя. В той же час у відповідь на питання «Якому шлюбу надасте перевагу Ви?» половина респон-
дентів (50,1%) дала відповідь: «Надам перевагу офіційно зареєстрованому шлюбу», а ще 29,3%  —
«Церковному та офіційно зареєстрованому». Натомість громадянський шлюб у цьому разі обирають
лише 6,3% респондентів [2]. Отже, можна стверджувати, що сім’я як цінність є важливою для біль-
шості молодих опитаних респондентів.
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Саме тому ми ставили собі за мету дослідити психологічний зміст шлюбно-сімейних настанов
у період ранньої дорослості у молоді, котра ще не має наміру вступати в шлюб, та у молоді, котра
безпосередньо готується до шлюбно-сімейного життя. 

Як свідчать сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідження (Т. Андрєєва, С. Голод, О. Головльова, А. Де-
нисенко, Т. Демидова, Е. Козловська, А. Сидоренко, М. Терещенко), уявлення про сім’ю є важливим
чинником задоволеності подружнім життям, фактором формування подружнього взаєморозуміння. До-
слідники звертають увагу на уявлення про сім’ю та особливості їхнього формування у старшокласників
(Т. Демидова, Т. Говорун, В. Кравець, О. Кікінеджі та О. Кізь), частково у студентів (Т. Андреева, Н. Мос-
ковічева, Л. Шнейдер), у подружніх пар з різним стажем сімейного життя (М. Терещенко). Проте уяв-
лення про сім’ю у період ранньої дорослості (зокрема, у наречених) досліджені недостатньо. 

З метою виявлення сучасних установок студентської молоді до шлюбу та сім’ї та з’ясування чин-
ників впливу на їхнє формування було проведене психологічне дослідження. Дослідження прово-
дилось у жовтні-листопаді 2012 р. Групу досліджуваних становили студенти психологічного
відділення 3–5 курсів ЛНУ ім. І.Франка у кількості 61 особи. Вік опитаних студентів становив
20–22 роки, що відповідає початку періоду ранньої дорослості, у якому одним із головних завдань
є розвиток і встановлення близькості з іншими людьми, зокрема і пошук майбутнього партнера для
подружнього та сімейного життя. Ті особи, які не здатні сформувати близькі стосунки протягом
цього етапу (20–40 років), можуть відчувати чималі труднощі у соціальній адаптації та страждати
від почуття самотності, пригніченості та підозрілості [1, с. 694]. 

Для дослідження була використана анкета, тест на виявлення сімейних настанов Ю.Є. Альошиної,
тест на визначення типу гендерної ролі особистості С. Бем та методика інтегральної самооцінки особис-
тості «Хто я є у цьому світі». Ми припустили, що молоді люди будуть позитивно ставитись до альтерна-
тивних форм організації шлюбно-сімейних стосунків. Друга гіпотеза дослідження передбачала наявність
взаємозв’язку між самооцінкою, типом гендерної ролі та сімейними настановами особистості. 

Шлюбно-сімейні уявлення наречених досліджувалися за допомогою авторської анкети «Уяв-
лення про сім’ю». Анкета складається з тринадцяти запитань, кожне з яких має 4–5 варіантів від-
повіді. Всі питання стосуються різних сфер життя майбутнього подружжя: родинного укладу, місця
проживання, фінансового забезпечення, народження та виховання дітей, вирішення проблемних
питань. Для дослідження узгодженості функціонально-рольових очікувань у наречених була вико-
ристана методика «Рольові очікування та домагання у шлюбі» (РОД) О. Волкової та Г. Трапезнико-
вої. Додатково були використані методики Р. Стренбергера та «Шкала ясності Я-концепції».
Дослідження проводилося у м. Львові. У дослідженні брали участь наречені, котрі проходили курс
підготовки до подружнього життя та планували одружитися протягом шести місяців з моменту про-
ходження курсів. Всього було опитано 47 наречених (22 чоловіки та 25 жінок) віком від 20 до 37 ро -
ків. Емпіричні дані, отримані в процесі дослідження, були опрацьовані за допомогою кластерного,
кореляційного та порівняльного аналізу за критерієм Манна-Уітні.

Результати описової статистики засвідчили, що найбільш позитивно студентська молодь ста-
виться до громадянського (М = 3,3 при min1 та max 5) та повторного шлюбу (М = 3 при min1 max 5).
Середній рівень у ставленні виявились за шкалами «самотність» (М = 2,3) та «інтимна дружба»
(М = 2,1). Нижче   середнього середнього рівня є показники за шкалами «свідомо бездітний шлюб»
(М = 1,8), «відкритий шлюб» (М = 1,8) та «гомосексуальний союз» (М = 1,8). Найнижчі показники
і відповідно негативне ставлення у студентської молоді до свінгерства, яке передбачає обмін шлюб-
ними партнерами. Отже, перша гіпотеза підтвердилася частково. Дані результатів свідчать про пе-
реконання молоді у тому, що незареєстроване співжиття є більш прийнятним у ситуації
невпевненості у партнері, фінансової нестабільності чи негативному минулому досвіді, а також не
створює труднощів при розриві відносин. Така форма стосунків дозволяє молоді задовільняти свої
потреби у близькості як фізичній, так і емоційній з партнером. Проте дослідження Л. Шнейдера
свідчать, що такого роду досвід спільного життя на середньостатистичному рівні впливу на успіш-
ність шлюбу у майбутньому не здійснює [2, с. 78]. 

Також сучасна молодь припускає розлучення у разі сімейних негараздів та оптимістично дивиться
на створення повторного шлюбу з іншим партнером. Такі результати дослідження пов’язані з тим, що
явище розриву стосунків допускається у міжособистісних стосунках з огляду на високі показники
щодо кількості розлучень по Україні. Крім того, 20% досліджуваних походять з неповних сімей, отже,
для них така ситуація є цілком прийнятною. Щодо самотності, то цю категорію становлять люди,
котрі ніколи не перебували у шлюбі, тобто які існують у моноваріанті. Більшість самотніх осіб за
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статусом підтримують більш чи менш тривалі стосунки з партнером, проте не проживають разом.
Такий вибір студентської молоді пояснюється навчальним процесом, фінансовою залежністю від бать-
ків та неготовністю до серйозних стосунків на спільній території. Прийнятне ставлення молоді до ін-
тимної дружби свідчить про потребу досліджуваних у близьких фізичних та емоційних контактах.
Проте такий зв’язок рідко загрожує стабільності первинного шлюбу, а отже, очікування молоді щодо
створення сім’ї у майбутньому з цим партнером можуть не справдитись, а отже, тривати не довго.

Результати кореляційного аналізу за критерієм Спірмена та Кендала засвідчили, що існує прямий
зв’язок між шкалою «самотність» та «свідомо бездітний шлюб» (r = 0,43) і «повторний шлюб»
(r = 0,40). Отже, при зростанні бажання жити у моноваріанті зростає мотивація певний час жити
без дітей. І це є цілком зрозумілим з огляду на відсутність фінансової спроможності та особистісної
зрілості у студентської молоді. Проте у молодої людини є установка спробувати знайти партнера
для спільного життя. Також це можна пояснити невдалим досвідом спілкування у парі, коли є не-
впевненість у надійності партнера, або негативним досвідом з батьківської сім’ї. 

Виявлено також прямий зв’язок між шкалами «громадянський шлюб» і «повторний шлюб»
(r = 0,50), «гомосексуальний союз» (r = 0,42) та «інтимна дружба» (r = 0,30) та обернений зв’язок
між шкалою «громадянський шлюб», «обов’язок» (r = -0,35) і «розлучення» (r = -0,35). Такі резуль-
тати можна пояснити тим, що сучасна молодь більш лояльно ставиться до нетрадиційних форм мі-
жособистісних стосунків. Поняття норми на сьогоднішній день втратило свою однозначність,
традиційні цінності переглядаються і корегуються відповідно до потреб конкретної пари. Така си-
туація пов’язана як зі становищем батьківської сім’ї, у якій виховуються діти — майбутні шлюбні
партнери, так і з суспільним впливом загалом (ЗМІ, масова культура, законодавство у сфері сім’ї).
Щодо конкретних сімейних настанов, то варто зазначити, що простежується прямий зв’язок між
шкалою «ставлення до дітей» та «обов’язок» (r = 0,36), «романтичне кохання»(r = 0,38) і «само-
оцінка доброти» (r = 0,36). Такі результати свідчать про уявлення молоді про те, що при зростанні
бажання мати дітей збільшується відчуття обов’язку та уявлення про себе як добру людину, яка ві-
рить у кохання та має позитивне ставлення до дітей. У ході дослідження був виявлений цікавий
взаємозв’язок між шкалою «обов’язок» та шкалами «фемінність» (r = 0,38) та «інтимна дружба»
(r = -0,33). Тобто для фемінних осіб є властивим наявність моральних якостей, зокрема обов’язку,
та при виборі особою такої альтернативи у стосунках, як інтимна дружба, рівень обов’язку знижу-
ється, що є цілком зрозумілим явищем. Отже, друга гіпотеза нашого дослідження підтвердилась.

Проте, як свідчать результати досліджень шлюбно-сімейних настанов осіб, котрі планують взяти
шлюб,  уявлення про шлюб та сім’ю (порівняно з уявленнями у осіб, котрі поки що шлюб не планують),
змінюються. Зокрема, як свідчать результати досліджень, необхідними та важливими компонентами
подружніх стосунків, на думку наречених, є любов (47%), повага (47%), довіра (45%) та кохання (34%).
Для третини  (36%) опитаних жінок важливим компонентом подружніх стосунків є також відповідаль-
ність (у чоловіків такий критерій обирають лише 18% опитуваних). Слід зазначити, що і у чоловіків,
і у жінок перша трійка цінностей подружніх стосунків збіглась (любов, повага та довіра).  Проте у чо-
ловіків першу позицію займає любов (55%) за нею слідує повага (50%) та довіра (45%). Для жінок рів-
ноцінно важливими є повага та довіра (44%), трохи меншу вагу має любов (40%). Ієрархічний розподіл
цінностей подружніх стосунків для чоловіків та жінок детальніше представлений на рис. 1 та 2. 

Переважна кількість наречених (94%) вважає, що молода сім’я повинна жити окремо від батьків
та інших родичів. Лише невелика кількість молодих людей переконані, що новостворене подружжя
повинно проживати разом з батьками чоловіка/дружини, або — як допустимий варіант — прожи-
вати разом після народження дітей (див. табл. 1). 

Таблиця 1. — Розподіл уявлення наречених про місце проживання молодої родини, % 
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Варіанти відповідей Жінки Чоловіки Наречені

В окремій квартирі чи будинку 96 90 94

Разом із батьками 
чи іншими родичами чоловіка/дружини

– 5 2

До народження дитини – окремо,
а після – разом з батьками

4 5 4
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87% наречених переконані, що бюджет їхньої родини має бути спільним, проте 18% чоловіків
вважають, що чоловік та дружина повинні вносити свою частку у спільні витрати, а решта прибутків —
це їхній власний бюджет. 68% наречених вважають, що відповідальними за фінансове забезпечення
родини та її добробут мають бути і чоловік, і дружина, проте, більша відповідальність покладається
на чоловіка. 

Переважна кількість наречених (85%) не розраховують на фінансову допомогу батьків, проте го-
тові прийняти її за певних обставин (велика покупка, хвороба і т.п.). Лише 15% опитаних не розра-
ховують на жодну допомогу від батьків.

Рис. 1. Розподіл подружніх цінностей у наречених-жінок

Рис. 2. Розподіл подружніх цінностей у наречених-чоловіків

Більшість опитаних (68%) переконана, що важливі для сім’ї рішення слід приймати спільно,
після обговорення проблемних питань, а 98% вважає, що непорозуміння та проблеми в сім’ї по-
дружжя має вирішувати самостійно. 

94% опитаних планують мати дітей, причому для більшості з них (68%) важливо, щоб це рішення
було планованим та виваженим. 70% наречених переконані, що вихованням дітей повинні займа-
тися обоє подругів у рівній мірі. Між тим, 28% опитаних вважають, що виховання дітей є, в основ-
ному, жіночим завданням, до котрого має долучатися і батько. 

70% наречених вважають, що розподіл сімейних обов’язків повинен відбуватися залежно від на-
явності вільного часу у чоловіка чи дружини. Лише 24% наречених-жінок вважають, що домашні
обов’язки повинні бути розділені порівну. 
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Порівняльний аналіз дав можливість виявити, чи існують відмінності між чоловіками та жінками
стосовно уявлень про життєвий уклад майбутньої сім’ї. На основі статистичного опрацювання
даних, було виявлено достовірні відмінності стосовно таких характеристик: жінки характеризуються
значно вищим рівнем очікувань стосовно виконання чоловіками господарсько-побутових функцій
сім’ї (U0,01 = 101, Uемп. = 96,5). Тобто для жінок важливими є господарсько-побутові вміння і на-
вички майбутнього чоловіка, його бажання брати активну участь у вирішенні побутових питань.
Жінки (порівняно з чоловіками) надають також більшого значення власному зовнішньому вигляду,
відповідності стандартам, моді; для них більш характерним є прагнення гарно виглядати, красиво
одягатися (U0,05 = 123,Uемп. = 110). 

Були виявлені також відмінності стосовно значущості батьківсько-виховної функції сім’ї: для
чоловіків-наречених вона виявилася більш значущою, ніж для жінок, причому чоловіки  більше
орієнтовані на власну активну участь у вихованні дітей (U0,01 = 101, Uемп = 59).

Отже, як свідчать результати досліджень, наречені-жінки характеризуються більшими очікуван-
нями стосовно участі чоловіка у вирішенні побутових питань життя сім’ї, а також більшим рівнем
значущості зовнішнього вигляду. Чоловіки-наречені характеризуються вищим рівнем значущості
батьківсько-виховної функції сім’ї, та орієнтацією на власну активну участь у вихованні дітей. 

У досліджуваній групі також було виявлено кілька значимих кореляційних зв’язків. Зокрема,
встановлено прямий кореляційний зв’язок між значущістю сексуальних стосунків у шлюбі та очі-
куваннями від партнера активної батьківської позиції (r = 0,51; p 0,01) та віком (r = 0,48; p 0,01);
між установкою на особистісну ідентифікацію з шлюбним партнером та значущістю емоційно-те-
рапевтичної функції шлюбу (r = 0,48; p 0,01). На основі встановлених взаємозв’язків можна при-
пустити, що досліджувані, котрі схильні до ідентифікації себе з шлюбним партнером, менше
потребують особистої автономії. Навпаки, вони прагнуть спільності інтересів, потреб, цінностей,
а також очікують від шлюбного партнера моральної та емоційної підтримки, створення сприятли-
вого психологічного клімату в сім’ї. 

Висновки. Отже, на сьогоднішній день зростає кількість молоді, котра толерантно ставиться до
альтернативних форм шлюбно-сімейних стосунків, особливо до громадянського союзу. Студентська
молодь припускає розлучення і укладання повторного шлюбу у разі несприятливих сімейних об-
ставин. Проте негативно ставиться до свінгерства — як обміну шлюбними партнерами для інтим-
ного зв’язку. 

В той же час молоді люди усвідомлюють значення сім’ї як середовища, котре сприяє особистіс-
ному комфорту, забезпечує моральну та емоційну підтримку членів родини. На їхню думку, сім’я
повинна будуватися на цінностях любові, поваги, довіри та взаємної відповідальності.

Підсумовуючи результати дослідження, поділяємо точку зору Л. Шнейдер, який уважає, що біль-
шість людей віддає перевагу традиційній формі шлюбно-сімейних стосунків. Разом з тим зростання
можливості розриву шлюбу й альтернативи, які нещодавно з’явились, впливають і на тих, хто живе
у традиційному подружньому союзі [4, c. 96]. Така ситуація позначається на підвищенні вимог до
якості власного подружнього та сімейного життя.

З метою підготовки молоді до сімейного життя та набуття студентами необхідних знань, вмінь
та навичок для отримання кваліфікації психолога на психологічному відділенні ЛНУ ім. І. Франка
викладаються такі курси, як «Психологія сім’ї», «Тренінг батьківської ефективності» та «Сімейне
консультування». Найважливішими завданнями курсу «Психології сім’ї» є: розкриття особливостей
життєвого циклу сім’ї та закономірності її динаміки, висвітлення чинників дестабілізації шлюбно-
сімейних відносин та окреслення моделі психологічно здорової сім’ї. Програма курсу «Тренінг бать-
ківської ефективності» передбачає висвітлення соціально-психологічних чинників формування
батьківства, розкриття ознак психологічної готовності до материнства, набуття навичок конструк-
тивного спілкування, оптимального вирішення конфліктних ситуацій у батьківсько-дитячих
стосунках, відпрацювання і закріплення учасниками тренінгу ефективних моделей поведінки у сі-
мейному мікросередовищі.

«Практичні навички» сімейного життя молодь має можливість отримати на заняттях за програ-
мою підготовки наречених до життя в подружжі. Програма передбачає висвітлення різних аспектів
подружньої зрілості, можливість усебічного взаємного пізнання наречених, обговорення та дискусії
з приводу різноманітних аспектів життя в подружжі. Така програма є важливим компонентом фор-
мування готовності молоді до подружнього життя.
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Отже, важливим пріоритетом на сьогоднішній день у державі має бути підтримка молодих людей,
які стоять на порозі створення власної сім’ї на психологічному, духовному та соціальному рівнях
для кращої адаптації у нових умовах її життєдіяльності. Сучасна українська сім’я переживає складні
часи, пов’язані з трансформацією цінностей, погіршенням показників її психічного здоров’я. Проте
ці неминучі зміни важливі для її оновлення, для переходу на новий оптимальний рівень функціо-
нування.
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ТА ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ОТОЧУЮЧИХ 

У КУРСАНТІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ
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Харківська державна академія культури, м. Харків
УДК 159.9.072.4

Досліджено взаємозв’язки між психологічним благополуччям та особливостями ставлення до ото-
чуючих у майбутніх правоохоронців. Показано, що більшість складових психологічного благополуччя
пов’язана з позитивними проявами ставлення курсантів до інших людей. Виявлено, що певні складові
психологічного благополуччя пов’язані з негативними проявами ставлення до інших людей: високий
рівень автономії — з цинізмом та нездатністю до емпатії, відчуття особистісного зростання —
з цинізмом.

Ключові слова: психологічне благополуччя, ставлення до людей, ворожість, цинізм, макіавеллізм,
емпатія.

Исследованы взаимосвязи между психологическим благополучием и особенностями отношения к окру-
жающим у будущих работников правоохранительных органов. Показано, что большинство составляю-
щих психологического благополучия связано с позитивными проявлениями отношения курсантов к другим
людям. Выявлено, что определенные составляющие психологического благополучия связаны с негатив-
ными проявлениями отношения к другим людям: высокий уровень автономии — с цинизмом и неспособ-
ностью к эмпатии, ощущение личностного роста — с цинизмом.

Ключевые слова: психологическое благополучие, отношение к людям, враждебность, цинизм,
макиавеллизм, эмпатия.

A study of intercorrelation between psychological well-being and features of attitudes toward people for the future
workers of law enforcement authorities is undertaken. It is shown that most constituents of psychological well-being
are related to the positive displays of relation of students to other people. It is educed, that the certain constituents
well-being are related to the negative displays of attitudes toward other people: high level of autonomy — with cynicism
and inability to empathy, feeling of personality height — with cynicism.

Key words: psychological well-being, attitudes toward people, hostility, cynicism, machiawellianism, empathy.

Однією з найважливіших проблем, розроблюваних у межах психології здоров’я, є вивчення умов,
проявів та механізмів забезпечення повноцінного психологічного функціонування людини. Гума-
ністичні традиції, поширені у сучасних психологічних дослідженнях, спричинили визнання того
факту, що обов’язковою характеристикою психічно здорової людини має бути певне суб’єктивне
переконання у позитивному забарвленні свого існування — суб’єктивне благополуччя як екзистен-
ційне переживання людиною задовільного ставлення до власного життя. Особливої ж актуальності
проблема психологічного благополуччя та його впливу на різні аспекти життя людини набуває для
осіб, які виконують свої професійні обов’язки під руйнівним впливом екстремальних факторів, зок-
рема працівників правоохоронних органів.

Масштабні дослідження психологічного благополуччя особистості, його проявів, складових,
чинників, психологічного та соціального значення, вікових та гендерних особливостей розпочато
західними дослідниками. За твердженням американського дослідника Р. Райана, всі підходи до ро-
зуміння психологічного благополуччя, які розроблено на сьогодні, можна розділити на два основні
напрями: гедоністичний та евдемонічний [1]. Прибічники першого напряму (N. Bradburn, E. Diener,
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D. Kahneman) вважають психологічне благополуччя станом людини, який виникає через задово-
лення потреб у різних сферах життя. Послідовники другого напряму (C.D. Ryff, A.S. Waterman)
переконані, що обов’язковим проявом благополуччя є прагнення людини до особистісного зрос-
тання — незадоволення досягнутими життєвими результатами, що спонукає людину до само -
розвитку.

Підхід, який інтегрує у собі уявлення, притаманні прибічникам як гедоністичного, так і евдемо-
нічного підходу, запропонувала американська дослідниця К. Ріфф, яка виділила шість компонентів
психологічного благополуччя як прояву позитивного психологічного функціонування: самоприй-
няття, позитивні сосунки з оточуючими, автономія, управління оточуючим середовищем, мета
в житті, особистісне зростання [3].

У російській психології психологічне благополуччя розуміють як складне переживання задово-
леністю власним життям, яке одночасно відображає актуальні та потенційні аспекти життя особис-
тості [1; 2]. На сьогодні у рамках наукової розробки проблеми психологічного благополуччя
особистості створено його інтегральну концепцію (Р. Шаміонов), вивчено зв’язок із осмисленістю
життя (П. Фесенко), визначено умови та фактори досягнення (В. Куліков); досліджено феномен
суб’єктивного благополуччя: його типологію та фактори в економічному аспекті (В. Хащенко), спів-
відношення емоційного та когнітивного компонентів (О. Бочарова), етнічні розбіжності (В. Гри-
ценко); розроблено різні аспекти питання щастя та задоволеності життям (І. Джидарьян,
В. Татаркевич); вивчено феномен задоволеності життям (В. Куліков, Н. Шустова). Але, незважаючи
на значну кількість досліджень психологічного благополуччя та споріднених із ним феноменів,
нерозв’язаним залишається питання впливу цього психічного утворення на ставлення людини до
оточуючих. Необхідність дослідження цієї проблеми стосовно особистості правоохоронців визна-
чається важливістю визначення факторів формування в них негативного ставлення до інших людей,
яке є загрозливим як з точки зору психічного здоров’я самих фахівців, так і з точки зору формування
негативного стереотипу правоохоронця у суспільній свідомості, який знижує ефективність служ-
бової діяльності, а через це — загрожує благополуччю суспільства.

Метою цього дослідження було вивчення взаємозв’язку між рівнем психологічного благополуччя
та особливостями ставлення до оточуючих у майбутніх правоохоронців — курсантів ВНЗ МВС України. 

Як досліджувані в роботі взяли участь 78 курсантів Харківського національного університету
внутрішніх справ віком від 20 до 23 років.

Для діагностики психологічного благополуччя було використано російськомовний варіант опи-
тувальника «The scales of psychological well-being», розробленого К. Ріфф. Автори цієї адаптації
(Т. Шевеленкова, та П. Фесенко) виходили з концепції психологічного благополуччя як інтеграль-
ного показника ступеня спрямованості на реалізацію основних компонентів позитивного функціо-
нування та ступеня задоволеності цієї спрямованості, що суб’єктивно виявляється у відчутті щастя,
задоволеності собою та власним життям [2]. Адаптований варіант «Шкал психологічного благопо-
луччя К. Ріфф» дозволяє оцінити благополуччя за такими показниками: 

– самоприйняття — підтримання позитивного ставлення до себе;
– позитивні стосунки з іншими — наявність близьких, приємних, довірливих стосунків з ото-

чуючими;
– автономія — незалежність, здатність протистояти соціальному тиску у своїх думках та

стосунках;
– управління оточуючим середовищем — відчуття впевненості та компетентності у керуванні

повсякденними справами;
– мета у житті — наявність цілей та відчуття осмисленості життя;
– особистісне зростання — відчуття безперервності саморозвитку;
– загальний індекс — загальний рівень психологічного благополуччя.
Описову статистику для оцінок психологічного благополуччя курсантів — майбутніх працівни-

ків правоохоронних органів (загального та окремих його складових) наведено у табл. 1.
Дані, наведені у табл. 1, показують, що рівень психологічного благополуччя у досліджуваних кур-

сантів майже за всіма показниками Шкал Ріфф знаходиться на рівні середньостатистичної норми.
Винятком є рівень задоволеності стосунками з оточуючими, яке у курсантів виявляється дещо ниж-
чим, порівняно із вибіркою стандартизації методики. Хоча наявні дані не дозволяють оцінити ста-
тистичну значущість цих розбіжностей, отримані результати обґрунтовують припущення, що
досліджувані відчувають брак близьких, довірливих стосунків з оточуючими.
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Таблиця 1 — Середні оцінки рівня психологічного благополуччя майбутніх працівників правоохоронних органів

Примітки: * — середній рівень.

Діагностику особливостей ставлення курсантів до оточуючих людей було проведено за допомо-
гою таких методик:

— шкала ворожості Кука — Медлей, що дозволяє оцінити рівень вираженості таких негативних
проявів у стосунках із оточуючими, як цинізм (негативні установки особистості щодо інших
людей), агресивність (тенденція до деструктивних руйнівних поведінкових реакцій) та власне
ворожість (схильність відчувати негативні емоції щодо оточуючих);

— Мак-шкала (адаптація В. Знакова) — опитувальник для діагностики макіавеллізма особистості
як схильності маніпулювати іншими людьми у міжособистісних стосунках, використовувати
їх для досягнення своїх цілей;

— опитувальник емпатії А. Меграбяна (адаптація Е. Зєєра), який вимірює емоційний відгук як
здатність залучатися до переживань іншої людини та співчувати їй за двома шкалами: емоцій-
ний рівень емпатії та дієва емпатія.

Описову статистику для оцінок ставлення майбутніх правоохоронців до інших людей наведено у табл. 2.

Таблиця 2 — Середні оцінки ставлення до інших людей майбутніх працівників правоохоронних органів

Примітки: * — середній рівень;
** — середній рівень із тенденцією до високого.

Дані, наведені у табл. 2, показують, що оцінки маніпулятивного ставлення курсантів до оточую-
чих знаходяться на рівні нормативних даних. Середнього рівня також досягають їхні оцінки за ем-
патичним ставленням до людей. При цьому дещо несприятливими є результати, отримані за
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Показники психологічного благополуччя 
за Шкалами К. Ріфф

Середні показники
психологічного

благополуччя курсантів

Нормативні дані
за методикою*

чол. жін. чол. жін.

Позитивні стосунки 56,56 53,07 63 ± 7,12 65 ± 8,28

Автономія 53,50 54,44 56 ± 6,86 58 ± 7,31

Управління середовищем 57,94 56,51 57 ± 6,27 58 ± 7,35

Особистісне зростання 64,00 60,23 65 ± 4,94 65 ± 6,04

Цілі у житті 62,88 61,82 63 ± 5,16 64 ± 8,19

Самоприйняття 62,56 57,89 59 ± 6,99 61 ± 9,08

Загальний індекс 357,44 343,95 363 ± 24,20 370 ± 34,68

Показники методик
Середні значення за методиками 

у досліджуваних курсантів
Нормативні дані за методиками

Мак-шкала 

Оцінка макіавеллізму 73,78 70 – 88*

Шкала ворожості Кука – Медлей

Цинізм 55,63 40 – 65**

Агресивність 31,87 30 – 45**

Ворожість 18,04 18 – 25**

Опитувальник емпатії

Емоційний рівень (співпереживання) 12,03 9 – 15*

Дієва емпатія 11,27 9 – 15*
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Шкалою ворожості, оскільки оцінки цинізму, агресивності та ворожості у майбутніх працівників
правоохоронних органів виявилися на середньому рівні з тенденцією до високого (див. табл. 2).
Хоча отримані результати не дозволяють оцінити значущість такого перевищення, подібні показ-
ники можуть свідчити про тенденцію розвитку у курсантів професійної деформації особистості
в аспекті негативного, цинічного, агресивного, зневажливого ставлення до інших людей.

Для оцінки взаємозв’язку між особливостями ставлення майбутніх правоохоронців до інших
людей та рівнем їхнього психологічного благополуччя було проведено кореляційний аналіз резуль-
татів, отриманих досліджуваними за відповідними методиками. Результати кореляційного аналізу
(статистично значущі коефіцієнти кореляції) наведено у табл. 3.

Таблиця 3 — Взаємозв’язок психологічного благополуччя та особливостей ставлення до інших людей майбутніх
працівників правоохоронних органів

Примітка: * — р < 0,05; ** — р < 0,001; *** — р < 0,01; **** — відсутність статистично значущого зв’язку.

Кореляційний аналіз результатів, отриманих обстежуваними курсантами за методиками, вико-
ристаними у дослідженні, показав наявність певних взаємозв’язків між рівнем їхнього психологіч-
ного благополуччя за його різними складовими та особливостями ставлення до інших людей.

За даними табл. 3 психологічне благополуччя за параметром «позитивні стосунки» зворотно корелює з ма -
 кіавеллізмом та ворожістю особистості. Отже, переживання задоволеності наявними близькими відноси-
нами з іншими людьми притаманне особам, які не виявляють прагнення до використання інших осіб задля
задоволення власних егоїстичних потреб та не мають схильності відчувати негативні емоції щодо оточуючих. 

Цілком очікуваним є встановлений прямий зв’язок між рівнем психологічного благополуччя за па-
раметром «позитивні стосунки» та розвитком емоційної і дієвої емпатії (див. табл. 3). Психологічно зро-
зумілим є здатність до співпереживання та надання допомоги тим, хто її потребує, в осіб, які позитивно
ставляться до інших людей, прагнуть до встановлення близьких, довірливих стосунків з оточуючими.

За результатами дослідження (див. табл. 3) виявилося, що рівень психологічного благополуччя
за показником «автономія» прямо пов’язаний із ступенем цинізму та нездатністю курсантів до ем-
патії у ставленні до інших людей. Отже, незалежність, здатність протистояти соціальному тиску
у думках та вчинках більшою мірою притаманна особам, схильним до зневажливого ставлення до
морально-етичних цінностей суспільства, недовіри до людей та  невиправдано негативних оцінок
особистісних якостей оточуючих. Автономію як здатність керуватися власним розсудом у прийнятті
рішень та керуванні поведінки також виявляють досліджувані зі слабкою здатністю до емоційного
відгуку на проблеми інших та небажанням надавати дієву допомогу.

Високий рівень психологічного благополуччя за показником «управління середовищем» пов’язаний
із низьким рівнем ворожості досліджуваних курсантів (див. табл. 3). Такі дані дозволяють дійти висновку,
що відчуття впевненості та компетентності в управлінні повсякденними справами та розв’язанні жит-
тєвих труднощів є особистісним корелятом несхильності відчувати роздратування, неприязнь, злість та
інші негативні емоції щодо інших людей, негативно їх оцінювати та демонструвати вороже ставлення.

Показники 
психологічного 
благополуччя

Методики діагностики ставлення до інших людей

Мак-шкала

Шкала ворожості Кука – Медлей Опитувальник емпатії

цинізм агресивність ворожість
співпере -
живання

дієва
емпатія

Позитивні стосунки -0,207* –**** –**** -0,211* 0,291*** 0,192*

Автономія –**** 0,197* –**** –**** -0,284*** -0,197*

Управління
середовищем

–**** –**** –**** -0,319*** –**** –****

Особистісне
зростання

–**** 0,349** –**** –**** –**** –****

Цілі у житті -0,196* –**** –**** -0,192* –**** –****

Самоприйняття –**** –**** –**** -0,256** –**** –****

Загальний індекс –**** –**** –**** -0,194* –**** –****
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Високий рівень відчуття невпинного особистісного зростання, прагнення до саморозвитку та само-
вдосконалення пов’язаний у досліджуваних із високим рівнем такого негативного прояву у ставленні
до оточуючих як цинізм (див. табл. 3). Психологічне благополуччя в аспекті особистісного зростання
у курсантів поєднується зі схильністю зневажати традиційні моральні цінності суспільства, невірою у по-
зитивні характерологічні риси та альтруїстичні наміри оточуючих, сумнівами у компетентності та про-
фесіоналізмі людей в обраних ними сферах діяльності. Прагнення до реалізації особистісного потенціалу
проявляється у майбутніх працівників правоохоронних органів у взаємозв’язку зі схильністю поясню-
вати причини поведінки оточуючих негативними особистісними якостями та корисливими намірами.

Оцінки психологічного благополуччя майбутніх правоохоронців за параметром «цілі у житті» утво-
рили статистично значущі зворотні зв’язки з макіавеллізмом та ворожістю як негативними проявами
ставлення до оточуючих людей (див. табл. 3). Отже, наявність цілей у житті та відчуття осмисленості
життя притаманне курсантам, які несхильні у міжособовій взаємодії маніпулювати оточуючими. Від-
чуття осмисленості минулого та теперішнього також пов’язано з низьким рівнем ворожості, за якого
досить рідко виникають негативні емоції роздратування, гніву, образи щодо інших людей.

Оцінки досліджуваних за параметром «самоприйняття» Шкал психологічного благополуччя утворили
статистично значущі зворотні зв’язки з рівнем ворожості (див. табл. 3). Такі результати дозволяють дійти
висновку, що у майбутніх правоохоронців схильність ворожо ставитися до оточуючих, відчувати щодо
них негативні емоції злості, розчарування, образи та ін. пов’язана з невдоволеністю собою, розчаруван-
ням у своєму минулому, неприйняттям себе у своєму актуальному стані, занепокоєністю певними ри-
сами власної особистості. Курсанти, які позитивно ставляться до себе, приймають цілком усе
різноманіття власних негативних та позитивних якостей, навпаки демонструють здатність приязно ста-
витися до оточуючих, долати негативні емоції та поведінкові реакції, що виникають на їх адрес.

Загальний рівень психологічного благополуччя курсантів — майбутніх правоохоронців — зво-
ротно пов’язаний із оцінками ворожості (див. табл. 3). Тобто, курсанти з високим загальним рівнем
психологічного благополуччя як інтегрального показника позитивного функціонування, що суб’єк-
тивно виявляється у відчутті щастя, задоволеності собою та власним життям, не схильні відчувати
негативні емоції (роздратування, неприязнь, злість, розчарування) щодо інших людей, вони демон-
струють позитивні соціальні установки та мають здатність долати у собі ворожі настрої.

Висновки. Виявлено особливості взаємозв’язків між психологічним благополуччям та особли-
востями ставлення до оточуючих у майбутніх працівників правоохоронних органів.

Рівень психологічного благополуччя досліджуваних курсантів відповідає середній нормі за всіма
показниками, окрім задоволеності стосунками — досліджувані відчувають брак теплих, позитивних
стосунків з оточуючими, недостатню здатність виявляти піклування про інших.

Більшість складових психологічного благополуччя пов’язана з позитивними проявами ставлення
курсантів до інших людей:

– низький рівень ворожості притаманний особам із високим рівнем задоволеності стосунками,
управлінням середовищем, осмисленістю життя, самосприйняттям та загальним високим рівнем
психологічного благополуччя;

– здатність до співчуття та дієвої емпатії притаманна курсантам із високим рівнем психологіч-
ного благополуччя за параметром «позитивні стосунки»;

– несхильність до маніпуляцій притаманна майбутнім правоохоронцям із високою суб’єктивною
задоволеністю стосунками та осмисленістю життя.

Певні складові психологічного благополуччя виявилися навпаки пов’язаними із негативними проя-
вами ставлення до інших людей: визначено, що високий рівень автономії пов’язаний із цинізмом та не-
здатністю до емоційної і дієвої емпатії, відчуття невпинного особистісного зростання — із цинізмом.

Перспективи подальших досліджень мають полягати в уточненні причинно-наслідкових зв’язків
між психологічним благополуччям майбутніх правоохоронців та їх ставленням до інших людей;
з’ясуванні причин взаємозв’язку між деякими аспектами психологічного благополуччя та негатив-
ними проявами ставлення до оточуючих.
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Розділ XVI
ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тетяна Андрющенко, кандидат педагогічних наук,
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
УДК 373.2

У статті уточнено сутність поняття «педагогічні умови». Розкрито підходи до визначення педаго-
гічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку. Охаракте-
ризовано обрані педагогічні умови. Представлено основні форми і методи роботи з дітьми відповідно до
кожної педагогічної умови. 

Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, діти дошкільного віку, педагогічні умови,
форми і методи навчання.

В статье уточнена суть понятия «педагогические условия». Раскрыты подходы к определению пе-
дагогических условий формирования здоровьесберегающей компетентности у детей дошкольного воз-
раста. Охарактеризованы выбранные педагогические условия. Представлены основные формы и методы
работы с детьми соответственно с каждым педагогическим условием. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая компетентность, дети дошкольного возраста, педагоги-
ческие условия, формы и методы обучения.

The article defines more precisely the essence of the concept «pedagogical conditions».  Defines approaches to
the determination of pedagogical conditions of formation of the healthkeeping competence in preschool children.
Characterizes selected pedagogical conditions. Gives main forms and methods of working with children according
to each pedagogical condition.

Key words: healthkeeping competence, preschool children, pedagogical conditions, forms and methods
of education. 

Найвагомішими цінностями для людини є життя і здоров’я. Однак нездорове харчування, неак-
тивний спосіб життя, наявність шкідливих для здоров’я звичок, зростання нервово-психічного на-
пруження призводять до найнижчої тривалості життя українців серед європейських країн.
Поступове усвідомлення на державному рівні значущості збереження і зміцнення здоров’я нації ак-
тивізувало пошуки шляхів формування у населення ціннісного ставлення до здоров’я, мотивації
щодо збереження здоров’я і навичок здорового способу життя. 

У контексті сказаного значущим наразі є формування у підростаючого покоління здоров’язбе-
режувальної компетентності. І починати цей процес, на нашу думку, доцільно з дошкільного віку.
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Ефективність формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку у першу
чергу залежить від реалізації комплексу відповідних педагогічних умов. Відтак актуалізується не-
обхідність визначення й обґрунтування педагогічних умов формування здоров’язбережувальної
компетентності в дітей дошкільного віку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання окресленої проблеми,
доводить, що науковці приділяють значну увагу визначенню умов формування здоров’язбережу-
вальної компетентності в підростаючого покоління. Так, педагогічні умови формування здоров’яз-
бережувальної компетентності в учнів загальноосвітніх шкіл аналізують О. Аксьонова, Т. Бабко,
Т. Бойченко, А. Карабашева та ін. У системі вищої школи зазначену проблему вирішують Н. Бєлі-
кова, Д. Воронін, О. Дворнікова, О. Дорошенко, Н. Панчук та ін. Сутність поняття «педагогічні
умови» досліджують О. Бойцун, Н. Бугаєць, В. Манько, Р. Серьожникова та ін.

Однак маємо зауважити, що проблема визначення і дослідження ефективності педагогічних умов
формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку не стоять у центрі
уваги сучасних учених.

Ми ставимо за мету уточнити сутність поняття «педагогічні умови»; виокремити, обґрунтувати
й описати педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкіль-
ного віку; представити основні форми і методи роботи з дітьми відповідно до визначених педаго-
гічних умов.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми,  результати констатуваль-
ного експерименту підтвердили необхідність обґрунтування і розроблення спрогнозованих у гіпотезі
педагогічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку.

Варто зауважити, що у довідковій літературі термін «умова» використовується у найрізноманітніших
значеннях, зокрема, як: а) обставина, від якої щось залежить; б) вимога, яку ставлять до когось (до чо-
гось); в) усна або письмова угода про щось, домовленість; г) правила, визначені в якійсь галузі життє-
діяльності; д) обстановка, у якій щось відбувається; е) вимога, з якої треба виходити [5, с. 202]. 

За філософським енциклопедичним словником, «умова  філософська категорія, в якій відобра-
жаються універсальні відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає та існує. Завдяки
наявності відповідних умов властивості речей переходять із можливості в дійсність» [8, с. 482]. Зі
сказаного вище випливає, що умови є важливим чинником результативності, оскільки вони ство-
рюють саме те середовище, у якому досліджувані явища, процеси формуються та реалізуються.

Похідною від поняття «умова» є категорія «педагогічні умови». Наразі не існує її однозначного
трактування. Так, Н. Бугаєць визначає педагогічні умови як необхідні і достатні обставини, від
яких залежить ефективність навчально-виховного процесу [2]. О. Бойцун вказує, що обставини,
фактори, зовнішні впливи, за яких найефективніше відбувається навчально-виховний процес,
і є педагогічними умовами [1]. В. Манько розуміє педагогічні умови як взаємопов’язану сукупність
внутрішніх параметрів і зовнішніх характеристик функціонування, що забезпечують високу ре-
зультативність навчального процесу і відповідають психолого-педагогічним критеріям оптималь-
ності [4]. За Р. Серьожниковою, педагогічні умови  це сукупність об’єктивних можливостей, змісту,
форм, методів, педагогічних прийомів [7]. У контексті нашого дослідження, під терміном «педа-
гогічні умови» розуміємо сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників, які забезпечують ефектив-
ність і результативність процесу формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей
дошкільного віку. Так, до зовнішньої складової педагогічних умов відносимо комплекс форм, ме-
тодів, прийомів, засобів, а також зміст навчання; внутрішньою складовою вважаємо  рівень мо-
тивації, сформованість інтересу, потреб, ціннісних орієнтацій, ціннісного ставлення до власного
здоров’я і здоров’я оточуючих.

Визначаючи педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкіль-
ного віку, ми виходили з теоретичних та практичних основ організації освітнього процесу в дошкільних
навчальних закладах, а також із компонентної структури здоров’язбережувальної компетентності (мо-
тивційно-ціннісний, когнітивно-усвідомлюваний, діяльнісно-поведінковий компоненти).

Основними напрямами освітньої діяльності виділено такі: 
 – установка на цінність власного здоров’я і здоров’я оточуючих;
 – надання знань про основи здоров’я і технології його збереження;
 – створення умов для оволодіння дітьми способами поведінки, що зберігають здоров’я. 

Виходячи з окресленого вище, ми виокремили такі педагогічні умови, які, на нашу думку, забез-
печують ефективний вплив на формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей до -
шкільного віку: 
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1) формування в дошкільників мотивації на здоровий спосіб життя на основі ціннісного ставлення
до здоров’я (вплив на мотиваційно-ціннісний компонент здоров’язбережувальної компетентності);

2) реалізація методики формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного
віку (вплив на когнітивно-усвідомлюваний компонент здоров’язбережувальної компетентності);

3) організація предметно-просторового середовища для закріплення дітьми життєвих навичок,
що сприяють фізичному, соціальному, психічному і духовному здоров’ю (вплив на діяльнісно-по-
ведінковий компонент здоров’язбережувальної компетентності). 

Виділені педагогічні умови перебувають у функціональному, хронологічному й логічному взає-
мозв’язку і взаємозалежності. Охарактеризуємо сутність і зміст педагогічних умов формування здо-
ров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку.

Перша педагогічна умова «Формування в дошкільників мотивації на здоровий спосіб життя» перед-
бачає формування в дітей інтересу до проблеми збереження здоров’я, прагнення вести здоровий спосіб
життя, усвідомлення необхідності здобуття знань щодо життєвих навичок, які сприяють фізичному,
соціальному, психічному та духовному здоров’ю та їхньому формуванню. Вибір цієї педагогічної умови
зумовлений результатами аналізу психолого-педагогічної літератури і наших спостережень. Вони дали
підстави стверджувати, що готовність дітей дошкільного віку до сприймання знань про основи здоров’я
та чинники, які сприяють здоров’ю, до дотримання здорового способу життя суттєво залежить від змо-
тивованості дітей та сформованості у них відповідних ціннісних орієнтацій. 

Ми погоджуємося з міркуваннями Е. Вайнера, який розглядає мотивацію здорового способу
життя як певну систему ціннісних орієнтацій, внутрішнього спонукання до формування здоров’яз-
бережувальної компетентності [3]. Вважаємо, що мотивація спрямовує й організовує поведінку ди-
тини, надає особистісного змісту та значущості її здоров’язбережувальній діяльності, сприяє
перетворенню зовнішньо сформульованих цілей щодо дотримання здорового способу життя у внут-
рішні потреби особистості. Позитивна мотивація є системою цінностей, які особистість усвідомлює
і переводить в особистісні принципи, переконання, установки та зміст здоров’язбережувальної ді-
яльності. За С. Рубінштейном, для того щоб особистість включилася в роботу, потрібно, щоб зав-
дання, які перед нею поставлені, були не лише зрозумілі, а й внутрішньо прийняті, тобто, щоб вони
набули значущості для особистості і знайшли відгук в її переживаннях [6].  

Початок роботи з мотивації дітей на здоров’язбережувальну діяльність, формування у них цін-
нісного ставлення до здоров’я, актуалізація потенції особистості є результатом орієнтації на суб’єкт-
суб’єктну модель стосунків з дошкільниками в контексті гуманістичної теорії освіти. Впевнені, що
лише викликавши у дітей інтерес до певного об’єкта, сформувавши ціннісне ставлення до нього,
можна очікувати усвідомлене засвоєння дітьми інформації щодо об’єкта, а потім активного залу-
чення отриманих знань, умінь і навичок у власну діяльність і поведінку.

Реалізацію цієї педагогічної умови забезпечують такі методи роботи з дошкільниками: бесіди,
пояснення, проблемно-ігрові завдання, спостереження, моделювання ситуацій, тести, мозковий
штурм, аналіз життєвих ситуацій, вчинків.

Представлена педагогічна умова впливає на формування мотиваційно-ціннісного компонента
здоров’язбережувальної компетентності. Мотиваційно-ціннісний компонент визначає внутрішню
спрямованість особистості на підготовку до здорового способу життя й утворює основу для реалі-
зації інших компонентів здоров’язбережувальної компетентності. Наявність зазначеного компо-
нента є запорукою особистісної активності дитини у процесі формування здоров’язбережувальної
компетентності. Сформованість мотиваційного компонента проявляється у позитивному ставленні,
інтересі дитини до здоров’язбережувальної діяльності.

Друга педагогічна умова «Реалізація методики формування здоров’язбережувальної компетен-
тності в дітей дошкільного віку» передбачає набуття дітьми необхідних знань щодо збереження
й зміцнення власного здоров’я, чинників, що сприяють здоровому способу життя, усвідомлення
важливості його дотримання, оволодіння теоретичними основами життєвих навичок, що сприяють
фізичному, соціальному, психічному і духовному здоров’ю. Основним теоретичним підґрунтям за-
значеного вважаємо знання щодо:

– раціонального харчування, рухової активності, особистої гігієни, режиму діяльності та відпо-
чинку (основи збереження фізичного здоров’я); 

– ефективного спілкування, розуміння почуттів, потреб і проблем інших людей; уміння розв’язу-
вати конфлікти; поведінки в умовах тиску і погроз; організації спільної діяльності (основи збере-
ження соціального здоров’я);
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– уміння усвідомлювати власну унікальність, позитивного ставлення до себе, інших людей; ви-
значення суті проблем та причин її виникнення; уміння приймати оптимальні рішення, контролю-
вати прояви гніву; мотивації успіху та тренування волі (основи збереження психічного й духовного
здоров’я).

Вважаємо, що отримати позитивний результат у досягненні мети можливо лише за умови сис-
тематичного і послідовного надання дітям інформації, що позитивно впливає на формування здо-
ров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку. Варто зауважити, що засвоєння знань
не може автоматично впливати на формування у дошкільників здатності вести здоровий спосіб
життя. При підборі інформації враховується її можливий вплив на емоції і почуття дітей.

Вибір цієї педагогічної умови спричинений розумінням того, що завдання формування
здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку можливо реалізувати, лише
організувавши в дошкільних навчальних закладах систематичну освітню роботу з зазначеної
проблеми. 

Одним із основних завдань методики формування здоров’язбережувальної компетентності
в дітей дошкільного віку є забезпечення і вирішення таких функцій: дидактичних, виховних, роз-
вивальних, стимулюючих, психологічних, прийняття оптимальних рішень.

Дидактична функція методики передбачає формування системи знань, умінь і навичок щодо
чинників здорового способу життя, засобів підтримки здоров’я.

Виховна функція виявляється у формуванні активної життєвої позиції, мотивації до здорового
способу життя.

Розвивальна функція забезпечує формування пізнавальних здібностей, засвоєння прийомів ро-
зумової діяльності, надбання досвіду здоров’язбережувальної поведінки, здатність передбачувати
результати своїх та чужих дій.

Стимулювальна функція передбачає зацікавлення і активізацію особистості щодо реалізації здо-
ров’язбережувальних життєвих навичок.

Психологічна функція забезпечує формування психологічної готовності до виконання правил
здорового способу життя, підтримки психологічно комфортних стосунків з оточуючими.

Реалізація зазначеної педагогічної умови можлива через застосування таких форм і методів ор-
ганізації навчально-виховного процесу з дошкільниками: заняття, екскурсії, дидактичні ігри
і вправи, індивідуальна робота, тренінги; бесіди, розповіді, читання науково-популярних і художніх
творів, використання інтерактивних методів навчання. 

Ця педагогічна умова забезпечує формування когнітивно-усвідомлюваного компонента здо-
ров’язбережувальної компетентності. Когнітивно-усвідомлюваний компонент відображає систему
знань, які необхідні особистості для вирішення проблеми власного здоров’язбереження, а також
визначає обсяг знань, розуміння міжпредметних зв’язків.

Третя педагогічна умова «Організація предметно-просторового середовища для закріплення
дітьми життєвих навичок, що сприяють фізичному, соціальному, психічному і духовному здоров’ю»
передбачає застосування дітьми набутих знань, умінь і навичок здорового способу життя, тобто за-
кріплення здоров’язбережувальних життєвих навичок в спеціально створеному предметно-просто-
ровому середовищі. У такий спосіб діти мають можливість самостійно моделювати свою поведінку
та свою діяльність, приймати рішення, діяти за внутрішнім переконанням, нести відповідальність
за свої вчинки, набуваючи, таким чином, власного досвіду свідомого дотримання здорового способу
життя. Вибір зазначеної педагогічної умови відповідає висновкам Б. Ананьєва, І. Беха, О. Леонтьєва,
С. Рубінштейна про те, що кожна особистість формується і проявляється в діяльності. Через пред-
метно-просторове середовище забезпечуються умови для саморозвитку дітей, вільного вибору ними
виду здоров’язбережувальної діяльності, закріплення життєвих навичок, що сприяють фізичному,
соціальному, психічному і духовному здоров’ю.  

Для реалізації третьої педагогічної умови використовуються здоров’язбережувальні технології,
сюжетно-рольові ігри, досліди, практичні завдання, вправи, інсценізація ситуацій, розігрування
пантомім на запропоновану тему, розваги, змагання, доручення.

Ця педагогічна умова забезпечує формування діяльнісно-поведінкового компонента здоров’яз-
бережувальної компетентності. Діяльнісно-поведінковий компонент визначає здатність особистості
застосовувати на практиці набуті знання, коригувати власну поведінку на основі проведеної реф-
лексії, управляти власними проявами емоцій, самостійно здійснювати вибір, приймати рішення
у будь-якій ситуації, відмовлятися від примусу. 
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Висновки. Таким чином, вважаємо, що реалізувавши у навчально-виховному процесі дошкільних
навчальних закладів виокремлені педагогічні умови, можна забезпечити високу результативність
формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку. 

Подальші перспективи наших досліджень будуть спрямовані на побудову моделі формування
здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку та перевірку ефективності
реалізації визначених педагогічних умов в навчально-виховному процесі дошкільних навчальних
закладів. 
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У статті розглянуто результати дослідження особливостей ставлення підлітків до здоров’я. Проа-
налізовано ціннісні пріоритети, уявлення учнів про здоров’я й орієнтацію їхнього особистісного потен-
ціалу на підтримку власного здоров’я та успішний розвиток.

Ключові слова: здоров’я, психологічне здоров’я, підлітки, ціннісні орієнтири, локус контролю.

В статье рассмотрены результаты исследования особенностей отношения подростков к здоровью.
Проанализированы ценностные приоритеты, представления учащихся о здоровье, ориентация их лич-
ностного потенциала на поддержку своего здоровья и на успешное развитие.

Ключевые слова: здоровье, психологическое здоровье, подростки, ценностные ориентиры, локус
контроля.

The article describes the results of studies of the relationship of adolescents to health. Analyzed the value pri-
orities, views of students about health, the relationship of their personal potential to support their health and suc-
cessful development.

Key words: health, psychological health, adolescents, values, locus of control.

Здоров’я є однією з основних суспільних й особистісних цінностей. Зміни, що відбуваються у житті
нашого суспільства, ставлять якісно нові вимоги до сучасної людини та стану її здоров’я. Безсумнівно,
тільки здорова людина з добрим самопочуттям, оптимізмом, психологічною стійкістю, високою розу-
мовою й фізичною працездатністю здатна активно жити, успішно переборювати труднощі. У зв’язку
з цим турбота про здоров’я підростаючого покоління й професійна підтримка його відповідними струк-
турами, безперечно, є конструктивними підходами до рішення проблеми здоров’я суспільства в цілому. 

За даними медичних досліджень, у сучасних школах лише 12–14% дітей практично здорові, 50% —
мають функціональні відхилення, 35–40% дітей шкільного віку страждають на хронічні захворювання.
Приблизно 88% школярів перебувають у стані різного ступеня психічного неблагополуччя. Збільшилась
також кількість школярів, які мають кілька діагнозів: у 20% старшокласників їх п’ять або більше [16].

Очевидно, що проблема здоров’я в аспекті розвитку шкільного виховання стала гостро актуаль-
ною та пріоритетною. 

На сьогодні приводиться велика кількість визначень поняття здоров’я як у науковій, так і в по-
пулярній літературі. Проведений аналіз показує, що існують не тільки різні по суті визначення здо-
ров’я, але й різні підходи до їх формулювання. Найбільш історично тривалим є підхід, у рамках
якого здоров’я людини розглядається як певний функціональний оптимум, внутрішня рівновага,
гармонія всіх частин організму.

В. Казначеєв розглядає здоров’я як процес збереження й розвитку біологічних, фізіологічних,
психологічних функцій, оптимальної працездатності й соціальної активності людини при макси-
мальній тривалості її життя [11]. 

Д. Ізуткін та А. Степанов пропонують вважати здоров’ям такий стан організму, за якого він здат-
ний повноцінно виконувати свої функції, — функціональний оптимум [9].

Досить типовим є розгляд здоров’я з точки зору рівноваги організму з навколишнім середовищем. Цей
підхід бере початок ще в роботах відомого клініциста С. Боткіна, який в XІХ ст. писав про те, що «про-
явление жизни в состоянии равновесия его отправлений составляет нормальную или здоровую жизнь».
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Аналогічний підхід до трактування здоров’я можна спостерігати у В. Петленка й Г. Царегород-
цева, які під здоров’ям розуміють нормальний психосоматичний стан і здатність людини опти-
мально задовольняти систему матеріальних і духовних потреб [15]. 

Яскраво виражений цей підхід у Великій Медичній Енциклопедії: «Здоров’я — це природний
стан організму, що характеризується його повною врівноваженістю з біосферою і відсутністю будь-
яких виражених хворобливих змін» [4].

Також, враховуючи важливу роль здатності організму людини до біологічної й соціальної адап-
тації до умов зовнішнього й внутрішнього середовища, здоров’я досить часто визначають як стан
оптимальної адаптованості людини до мінливих умов життєдіяльності. П. Калью, узагальнив іс-
нуючі в літературі визначення здоров’я та виділив п’ять концептуальних моделей до його визна-
чення: медичну, біомедичну, біосоціальну, ціннісно-соціальну й інтегровану моделі. Особливо
необхідно звернути увагу на інтегровану модель здоров’я, що відображає основні ознаки здоров’я:
1) відсутність хвороби; 2) нормальний стан організму; 3) динамічна рівновага організму й середо-
вища; 4) здатність повноцінно виконувати соціальні функції; 5) повне фізичне, духовне, розумове
й соціальне благополуччя, гармонійний розвиток організму; 6) здатність пристосовуватися до ди-
намічних умов навколишнього середовища; 7) життєздатність як інтегральний показник життєді-
яльності, тобто успішне здійснення біологічних і соціальних функцій [12].

Пошук оптимальних моделей профілактики порушень здоров’я підростаючого покоління при-
водить науковців до вивчення глибинних психологічних механізмів формування ставлення людини
до свого здоров’я. В розумінні сутності здоров’я на перший план виходять його суб’єктивні психо-
логічні аспекти, які розкриваються через «ставлення до здоров’я» [2], «внутрішню картину здоров’я»
[1; 10; 14], «соціальні подання про здоров’я» [5; 6], «індивідуальну концепцію здоров’я» [17; 18].

Внутрішня картина здоров’я — особистісна, відбита у свідомості освіта, що містить подання про
власне здоров’я, ставлення індивіда до нього, усвідомлення цінності здоров’я й прагнення до його
вдосконалення, що проявляється в індивідуальному стилі поведінки [13].

Важливим аспектом внутрішньої картини здоров’я підлітка є відбиття його психічного та пси-
хологічного станів.

Порушення психічного здоров’я підлітка можуть призвести до серйозних наслідків: замкнутості,
відчуженості від суспільства, неадекватності поводження, депресій, жорстокості стосовно однолітків
і батьків, самогубства та до багатьох інших проблем. Тому дуже важливо батькам приділяти своїм
дітям-підліткам більше уваги, спілкуватися з ними, цікавитися їхніми захопленнями, мріями й ба-
жаннями, необхідно підбадьорювати підлітка, поважати його прагнення й стати для нього другом. 

Очевидно, що для поліпшення якості здоров’я дітей і підлітків варто вирішувати не тільки ме-
дичні проблеми, а й соціально-економічні, психологічні, екологічні й цілий ряд інших проблем на
державному рівні [8]. 

Слід зазначити, що в ієрархії потреб здоров’я перебуває не на першому місці, хоча саме воно по-
винно стати в наш час найпершою потребою. Особливо це стосується молодих людей, які поки ще
умовно здорові. Тому важливо, починаючи із самого раннього віку, виховувати в дитині адекватне
ставлення до власного здоров’я, розуміння того, що здоров’я — найбільша цінність, дарована лю-
дині природою. 

На жаль, результати багатьох соціологічних опитувань школярів і педагогів в Україні говорять
нам про нехтування молодими людьми здоров’ям як значущою соціальною цінністю. Так, наприк-
лад, результати опитування підлітків і керівників навчальних закладів, проведеного в 2010 році
в рамах міжнародного проекту «Здоров’я й поведінкові орієнтації української молоді, що навча-
ється», відображають далеко не кращу картину ставлення підлітків до власного здоров’я. Так, досвід
куріння мають від 20 до 78% опитаних (залежно від віку й місця навчання), пробували хоч колись
курити 55% опитаних хлопців та 41% дівчат у віці 11–15 років. 46% респондентів уживали алкоголь
у цьому ж віці. Досвід уживання марихуани або гашишу у своєму житті мали 16% підлітків у віці
15–17 років. 38% молоді, що навчається, як мінімум раз на рік брали участь у бійках, 32% зверталися
за допомогою до медиків з травмами. 42% опитаних підлітків 15–17 років мають досвід статевого
життя (55% хлопців та 31% дівчат). Від 7 до 15% підлітків (залежно від місця навчання) вступали
в статеві відносини у віці до 15 років.

Результати досліджень поширеності вживання алкоголю й наркотичних речовин серед підлітків,
збільшення кількості випадків насильства, свідчать про гостру необхідність посилення профілак-
тичної роботи, спрямованої на формування у підлітків адекватних уявлень про здоровий спосіб
життя й усвідомлення ними потреби в турботі про власне здоров’я.
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Школа була, є й буде єдиним соціальним інститутом, що охоплює всіх без винятку громадян, тому
саме школа повинна сприяти вихованню в дітей звичок, а потім і потреб у здоровому способі життя, фор-
муванню навичок прийняття самостійних рішень відносно підтримки й зміцнення свого здоров’я [3].

У цій статті проаналізовано результати дослідження особливостей ставлення підлітків до здоро-
вого способу життя. 

Вибірка досліджуваних представлена учнями 7-х — 8-х класів (55 осіб) та учнями 10-х – 11-х кла-
сів спеціалізованої економіко-правової школи Харківського гуманітарного університету «Народна
українська академія» міста Харкова у кількості 64 осіб.

У дослідженні була використана авторська анкета, питання якої спрямовані на визначення основних
ціннісних орієнтацій, особливостей уявлень школярів про здорову людину й здоров’я в цілому, а також
визначення локусу контролю стосовно здоров’я й орієнтації на турботу про власне здоров’я.

Для статистичної обробки результатів були використані методи контент-аналізу, що дозволяють
сформувати однорідні групи відповідей, та кутове перетворення Фішера для визначення статистич-
них відмінностей між виділеними групами відповідей.

Матеріалом для контент-аналізу й наступного кутового перетворення Фішера послужили відпо-
віді учнів на питання анкети, показники фізичного здоров’я випробуваних, отримані при обробці
медичних карт учнів, складених співробітниками служби здоров’я ХГУ «НУА». Як умовний показ-
ник успішності випробуваних у навчальній діяльності виступив середній бал табеля учнів.

Результати обробки відповідей випробуваних на перше питання анкети «Здорова людина — це...»
представлені в табл. 1.

Таблиця 1 — Частота відповідей на питання «Здорова людина — це ...», (%)

Статистичний аналіз не виявив достовірних відмінностей у показниках порівнюваних груп.
Слід зазначити, що в більшості випробуваних обох груп сформоване цілісне уявлення про здо-

ров’я. Однак третя частина опитаних у своїх відповідях використовують лише характеристики фі-
зичного здоров’я, не розглядаючи його як складову єдиного цілого. Окремі учні виділяють тільки
характеристики духовно-морального або психологічного здоров’я (1–2% у різних групах).

Результати відповідей на друге питання анкети «Моє здоров’я залежить від...» представлені в табл. 2.

Таблиця 2 — Частота відповідей на питання «Моє здоров’я залежить від …», (%)

Умовно, залежно від визначених опитуваними чинників, що впливають на здоров’я, вони розділилися
на дві групи. Так, до групи інтерналів увійшли школярі, що вважають, що стан власного здоров’я, у першу
чергу, залежить від них самих. Групу екстерналів склали ті, хто не вважає таку турботу необхідністю.

Результати статистичного аналізу не виявили розбіжностей між групами.
Отримані дані свідчать про те, що більше половини учнів як 7-х — 8-х класів, так і 10-х — 11-х, вва-

жають здоров’я випадковим фактором, і не готові прийняти на себе відповідальність за власне здоров’я.
Дані, наведені в таблиці 3, можуть бути цікавими для аналізу результатів попередньої табл.
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Групи
Характеристики здоров’я

Цілісне уявлення про
здоров’я

фізичні Духовно-моральні психологічні

7–8 кл. 32 1 – 67

10–11 кл. 31 2 2 65

t – – – –

Групи
Екстернали (здоров’я залежить

від зовнішніх обставин)
Інтернали (здоров’я залежить від

моїх власних зусиль)
t

7–8 класи 53,7 46,3 –

10–11 класи 51,3 48,7 –

Психологія здоров’я
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Таблиця 3 — Частота відповідей на питання «Щоб бути здоровим, я…», (%)

Статистичний аналіз не виявив достовірних відмінностей між групами учнів, що брали учать у
дослідженні.

Звертає на себе увагу факт, що як екстернали, так і інтернали схильні здебільшого піклуватися
лише про фізичну складову здоров’я. Тоді як лише окремі учні включають у комплекс заходів щодо
підтримки здоров’я й такі якості, як контроль своїх емоцій, позитивне сприйняття реальності, під-
вищення самооцінки й упевненості в собі, розвиток навичок міжособистісного спілкування, куль-
тивують оптимістичне ставлення до життя та ін.

Відповіді на питання «Я оцінюю стан свого здоров’я як...» представлені в табл. 4.

Таблиця 4 — Частота відповідей на питання «Я оцінюю стан свого здоров’я як...», (%)

Статистичний аналіз не виявив достовірних відмінностей у показниках оцінки власного здоров’я.
Більшість випробуваних (97 й 98%) оцінюють стан свого здоров’я як відмінне і гарне. Лише 3%

у групі 7-х — 8-х класів й 2% в 10-х — 11-х класах вказують у своїх відповідях на проблеми, пов’язані
зі здоров’ям. Звертає на себе увагу той факт, що випробувані, оцінюючи здоров’я, спираються лише
на фізичну його складову.

Порівняння результатів самооцінки здоров’я учнями й об’єктивних його показників вказало на
розбіжність завищеної оцінки власного здоров’я й реального його стану.

За даними медичної служби ХГУ «НУА», до першої групи здоров’я належать лише 5% учнів 7-х —
8-х класів та 4% учнів 10-х — 11-х класів. Другу групу здоров’я становлять 56 і 63% учнів відповідно,
і третя група здоров’я налічує 39% учнів 7-х — 8-х класів та 33% групи 10-х — 11-х класів.

Основу класифікації, що використовується медичною службою ХГУ «НУА», становлять такі ха-
рактеристики окремих груп здоров’я:

Перша група здоров’я.
Хронічні захворювання мають функціональний характер, загострення рідкісні. Можливе само-

зцілення або повернення до здоров’я без застосування медикаментозних засобів. Ремісії тривалі,
повноцінні. Гострі стани рідкісні, психічна сфера не порушена. 

Друга група здоров’я.
Хронічні захворювання мають стійкий, але зворотний характер. Загострення бувають часто, з по-

ступовим зниженням частоти у міру наближення до третього рівня здоров’я. Ремісії повноцінні,
відносно довгі. Стійкі, але зворотні психічні порушення, що супроводжують загострення хронічної
хвороби, або мають самостійний характер. Соціальна адаптація не порушена.

Третя група здоров’я.
Хронічні захворювання мають стійкий, загалом незворотний характер. Повна ремісія відсутня,

спостерігається чергування фізичної та психічної патології. Гострі стани відсутні. Психічна патологія
стійка, має самостійний характер, з можливою тимчасовою втратою соціальної адаптації [4]. 

Результати аналізу відповідей випробуваних на питання анкети «Що для вас є найважливішим
у житті?» представлені в табл. 5.

Групи
Комплекс дій щодо підтримки

фізичного здоров’я
Заходи, спрямовані на турботу про духовно-
моральну й психологічну складові здоров’я

t

7–8 кл. 96,3 3,7 –

10–11 кл. 95,9 4,1 –

Групи
Стан здоров’я

t
відмінне гарне задовільне

7–8 класи 36 61 3 –

10–11 класи 32 66 2 –
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Таблиця 5 — Частота відповідей на питання «Що для вас є найважливішим у житті»?, (%)

Незалежно від віку досліджуваних у ціннісних орієнтирах першу позицію займають родина,
близькі люди (55 й 51% відповідно). Здоров’я перебуває на другій позиції в рейтингу цінностей
у 35% учнів 7-х — 8-х класів та 42% досліджуваних 10-х — 11-х класів.

Достовірні відмінності між показниками не виявлені.
При порівнянні показників успішності в навчальній діяльності та показників об’єктивної оцінки

фізичного здоров’я досліджуваних виявлено, що учні, що належать до різних груп здоров’я, не від-
різняються між собою за показниками успішності. Високий середній бал табеля мають досліджувані,
що належать як до першої групи здоров’я, так і до третьої. І навпаки, здорові учні, як і відносно здо-
рові, можуть мати низькі показники успішності.

Отримані в ході дослідження результати дозволяють сформулювати такі висновки.
1. Достовірні відмінності в ступені виразності ставлення до здоров’я як до цілісного феномена

не визначено. Під цілісністю здоров’я мається на увазі взаємодія та взаємозалежність основних його
складових: фізичної, психологічної та духовно-моральної.

У більшості досліджуваних (67% учнів 7-х — 8-х класів; 65% учнів 10-х — 11-х класів). Близько тре-
тини опитуваних у своїх відповідях використовують лише характеристики фізичного здоров’я, не роз-
глядаючи його як складову єдиного цілого. Окремі учні, що брали участь в дослідженні, виділяють
тільки характеристики духовно-морального або психологічного здоров’я (1–2% у різних групах).

2. За локалізацією контролю відносно свого здоров’я до групи інтерналів увійшли школярі, які
вважають, що стан здоров’я, у першу чергу, залежить від них самих. Групу екстерналів становили ті,
хто не вважає турботу про стан свого здоров’я необхідністю. Більше 53% учнів 7-х — 8-х класів
і більше 51% учнів 10-х — 11-х класів беруть на себе відповідальність за стан свого здоров’я, але
приблизно половина учнів схильні до перенесення відповідальності за своє здоров’я на різні зов-
нішні фактори (екологічні, спадкоємні, санітарно-гігієнічні тощо).

3. Статистичний аналіз не виявив достовірних відмінностей між групами досліджуваних щодо
піклування про стан свого здоров’я. Більшість учнів, піклуючись про своє здоров’я, звертають увагу
на фізичну його складову: 96,3 й 95,9% у групах 7-х — 8-х та 10-х — 11-х класів відповідно. Лише
окремі учні (3,7 й 4,1%) включають у комплекс заходів з підтримки здоров’я й такі якості та здіб-
ності, що спрямовані на зміцнення психологічних та духовно-моральних його складових.

4. Статистичний аналіз не виявив достовірних відмінностей у показниках оцінки власного здо-
ров’я групами досліджуваних. При порівнянні результатів самооцінки здоров’я учнів й об’єктивних
його показників (за даними медичних карт випробуваних), визначена розбіжність між завищеною
оцінкою власного здоров’я школярами та реальним його станом.

5. Достовірні розбіжності між показниками ціннісних орієнтирів у групах не виявлені. Для до-
сліджуваних кожного віку головною цінністю є родина та близькі люди. На другому місці рейтингу
цінностей — здоров’я. Третє місце рейтингу посідає міжособистісне спілкування. 

6. Випробувані обох груп демонструють успішність або неуспішність у навчальній діяльності не-
залежно від стану фізичного здоров’я та ставлення до нього. 

Підсумовуючи результати роботи в цілому, можна зазначити таке:
1) ставлення підлітків до власного здоров’я і особливості сприйняття ними здорового способу

життя мають фрагментарний характер і не орієнтовані на необхідність втілення в життя сис-
теми дій, спрямованих на підтримку здоров’я та формування усвідомленої потреби в здоровому
способі життя;

2) більшість учнів, що взяли участь у дослідженні, ставлять таку цінність як «здоров’я» на другу
позицію в рейтингу пріоритетних цінностей, однак уявлення щодо нього мають досить роз-
митий характер;
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Рейтинг цінностей Цінності 7–8 класи 10–11 класи

1 Родина, близькі люди 55 51

2 Здоров’я 35 42

3 Друзі 5 4

4 Захоплення, хоббі 2 1

5 Стосунки 2 1

6 Гроші 1 1

Психологія здоров’я
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3) близько половини підлітків усвідомлюють відповідальність за стан власного здоров’я, але
й вони здатні його підтримувати тільки виконанням загальноприйнятих дій і правил дотри-
мання гігієнічних норм і підтримки фізичного здоров’я; 

4) учні, що належать до різних груп фізичного здоров’я, не відрізняються між собою за показни-
ками успішності в навчальній діяльності. Це дозволяє припустити, що порушення показників
здоров’я в межах 1–3 медичних груп переважно не спричиняють помітною зниження показ-
ників навчальної діяльності.

Проведене дослідження не вичерпує всієї глибини проблеми й має пілотажний характер, окрес-
люючи перспективи подальшої дослідницької діяльності.

На наш погляд, перспективним буде продовжити роботу за наступними напрямами:
– реалізація психопрофілактичних програм з формування здорового способу життя;
– проведення тренінгів з розвитку рефлексії відносно власного здоров’я;
– обговорення необхідності включення спецкурсу «Психологія здоров’я» для підлітків у навчаль-

ний план;
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Підлітків характеризує прагнення до пізнання світу і себе, намагання самоствердитися в групі, праг-
нення суверенітету від дорослих, гостре переживання групової ідентичності, а також ідеалізація
життя, пошук ідеалу тощо. Фрустрація цих потреб підлітка провокує в нього різні стресові та депре-
сивні стани, які можуть спричинити кризу втрати сенсу буття, посилити ризик суїциду.

Ключові слова: аутоагресія, депресія, стрес, суїцид, суїцидальні активність.

Подростков характеризует стремление к познанию мира и себя, стремление самоутвердиться
в группе, стремление суверенитета, независимости от взрослых, острое переживание групповой иден-
тичности, а также идеализация жизни, поиск идеала и т.д. Фрустрация этих потребностей подростка
провоцирует у него различные стрессовые и депрессивные состояния, которые могут вызвать кризис
потери смысла бытия, повышает риск суицида.

Ключевые слова: аутоагрессия, депрессия, стресс, суицид, суицидальная активность.

Teens characterizes the desire to understand the world and themselves, the desire to assert itself in the group,
the desire for sovereignty, independence from adults, acute experience of group identity and the idealization of
life, the search for the ideal, and so on. Frustration of these needs teenager provokes his various stress and de-
pression that can lead to a crisis of loss of meaning of life, increases the risk of suicide.

Key words: autoaggression, depression, stress, suicide, suicidal activity.

Самогубство — акт самоусунення з життя під впливом гострих психотравмуючих ситуацій, за
яких власне життя як вища цінність втрачає сенс. Акт самогубства особливо вражає тоді, коли його
вчиняє зовсім юна людина.

Самогубцями, за статистикою, є найменш соціально захищені прошарки населення, а до таких
нерідко належать діти. 

Сумна статистика випадків аутоагресії, як проявів «інстинкту смерті», спрямованого на власне
«Я» (за З. Фрейдом), з’являється, коли діти досягають віку від 11 до 18 років.

Дошкільникам невластиві міркування про смерть, хоча ця тема не проходить повз їхню увагу
(казки, події життя).

Діти до 11 років реальних спроб піти з життя майже не роблять. Однак це зовсім не означає, що
їх не відвідують трагічні фантазії в хвилини найглибшого розпачу.

У 10–12 років смерть оцінюється як тимчасове явище. З’являється розмежування понять життя
і смерті, але емоційне ставлення до смерті абстрагується від власної особистості.

Суїцид підлітків має такі риси: йому передують короткочасні, об’єктивно неважкі конфлікти у сфе-
рах близьких відносин (у сім’ї, школі, групі); конфлікт сприймається як украй значущий і травматич-
ний, викликаючи сильну внутрішню кризу та драматизацію подій; суїцидальний вчинок сприймається
у романтично-героїчному ореолі: як сміливий виклик, як рішуча дія, як мужнє рішення і т.п.; суїци-
дальна поведінка демонстратива, у ній є ознаки «гри на публіку»; вчинки регулюються скоріше спа-
лахом, афектом, у них немає продуманості, зваженості, точного прорахунку; засоби самогубства
обрані невміло (стрибок із балкона 2–3 поверху, малотоксичні речовини, тонка мотузка і т.п.).

Прагнення бути свідком реакції навколишніх на свою смерть, надія на «друге народження» ха-
рактерні для суїцидентів підліткового віку. 

Відомо, що суїцидальна активність (насильницьке припинення життя) припадає на старший під-
літковий вік (14–16 років). Багато фахівців навіть уважають, що суїциди — це типова реакція
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підлітків на кризові ситуації в їхньому житті. При цьому аж ніяк не є рідкістю колективні самогуб-
ства, зчинені або групою підлітків одночасно, або одним слідом за іншим (так звані «скопійовані»
самогубства, в основі яких лежить механізм наслідування і сугестивність) [1, с. 65].

Підлітковий вік є найскладнішим, найсуперечливішим періодом особистісного становлення. Змінюється
соціальний статус підлітка, розширюються й інтенсифікуються його контакти, відбувається відносне звіль-
нення від опіки батьків, переглядаються переконання та уявлення, формується новий світогляд тощо. 

У мотиваційній сфері особистості головною стає потреба у спілкуванні з однолітками, засвоєння
цінностей і норм підліткового середовища. Прагнення бути незалежним від батьків реалізується в діа-
пазоні від обстоювання своїх переконань до втеч із дому. Загострюються особливості характеру, його
акцентуації. Провідний інтерес підлітка до моральної проблематики визначає різноманітні аспекти
спілкування та спрямованість поведінки особистості. У старшому підлітковому віці індивід виходить
на рівень спілкування із суспільством. З’являються нові авторитети, які підліток знаходить не тільки
в середовищі безпосереднього спілкування, а й у пресі, кіно, літературі. До себе він починає ставитись
із суспільної, соціальної точок зору, шукає своє призначення у світі, а його внутрішній світ, постійно
ускладнюючись, відмежовується від будь-яких, іноді навіть доброзичливих, зовнішніх впливів. 

У цьому віці особистість сягає вершин внутрішніх і зовнішніх суперечностей. Провокують їх різні
чинники. Вони можуть або стимулювати, фіксувати розвиток, або нівелювати, знецінювати чи руй-
нувати досягнуте на попередніх етапах, ускладнювати процес становлення особистості. Така їх дія
є небезпечною, оскільки може спричинити життєві кризи, катастрофи особистості, зумовлюючи про-
яви деструктивних форм поведінки (наркоманія, алкоголізм, злочинність, суїцид тощо) [2, с. 34].

Підлітків характеризує прагнення до пізнання світу й себе, намагання самоствердитися в групі,
прагнення суверенітету від дорослих, гостре переживання групової ідентичності, а також ідеалізація
життя, пошук ідеалу тощо. Фрустрація цих потреб підлітка провокує в нього різні стресові та де-
пресивні стани, які можуть спричинити кризу, втрату сенсу буття, посилити ризик суїциду.

Складною є проблема мотивації самогубств підростаючого покоління. Немає єдності в поглядах на
неї і серед учених. Здебільшого підлітковий суїцид зумовлений віковими психологічними особливостями,
серед яких домінують егоцентризм, негативізм, емоційна нестійкість, інфантилізм. Серед підлітків ча-
стіше трапляються суїцид-протест і суїцид-заклик, рідше — суїцид-самопокарання і суїцид-відмова.

Є. Вроно відзначає, що більшість суїцидентів немов би виставляють перед собою «застережливі
знаки». Ось їх ознаки: 

1) погіршення успішності. Багато учнів, які раніше навчалися на «добре» і «відмінно», починають
прогулювати, їх успішність різко падає; 

2) зовнішній вигляд. Неповнолітні, що опинилися в кризовій ситуації, неохайні, вони ходять
у м’ятому і брудному одязі і, схоже, їм зовсім байдуже, яке враження вони справляють на оточуючих;

3) зниження активності. Підлітки, які переживають кризу, втрачають інтерес до всього, що раніше лю-
били. Спортсмени залишають свої команди, музиканти перестають грати на своїх музичних інструментах.
Багато хто перестають зустрічатися з друзями, уникають старих компаній, тримаються відокремлено;

4) прагнення до самотності. Суїцидальні підлітки часто заглиблюються в себе, цураються ото-
чуючих, замикаються, подовгу не виходять зі своїх кімнат.

5) тяжка втрата. До думок про самогубство може підштовхнути смерть близьких: батьків чи братів
і сестер. Деякі підлітки взагалі не можуть собі уявити, як вони будуть жити далі без батька чи матері,
брата чи сестри;

6) приведення справ до ладу. Одні суїцидальні підлітки роздають свої улюблені речі, інші вва-
жають це необхідним перед смертю «привести свої справи до ладу».

Суїцидальна активізація сучасних підлітків пов’язана з переоцінкою орієнтацій та ідеалів, зни-
женням рівня саморегуляції поведінки, підвищенням тривожності тощо. Ціннісні орієнтації стали
більше набувати індивідуалістичного (переважно матеріального) спрямування [3, с. 47].

Зниження рівня саморегуляції поведінки сучасних підлітків пов’язане з «подвійною мораллю»
і когнітивним дисонансом, труднощами в задоволенні потреби в персоналізації тощо. Перебування
в умовах подвійної кризи (вікової і соціальної) нагнітає особистісну тривожність підлітків. Підси-
люють її дезадаптаційний і деструктивний впливи оточення, несприятливі умови в провідних ін-
ститутах соціалізації молоді (родині, школі, позашкільному середовищі).

У сім’ї несприятливі умови пов’язані з педагогічно невиправданою батьківською взаємодією
з дитиною, емоційним неблагополуччям та конфліктними стосунками, низьким освітнім рівнем
батьків, неповним складом сім’ї, примітивним інформаційно-комунікативним полем, аморальною
чи асоціальною спрямованістю сім’ї тощо. У школі вони проявляються в незадоволеності навчан-
ням і соціально-психологічною атмосферою, у несприятливому соціально-психологічному кліматі
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учнівського та учительського колективів, статусі та ролі підлітка. Несприятливими чинниками по-
зашкільного оточення є фрустрована потреба самоствердження серед ровесників, непорозуміння
з ними, групова ізоляція, розрив емоційних стосунків з другом чи подругою тощо [4, с. 86].

Усі ці обставини зумовлюють складні прояви поведінкової дезадаптації та особистісної дефор-
мації в підлітковому віці.

З відчуженням дитини від сім’ї, школи зростає референтна значущість неформальних груп та
об’єднань, які стають для неї головним і часто єдиним середовищем реалізації потреб. Якщо така
група організована поза суспільно корисною діяльністю (бездіяльне проведення часу, вживання ал-
коголю тощо), вона стає провідним інститутом десоціалізації підлітка.

За даними досліджень, один із суїцидальних піків припадає на підлітковий вік. Виявлення де-
пресивних розладів у дітей і підлітків пов’язане зі значними труднощами, зумовленими своєрідністю
клінічних проявів, пов’язаних із віком.

Нечітке вираження і рудиментарність депресивної симптоматики, переважання соматичних
скарг і розладів, порушення поведінки (пропуски занять у школі, грубощі, деліквентні вчинки),
зниження навчальної успішності маскують клінічну картину депресій, утруднюють діагностику, що
породжує неправильні висновки, спричинює конфліктні ситуації довкола такої дитини. У зв’язку
з цим виникає загроза виникнення суїцидальних тенденцій. Така ж атипова картина депресивних
розладів за типом замаскованої (прихованої) депресії з різними варіантами провідної симптоматики
спостерігається в підлітковому віці. Деякі варіанти атипових депресивних станів у дітей і підлітків
приховують високу суїцидальну небезпеку, яка реалізується в різних варіантах: дитячому, девіант-
ному, іпохондричному, астенічному, депресивному синдромі з переважанням типово підліткових
симптомів з типово депресивною симптоматикою.

Дитячий варіант депресії. Поширений він у суїцидентів віком 6–12 років. Депресивний стан проявляється
мінімальним вираженням афекту туги: діти стають менш рухливими, дратівливішими, плаксивими, скар-
жаться на втому і нездужання, нудоту, порушення сну й апетиту. На тлі зниження попередніх інтересів з’яв-
ляється невластиве дітям захоплення «поховальною» тематикою: гра — інсценізація поховання іграшок та
домашніх тварин, малюнки із зображенням могил і трун, фантазування на тему власної смерті тощо [3, с. 75].

Замах на власне життя у таких випадках несподіваний для дорослих. Приводом для нього стають
незначні конфлікти. Суїцидальні спроби здійснюються особливо травматично (падіння з висоти,
самоповішення).

Девіантний варіант підліткової депресії. Хворіють здебільшого підлітки віком 10–14 років. Деві-
антною таку депресію називають тому, що вражені нею особи здійснюють вчинки, які конфліктують
із нормами суспільства і їхнього найближчого соціального середовища. Клінічна картина цього за-
хворювання характеризується невластивими раніше підліткові порушеннями поведінки: грубістю,
конфліктністю, прогулами, протиправними вчинками, сексуальними ексцесами. Для них типовий
знижений з відтінком дисфорійності настрій, готовність до гетеро- (спрямованої на когось) і авто-
агресії. Такі особливості психічного стану є основою конфліктів з іншими, а погрози покарати
спричинюють страх і тривогу, що збільшує суїцидальну небезпеку і мотивує суїцидальну поведінку.
У постсуїцидальному періоді при лікуванні депресії спостерігається редукція суїцидальних проявів,
формується критичне ставлення до самогубства як до виходу зі складної ситуації.

За даними катамнезу, таке формування депресивного синдрому, як правило, має психогенне по-
ходження внаслідок тривалої дії сімейних патогенних чинників.

Іпохондричний варіант підліткової депресії. Найчастіше він вражає осіб віком від 12 до 16 років.
Спричинюють його реальні неприємні відчуття у тілі, які з різних причин перебільшуються і трактуються
підлітком як ознаки невиліковного захворювання. Під час такого захворювання переважає тривожно-
тужливий афект із дратівливістю, почуттям незахищеності й покинутості всіма. Під приводом хвороби
підлітки нехтують навчанням, ускладнюють контакти з ровесниками через занурення у свої хворобливі
відчуття. Будучи переконаними в наявності у себе тяжкого невиліковного захворювання, підлітки кон-
сультуються зі спеціалістами, госпіталізуються в соматичні лікарні. Конфлікти, що виникають у школі
через прогули занять, відставання в навчанні, «нерозуміння» близькими їхніх переживань часто ство-
рюють безвихідні, на думку підлітків, ситуації, які зумовлюють суїцидальну поведінку [2, с. 91].

У постсуїцидальному періоді думки про самогубство ще можуть зберігатися, особливо якщо не
ліквідовано конфліктну ситуацію, яка безпосередньо зумовила спробу самогубства, а підліток
переживає і попередні тривоги, і провину за суїцидальний вчинок. За адекватної терапії депресив-
ного стану повторних спроб вдається уникнути.

Астенічний варіант підліткової депресії. Цей варіант депресії також поширений серед підлітків
віком 12–16 років. Його преморбідними особливостями є сензитивність, часто на рівні акцентуації,

224

Психологія здоров’я



Освіта регіону — 2013/2 225

а першими ознаками — труднощі у навчанні, засвоєнні нового матеріалу, як наслідок психомоторної
загальмованості; погіршання пам’яті, здатності зосереджуватися. Підлітки не скаржаться на тугу
і знижений настрій, але ведуть мову про нудьгу, зміни особистісного характеру. Іноді проявляються
симптоми тривоги з ажитацією (збудженням) і відчуттям страху. Попри намагання продовжити по-
передній спосіб життя, такі особи стають дедалі більше неспроможними у навчанні, спілкуванні
з ровесниками і близькими. Все це спричинює шкільні конфлікти, які вони сприймають особливо
трагічно з огляду на їхню сензитивність і вразливість.

Депресивний синдром з переважанням типово підліткових симптомів. Цей тип депресивного за-
хворювання властивий підліткам віком 16–18 років. У його клінічній картині переважають типово
підліткові симптоми надцінного характеру — метафізичної інтоксикації і дисморфофобії. Розмір-
ковування про сенс життя й смерті набувають у депресивного підлітка ознак нав’язливого, безплід-
ного, негативно афективно забарвленого, з елементом пасивної згоди на смерть мудрування. Така
настроєність не залишає місця для засвоєння нового й для продуктивної інтелектуальної діяльності
взагалі. Підліток стає замкнутим, неприступним, усвідомлює свою відчуженість і самотність.

Суїцидальна поведінка в таких випадках не пов’язана з конфліктною ситуацією, не має психо-
логічно зрозумілого приводу. Замах на власне життя здебільшого є наслідком тривалих роздумів про
сенс життя і смерті. При невдачах суїцидальні спроби повторюються.

Типова депресивна симптоматика у підлітків. Вона також спостерігається у старшому підлітко-
вому віці (16–18 років). Її характеризують класична депресивна тріада (знижений настрій, сповіль-
нення мислення, рухова загальмованість) і тривожно-депресивні прояви. Посилення симптому
тривоги є показником високого суїцидального ризику. Ідеї самоприниження досягають рівня де-
пресивної маячні, у структурі якої наявні суїцидальні думки і наміри. Суїцидонебезпечність особ-
ливо зростає за рухової загальмованості та збереження маячних ідей і депресивної симптоматики.
Суїцидальні спроби, як правило, повторюються за відсутності нагляду й лікування.

Типова депресія з переважанням тривожних компонентів (страх, ажитація, нестерпне відчуття
психічного напруження) об’єднує різні прояви суїцидальної поведінки — від нав’язливого бажання
завдати собі болю до суїцидальних спроб.

У постсуїцидальному періоді різко послаблюються напруження, тривога, страх. Однак такий
ефект короткочасний і нестійкий, тому без адекватних лікувально-реабілітаційних заходів замахи
на власне життя повторюються.

У зв’язку з тим, що досліджуване нами явище є досить неоднорідне та здатне викликатися різ-
номанітними факторами, у нас виникла потреба у використанні такого психодіагностичного ін-
струментарію, який давав можливість прослідкувати, наскільки депресивні стани впливають на
появу суїцидальних намірів у підлітковому віці.

Мета нашого дослідження — вивчити детермінанти, які породжують депресивний стан у старшому
підлітковому віці, який провокує суїцидальні наміри.

Завдання нашого дослідження — вивчити вплив депресивного стану на характер і зміст суїцидаль-
них намірів у дітей старшого підліткового віку.

Висновки та перспектива подальших досліджень. Отримані результати засвідчують, що депресивні
стани викликані основними віковими проблемами підліткового віку, відсутністю розуміння і підт-
римки з боку однолітків, прагненням до емансипації, яку не підтримують батьки. Особлива ген-
дерна відмінність не простежувалась. Це можна пояснити, що й для дівчат і хлопців проблеми
досить типові. Тривале перебування підлітка у депресивному стані тільки поглиблює його і породжує
у його голові різноманітні авторські сценарії виходу із нього. В цьому репертуарі також присутні
і суїцидальні варіанти. Найбільш цікаво, що коли депресію породили взаємини з батьками, то ре-
зультати суїцидальної поведінки мають нанести удар саме по батьках (“на зло їм»). 

Якщо цей стан викликали непорозумінням з однолітками, то суїцидальна поведінка має вразити
їх настільки, щоб збільшити свій авторитет або повернути його та в такий спосіб завоювати висо-
кий статус.
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У статті здійснено аналіз залежності рівня психічного здоров’я спортсменів від рівня їх спортивної
кваліфікації. Використання методики емоційного вигоряння дало змогу отримати дані, що переконують
у зростанні ступеня прояву емоційного вигоряння паралельно зі зростанням спортивної кваліфікації
спортсменів.

Висока нервово-психічна напруга і відповідальність за власні виступи у крупномасштабних змаганнях
викликають прояв симптомів емоційного дефіциту, загострення переживань психотравмуючих обста-
вин, психовегетативні та психосоматичні порушення.

Підвищення спортивної кваліфікації супроводжується погіршенням психічного здоров’я спортсменів,
що негативно впливає і на їхнє соматичне (фізичне) здоров’я.

Ключові слова: спортсмени різної кваліфікації, психічне здоров’я, емоційне вигоряння, фізичне
здоров’я.

В статье осуществлен анализ зависимости уровня психического здоровья спортсменов от уровня их
спортивной квалификации. Использование методики эмоционального выгорания позволило получить
данные, убеждающие в росте степени проявления эмоционального выгорания параллельно с ростом спор-
тивной квалификации спортсменов.

Высокое нервно-психическое напряжение и ответственность за собственные выступления в круп-
номасштабных соревнованиях вызывают проявление симптомов эмоционального дефицита, обострение
переживаний психотравмирующих событий, психовегетативные и психосоматические нарушения.

Повышение спортивной квалификации сопровождается ухудшением психического здоровья спорт-
сменов, негативно влияет и на их соматическое (физическое) здоровье.

Ключевые слова: спортсмены различной квалификации, психическое здоровье, эмоциональное
выгорание, физическое здоровье.

The article analyzes the dependency level of mental health of athletes on their level of athletic skill. Using the
technique of emotional burnout allowed to retrieve data that convince the growth degree of manifestation of emo-
tional burnout in parallel with the growth of athletic training athletes.

High mental stress and responsibility for his performances in large-scale events cause the display symptoms of
emotional deficits, worsening feelings of stressful circumstances, psycho-vegetative and psychosomatic disorders.

Improving athletic training accompanied by a deterioration of mental health of athletes, which negatively
affects their somatic (physical) health.

Key words: athletes of different skills, mental health, emotional burnout, physical health.

Психічне здоров’я спортсмена є одним із важливих чинників, що забезпечують йому можливість
за однакового рівня підготовленості з суперником отримати перемогу. Мобілізаційна роль психіч-
ного здоров’я є найважливішою для успішного виступу спортсменів на змаганнях. Разом з тим іс-
нують дані про негативний вплив спортивної діяльності, особливо у спорті вищих досягнень
і професійному, на психологічну сферу і психічне здоров’я спортсменів.

Актуальність проблеми психічного здоров’я спортсменів визначається також необхідністю його
збереження і підтримки в осіб жіночої статі, які ще не стали матерями. Наявність добрих показників
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психічного здоров’я не тільки упродовж періоду виступів спортсменів, а й після закінчення спор-
тивної кар’єри теж є не менш важливою проблемою для суспільства.

У зв’язку з цим широкомасштабне дослідження психічного здоров’я спортсменів є актуальною
і практично значимою проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури свідчить про те, що існують публікації,
в яких в тій або іншій мірі вирішувались питання психічного здоров’я спортсменів. Хоча слід за-
уважити, що більшою мірою у цих роботах висвітлювались результати досліджень ролі, змісту та
особливостей проведення психологічної підготовки спортсменів [1; 6].

Деякі автори вважають, що психічне здоров’я у спортсменів має більш високий рівень, ніж
у людей, які не займаються спортом [7; 8].

Указаними та іншими авторами розглядались питання щодо психологічної готовності спортсме-
нів до змагань, методи та умови стресостійкості [4], психології спорту вищих досягнень [2],
зміни у психіці спортсменів в екстремальних ситуаціях спортивної діяльності [3].

Водночас досліджень, в яких би вирішувалась проблема збереження психічного здоров’я спор-
тсменів в умовах блискавично зростаючих вимог до них у сучасному спорті, майже не існує. В деяких
роботах автори підкреслюють необхідність вирішення цієї проблеми, її значення для суспільства
[2; 5]. Але, на жаль, далі гасел та закликів справа у цьому напрямі не пішла.

Враховуючи зазначене вище, мета цього дослідження: виявити стан психічного здоров’я у спор-
тсменів залежно від їхньої кваліфікації.

Організація та методи дослідження. У цьому дослідженні взяли участь 60 спортсменів-одноборців,
які займались боротьбою дзюдо і рукопашним боєм. З них було сформовано дві групи: початківці
(n=30) — спортивного розряду або з третім розрядом — і висококваліфіковані (n=30) — першороз-
рядники і майстри спорту та майстри спорту міжнародного класу.

Для аналізу стану їхнього психічного здоров’я використовувались методика психічного виго-
ряння В. Бойко, методика діагностики психічного здоров’я Г. Нікіфорова і математична обробка
кількісних даних.

Результати дослідження та їх обговорення. Розуміючи, що психічне здоров’я спортсмена є інтег-
ральним показником і його компонентами є декілька чинників, одним із домінуючих і визначаючих
його стабільність ми вважаємо емоційну стійкість. Тому у нашому дослідженні застосована методика
її тестування і методика емоційного вигоряння, що дозволяє визначити рівень психологічного за-
хисту спортсмена від стресогенної дії екстремальних умов спортивної діяльності. Дані, одержані
в ре зультаті діагностики емоційного вигоряння, представлені у табл. 1.

Аналіз даних, представлених у табл. 1, свідчить, що оцінки симптомів фази напруги у спортсменів
обох груп були високими. Однак у висококваліфікованих спортсменів вони у 1,5–2 рази більші.
Найменший ступінь вираженості симптому «незадоволеність собою» у початківців — 6,85 балів,
а у висококваліфікованих — 9,40 балів.

Домінуючими симптомами фази напруги були «переживання психотравмуючих обставин» та
«тривога й депресія». У початківців вони оцінені у 11,33 та 9,82 бала, а у висококваліфікованих —
у 16,86 та 16,43 бала. Високий рівень вираженості цих симптомів у майстрів спорту означає, що
у них велика вірогідність травмування психіки, тому що зростання вираженості цих симптомів
зменшує психологічну резистентність спортсмена, в результаті чого він стає менш стійким до стре-
согенної дії екстремальних ситуацій.

У висококваліфікованих спортсменів згадані симптоми оцінюються як повністю складені. І хоча
вони, безумовно, є більш адаптованими до перенесення фізичних навантажень, ніж початківці, але
на змагальному етапі їхньої спортивної діяльності (особливо у крупномасштабних виступах) пси-
хоемоційне напруження дуже високе, і воно є одним із психотравмуючих чинників, що негативно
впливають на їхнє психічне здоров’я.

Сумарна оцінка всієї фази напруги свідчить про те, що у спортсменів з високим рівнем майстер-
ності спостерігається значна економія особистих емоцій як фактора, за рахунок якого вони нама-
гаються попередити травми психіки. Однак високий рівень нервово-психічної напруги демонструє
повну сформованість цієї фази.

Чинники, що визначаються у рамках фази резистенції більш виражені, ніж у фазі напруги, хоча
мінімальну оцінку у групі початківців отримано за симптомом «редукція» професійних обов’язків —
9,58 бала. Водночас у висококваліфікованих спортсменів найменшу оцінку зареєстровано за сим-
птомом «розширення сфери економії емоцій». Це ще один факт, що підтверджує необхідність еко-
номити емоції як процесу, який викликає негативні зміни у психіці спортсменів.

Анна Альошичева. Психічне здоров’я спортсменів як проблема психології здоров’я



Таблиця 1 — Показники симптомів і фаз емоційного вигоряння початківців і висококваліфіко ваних спортсменів
( , n = 60, у балах)

А що стосується ступеня прояву у цих спортсменів «редукції професійних обов’язків», то у них
цей симптом є одним із домінуючих і проявляється на рівні 17,66 бала. Хоча максимальну оцінку
(18,26 бала) одержано за симптомом «неадекватне вибірково-емоційне реагування».

Відносно усієї фази резистенції можна відмітити, що її показники значно більші, ніж у фазі на-
пруги. Оцінки цієї фази в обох досліджених групах спортсменів високі, що означає наявність не-
рвово-психічного напруження в обох групах, хоча у висококваліфікованих спортсменів воно значно
більше (на 16,48 балів).

Однак найбільш суттєві відмінності між спортсменами досліджених груп отримані після аналізу
оцінок симптомів третьої фази. Так, у групі початківців особиста відстороненість має найменшу
оцінку (8,43 бала), а у групі висококваліфікованих спортсменів вона вдвічі вища (16,56 бала). Тобто
відстороненість від перешкоджаючих спортивній діяльності факторів у них значно більша, ніж у по-
чатківців.

Особливістю фази виснаження є домінування у висококваліфікованих спортсменів такого сим-
птому як психосоматичні та психовегетативні порушення. Якщо у новачків за цим симптомом от-
римано 9,42 бала, то у висококваліфікованих 23,61 бала, тобто на 14,19 бала більше. Цей факт слід
розглядати як доказ наявності у цих спортсменів значних негативних змін у психіці і як підтвер-
дження погіршення їхнього психічного здоров’я.

Характеризуючи в цілому фазу виснаження можна відмітити, що у висококваліфікованих спор-
тсменів вона супроводжується високим рівнем емоційного дефіциту або великим ступенем емоцій-
ного вигоряння. Досить підкреслити, що всі симптоми цієї фази у них повністю склались, а сама
фаза теж є цілком сформованою. Причому найбільшою мірою на емоційний стан, а значить, і на
ступінь витрати їхніх енергетичних ресурсів, впливає зростання, паралельно з відповідальністю за
свої виступи і кваліфікацією, психосоматичних і психовегетативних порушень. Крім того, врахо-
вуючи нерозривний зв’язок між психікою і соматикою, слід пам’ятати, що негативні соматичні

228

Показник
Початківці

(n=30)
Висококваліфіковані 

(n=30)

Рівень імовірності

t p

Фаза напруги

Тривога і депресія 9,82±1,48 16,43±1,76 2,9 <0,05

Загнаність до клітки 7,17±1,45 12,41±1,71 2,3 <0,05

Незадоволення собою 6,85±0,79 9,40±0,85 2,2 <0,05

Переживання обставин, 
які травмують психіку

11,33±1,75 16,86±1,49 2,4 <0,05

Фаза напруги 35,17±5,33 55,10±6,24 2,4 <0,05

Фаза резистенції

Неадекватне вибіркове 
емоційне реагування

15,14±0,87 18,26±0,78 2,7 <0,05

Емоційно-моральна дезорієнтація 13,61±1,17 16,54±1,20 1,8 >0,05

Розширення сфери економії емоцій 12,32±0,67 14,67±0,72 2,4 <0,05

Редукція професійних обов’язків 9,58±2,21 17,66±2,45 2,5 <0,05

Фаза резистенції 56,65±4,23 67,13±4,32 2,7 <0,05

Фаза виснаження

Емоційний дефіцит 10,02±2,18 16,88±2,23 2,2 <0,05

Емоційне відсторонення 12,11±1,16 16,50±1,21 2,6 <0,05

Особистісне відсторонення 8,43±2,17 16,56±2,35 2,6 <0,05

Психосоматичні 
та психовегетативні порушення 

9,42±3,75 23,61±4,16 2,5 <0,05

Фаза виснаження 39,98±9,45 73,55±10,12 2,4 <0,05
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зміни, як правило, супроводжуються однонаправленими психологічними. Інакше кажучи, високий
рівень емоційного вигоряння, що спостерігається у висококваліфікованих спортсменів, є одним із
значних важелів, що зрушують рівновагу і гармонію у психіці спортсменів у негативний бік.

А оскільки ці чинники розглядаються як ключові у збереженні психічного здоров’я людини, то
ми з деякою мірою впевненості, можемо стверджувати про погіршення психічного здоров’я зі зрос-
танням спортивної майстерності й кваліфікації спортсменів. Ця думка підтверджується даними,
одержаними безпосередньо після діагностики фізичного і психічного здоров’я досліджених спор-
тсменів (табл. 2).

Таблиця 2 — Показники фізичного і психічного здоров’я у початківців і висококваліфікованих спортсменів
( , n = 60, у балах)

Отримані дані свідчать про наявність відмінностей у стані фізичного й психічного здоров’я до-
сліджених спортсменів. Так, фізичне здоров’я має більші показники у висококваліфікованих спор-
тсменів. Водночас психічне здоров’я у них гірше порівняно з початківцями. Тобто зростання
спортивної кваліфікації спортсменів, безумовно, супроводжується збільшенням не тільки фізичних
навантажень, а й нервово-психічних. Крім того, у цієї категорії спортсменів зростає й кількість ве-
ликомасштабних змагань, хвилювання за виступ у яких викликають значні напруження, а усвідом-
лення індивідуальної відповідальності їх ще більшою мірою підвищує.

Висновки. Висококваліфіковані спортсмени порівняно з початківцями характеризуються наяв-
ністю сформованих симптомів емоційного вигоряння, високим ступенем емоційного дефіциту
й значними психовегетативними й психосоматичними порушеннями.

Підвищення спортивної кваліфікації може супроводжуватись погіршенням психічного здоров’я
спортсменів, що у свою чергу негативно впливає на їх соматичне здоров’я.

Для розробки науково обґрунтованих рекомендацій з метою поліпшення і збереження психічного
здоров’я спортсменів необхідно провести широкомасштабне дослідження впливу чинників спортив-
ної діяльності на спортсменів, які займаються різними видами спорту й мають різну кваліфікацію

Перспективою подальших досліджень може бути пошук шляхів та методів профілактики й під-
тримки психічного здоров’я різної кваліфікації спортсменів, які займаються різними видами спорту.
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Показник Початківці (n=30)
Висококваліфіковані

(n=30)

Рівень імовірності

t p

Фізичне здоров’я 88,66±6,31 91,90±6,72 2,7 <0,05

Психічне здоров’я 84,90±5,09 77,79±5,01 2,8 <0,05
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СОЦІАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
ПРО ЗДОРОВ’Я: СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ

Марія Дергач, аспірантка Інституту соціальної
та політичної психології НАПН України
УДК 316.628+613.86

У статті розглянуто зміст та структуру соціального уявлення студентської молоді про здоров’я,
виявлено ядерно-периферійні елементи соціальної репрезентації, уточнено значення соціального уявлення
для формування адекватного, зберігаючого ставлення до здоров’я. 

Ключові слова: соціальне уявлення про здоров’я, студентська молодь, зберігаюче ставлення до
здоров’я.

В статье рассмотрены содержание и структура социального представления студенческой молодежи
о здоровье, выявлены ядерно-периферические элементы социальной репрезентации, уточнено значение
социального представления для формирования адекватного, сберегающего отношения к здоровью.

Ключевые слова: социальное представление о здоровье, студенческая молодежь, сохраняющее
отношение к здоровью.

The content and structure of social representation of students of health is considered in the article, the nu-
clear-peripheral elements of social representation are analyzed, and the impact of social representation on devel-
oping adequate, maintaining attitude to health is stressed.

Key words: social representation of health, students, maintaining attitude to health.

Збереження та підтримка здоров’я молоді на сьогодні залишаються найбільш перспективними
і першорядними в системі завдань, що постають перед урядом в напрямі здійснення молодіжної
політики нашої держави. За даними багатьох соціологічних і соціально-психологічних опитувань, стан
здоров’я молоді можна констатувати як незадовільний, що посилюється проблемами територіальної
соціально-економічної нерівності, нестабільністю на ринку праці, загальним зниженням якості
життя та іншими факторами [5; 10; 11]. Здоров’я молоді значною мірою обумовлюється екологіч-
ними, економічними особливостями, способом життя, але саме ставлення суб’єкта до нього відіграє
ту засадничу роль, що в майбутньому сприяє формуванню здорового, гармонійно розвинутого
суб’єкта, який повною мірою інтегрується в суспільне життя. Дослідження когнітивних аспектів
ставлення суб’єкта до здоров’я невід’ємно пов’язане з реконструкцією соціальних уявлень. Отже,
дослідження змісту та структури соціального уявлення молоді про здоров’я є досить актуальним.

Вивчення соціально-психологічних особливостей ставлення молоді до здоров’я на сьогодні ус-
кладнюється, на нашу думку, двома головними проблемами. По-перше, складністю самого предмета
дослідження, що зумовлено відсутністю в психологічній літературі чіткого визначення складових
компонентів ставлення до здоров’я. По-друге, не чітко встановленим методологічним статусом ка-
тегорії «ставлення» щодо інших соціально-психологічних концептів, таких як «соціальні уявлення»
і «настановлення» (атитюди). 

В ключі першої проблеми В. Кабаєва, Г. Никифоров, Л. Овчиннікова розглядають ставлення до здо-
ров’я як багаторівневу категорію, яка представлена трьома компонентами: когнітивним, емоційним,
поведінковим [7]. Кожен з них має складну та взаємопов’язану структуру. Ставлення молоді до здоров’я
неможливо вивчати без урахування того, як суб’єкт відтворює та пояснює навколишню дійсність, тобто
змістового боку відображення. В цьому аспекті ми звертаємося до аналізу соціальних уявлень.

Методологічні засади теорії соціальних репрезентацій представлені в роботах зарубіжних учених:
К. Абульханової, Ж. Амбрика, В. Вагнера, О. Донцова, У. Дуаза, І. Маркової, С. Московиси, Т. Єме-
льянової, Дж. Портера, А. Роса, Р. Фарра, О. Якимової та ін. В працях російських учених (Є. Березіна,

230

© М. Дергач, 2013

Психологія здоров’я



Освіта регіону — 2013/2 231

І. Бовіна, О. Васильева, І. Гурвич, Ф. Філатова) соціальні уявлення молоді про здоров’я постають ок-
ремим предметом досліджень. Такі українські науковці, як Т. Вольфовська, І. Жадан, В. Жовтянська,
С. Позняк та інші, вивчають соціальні репрезентації молоді в соціально-політичному, морально-пра-
вовому контекстах [9]. Отже, дослідження соціальних уявлень молоді про здоров’я здійснюються пе-
реважно зарубіжними вченими, тоді як на теренах української науки ця проблематика представлена
поки що недостатньо. Крім цього, невирішеним залишається питання про місце соціальних уявлень
в контексті формування зберігаючого ставлення молодого покоління до здоров’я. Таким чином, метою
нашої статті стало дослідження особливостей соціальних уявлень молоді як важливих детермінант
формування зберігаючого ставлення молоді до здоров’я.

Ставлення суб’єкта до здоров’я обумовлюється комплексом соціально-психологічних особли-
востей, серед яких важливе значення мають соціальні уявлення. Відповідно до С. Московиси, вони
виникають у ході міжсуб’єктної комунікації та відтворюють навколишню дійсність у вигляді когні-
тивної структури. Між соціальною реальністю та уявленнями існує двосторонній зв’язок: з одного
боку, навколишня дійсність структурується на основі уявлень, а з іншого — уявлення виникають
у результаті впливу на особистість тих чи інших соціальних процесів та подій. 

У структурі соціального уявлення вчений виокремлює такі складові: інформація (сукупність
знань про соціальний об’єкт), поле уявлення, в межах якого існує уявлення, настанова, що фіксує
позитивне чи негативне ставлення суб’єкта до об’єкта. Емоційно забарвленою настанова стає в умо-
вах браку інформації або нечіткого поля уявлення. На формування настанов впливає система став-
лень суб’єкта [6]. Так, згідно з теорією С. Московиси, ставлення є частиною настанови, а відтак
і соціального уявлення. 

На думку російської дослідниці І. Боріної, соціальні уявлення як концепти більш високого рівня,
порівняно, наприклад, з соціальними атитюдами, більше відповідають аналізу таких складних
і комплексних явищ як здоров’я та хвороба [2]. Її послідовниця Є. Березіна зазначає, що повсякденні
уявлення про хворобу конкретизуються через емоційне ставлення до неї [1]. З іншого боку, українські
дослідники (О. Кляпець, Л. Лєпіхова, Т. Титаренко) проблеми регуляції педагогами поведінки молоді
на здоровий спосіб життя першочергове значення надають настановленням, які є «вирішальним
чинником ставлення молоді до свого здоров’я» [11, с. 24]. Таким чином, одна група науковців пер-
винними утвореннями визначає соціальні уявлення, яким підпорядковуються такі соціально-пси-
хологічні феномени, як атитюди, ставлення; інша когорта вчених віддає перевагу настановленням.

У роботі О. Васильєвої та Ф. Філатова обґрунтовується категорія, «соціокультурні еталони здо-
ров’я», яка узагальнює інші соціально-психологічні концепти (соціальні уявлення, ціннісні орієн-
тації, настановлення особи на здоровий спосіб життя або «валеонастанови») та є базовою щодо них.
Соціокультурні еталони здоров’я являють собою універсальні принципи або «незмінні матриці»,
які є першопричинами для виникнення всіх інших феноменів [4]. Тож, аналізуючи цю роботу, ми
припускаємо, що ставлення до здоров’я опосередковується цими «стійкими прототипами» або «ета-
лонами здоров’я». 

Досить цікавим, на нашу думку, є рівневий підхід М. Семенова, згідно з яким «ставлення» як со-
ціально-психологічна категорія, є ширшою порівняно з ціннісними орієнтаціями, соціальними
уявленнями та соціальними настановами, які, на думку вченого, поглиблюють та конкретизують
зміст ставлення до певних об’єктів, «…привносячи свої специфічні акценти і забезпечуючи необ-
хідну наукову евристичність» [8, c. 3]. У своєму дослідженні М. Семенов розглядає ставлення до
грошей через різнорівневі утворення: спрямованість, ціннісні орієнтації, потреби і мотиви, соці-
альні настанови, соціальні норми і правила.

На нашу думку, таку різноманітність методологічних підходів можна пояснити складністю до-
сліджуваних феноменів (соціальні уявлення, настанови, ставлення) та відсутністю єдності між на-
уковцями у визначенні первинності однієї категорії щодо інших. Враховуючи зазначені проблеми,
у своїх дослідженнях щодо аналізу ставлення молоді до здоров’я, ми спираємося на комплексний,
структурний підхід. Відповідно до нього реконструкція соціальних уявлень дозволяє, на нашу думку,
глибоко зрозуміти когнітивну складову ставлення до здоров’я, осмислити існуючу соціальну дійс-
ність, а також визначити технології проведення оздоровчих практик серед молоді.

У межах концепції соціальних уявлень перспективним в емпіричному плані для нас став напрям,
заснований представником школи Екс-ан-Прованса Ж. Амбриком. Він, продовжуючи вивчення
дійсності в руслі концепції соціальних репрезентацій, модернізує будову соціального уявлення, за-
пропоновану С. Московиси. У своєму концептуальному підході вчений виокремлює центральне
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ядро, пов’язане з колективною пам’яттю, що складно піддається трансформаціям, і периферію, яка
забезпечує інтеграцію індивідуального досвіду кожного члена групи з колективним досвідом
і пам’яттю, підтримує її гетерогенність і, на відміну від ядра, є чутливою до певного контексту, а тому —
динамічною та здатною до змін. Маючи таку будову, соціальні уявлення забезпечують соціокогні-
тивну адаптацію суб’єкта [12]. Таким чином, у новій версії будови соціальних уявлень, Ж. Амбрик
не виокремлює ставлення в структурі настанови. Це дозволяє нам розглядати зазначені феномени
як взаємопов’язані, а не тотожні.

Втілюючи концептуальний підхід Ж. Амбрика на практиці, варто звернути увагу на роботи І. Бо-
віної. У своїх дослідженнях соціальних уявлень російської молоді щодо здоров’я (2006–2007 рр.)
вона встановила, що ядром уявлень є: спорт, краса, сила, бадьорість, радість життя, а периферію —
посмішка, хороший настрій, добре самопочуття, упевненість у собі тощо [3]. Аналізуючи змістовне
поле виявлених ученою соціальних уявлень молоді про здоров’я, можна констатувати, що в моло-
діжних групах уявлення про здоров’я співвідноситься з нормами здорового способу життя.

У проведеному нами дослідженні (2012–2013 рр.) брала участь українська студентська молодь
(200 осіб), віком 17–25 років, яка навчалася на різних спеціальностях гуманітарного напряму за-
кладів освіти ІІІ–ІV рівня акредитації. Досліджувані запропонували 938 асоціацій зі словом «здо-
ров’я», що в середньому склало 4,7 слова. Основному аналізу підлягали тільки ті поняття, які
відтворювалися не менше, ніж 5% респондентів. За допомогою контент-аналізу ми об’єднали от-
римані асоціації у словник понять, до якого увійшло 451 слово та словосполучення. Застосування
методики прототипічного аналізу П. Вержеса для виявлення структури уявлення досліджуваних про
здоров’я виявило, що елементи зон ядра та периферії становили 48% від усіх запропонованих ви-
словлювань.

Отже, прототипічний аналіз дозволив виявити елементи, що належать до ядерної та периферійної
зон уявлення (табл.). Зона ядра представлена такими елементами, як спорт, сила, щастя, життя,
краса. Першу периферійну систему (зону потенційних змін) становлять: радість, благополуччя,
добре самопочуття, хороший настрій, лікар, сім’я, здорове харчування та правильне харчування.
Ми вирішили не об’єднувати два останні елементи в один, адже «харчування» конкретизується при-
кметниками, які мають різне смислове навантаження: правильне харчування не обов’язково по-
винно бути здоровим. До другої периферійної системи належать такі елементи, як вітаміни, лікарня,
впевненість, фрукти, бадьорість, діти, можливості, енергія.

Таблиця — Елементи, що утворюють ядро та периферію уявлення молоді про здоров’я

Примітка: тут і далі перше число позначає частоту повторюваності поняття, друге – його ранг. 

Отримані дані дозволили зробити висновок, що, незважаючи на територіально-часові відмін-
ності та розмір вибірок, результати нашого дослідження, особливо стосовно структури ядра, мають
багато спільного з даними російських дослідників. Такі елементи, як спорт, сила та краса присутні
в ядерній зоні уявлення про здоров’я і українських, і російських досліджуваних. Можна припустити,

232

Частота асоціації
Середній ранг асоціації

< 2,9  2,9

 20,5

спорт (87; 2,3)
щастя (43; 2,5)
сила (32; 2,4)
життя (29; 2,2)
краса (27; 2,7)

радість (22; 3,1)

< 20,5

благополуччя (20; 2,7)
добре самопочуття (17; 2,8)
хороший настрій (15; 2,6)
лікар (13; 2,8)
сім’я (13; 2,6)
здорове харчування (12; 2,7)
правильне харчування (10; 2,5)

вітаміни (17; 3,2)
лікарня (16; 3,6)
впевненість (13; 3,3)
фрукти (11; 3)
бадьорість (10; 3,7)
діти (10; 3,5)
можливості (10; 3,3)
енергія (10; 3)
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що ці елементи є однаково актуальними та важливими для молодих українців і росіян, що також
свідчить про спільність обох етносів в аспектах здоров’я. Звичайно, на рівні периферії відмінності
в уявленнях більш очевидні. Ми поясняємо це розбіжністю культурно-історичних контекстів, в яких
існує молодь, а також індивідуальними розбіжностями суб’єктів, пов’язаними з їхньою власною іс-
торією та досвідом. Однак зазначене суттєво не вплинуло на склад ядерної зони уявлення молоді
про здоров’я. Як підкреслював Ж. Амбрик: «Якщо соціальні уявлення досягають консенсусу в своїй
центральній зоні, вони можуть залишатися незмінними навіть за сильних інтеріндивідуальних від-
мінностей» [12, c. 77]. 

Пояснюючи значення центральних елементів уявлення молоді про здоров’я можна стверджувати,
що найчастіше студентська молодь асоціює здоров’я зі спортом, щастям та силою. На нашу думку,
ці поняття представляють своєрідні вектори, за якими кристалізується простір здоров’я. Так, на-
приклад, способом підтримки та профілактики здоров’я є спорт; базовим почуттям, яке переживає
здорова людина — щастя; в результаті тренування людина набуває силу. 

Розкриваючи взаємозв’язок між елементами центральних і периферійних зон, зазначимо, що
такі смислові одиниці, як «радість», «благополуччя», «хороший настрій» конкретизують ядерний
елемент «щастя» в особистісному, а «сім’я» та «діти» — в соціальному аспектах. Такий центральний
елемент, як «краса», на нашу думку, пов’язаний із «можливостями», які відкриваються перед мо-
лоддю, та «впевненістю у собі», що традиційно співвідноситься з красою. На наш погляд, «здорове
та правильне харчування», «вітаміни», «фрукти» розкривають такий ядерний елемент, як «сила»,
адже в розумінні людини її сили завжди залежали від їжі (харчування), а здоров’я — від здорового
харчування. Конкретизація «спорту» відбувається завдяки таким одиницям, як «енергія», «добре
самопочуття», «бадьорість», а «життя» розкривається через такі периферійні спільнокореневі оди-
ниці, як «лікар» та «лікарня». 

Висновки. В умовах зростаючого інтересу до проблем молоді, популяризації активного та здоро-
вого способу життя, важливим для психологів і педагогів залишається завдання формувати збері-
гаюче ставлення молодого населення до здоров’я. В цьому контексті особливого значення набуває
дослідження когнітивної складової ставлення, а саме соціальних уявлень молоді про здоров’я. 

В результаті проведеного дослідження виокремлено елементи зон ядра та периферії соціального
уявлення студентської молоді про здоров’я. До зони ядра віднесено такі елементи, як спорт, сила,
щастя, життя, краса. Вони глибоко вкорінені в когнітивну систему суб’єкта, отже, найбільш стійкі
до змін та соціальних трансформацій. Зону потенційних змін становили: радість, благополуччя,
добре самопочуття, хороший настрій, лікар, сім’я, здорове харчування та правильне харчування.
До другої периферійної системи належать такі елементи, як вітаміни, лікарня, впевненість, фрукти,
бадьорість, діти, можливості, енергія. Цікавим виявився той факт, що в ядерній зоні уявлення про
здоров’я українських і російських досліджуваних були представлені однакові елементи (спорт, сила
та краса). Це дозволяє нам припускати наявність певної спорідненості когнітивних систем дослід-
жуваних груп. Також встановлено, що на змістовному рівні існує взаємозв’язок між елементами
центральних і периферійних зон. 

У подальших наукових пошуках перспективними бачаться дослідження соціальних уявлень про
здоров’я в часовому континуумі, проведення порівняльного аналізу уявлень про здоров’я в різних
соціально-економічних групах, а також встановлення взаємозв’язку між соціальними уявленнями
та специфікою прояву інших соціально-психологічних особливостей ставлення молоді до здоров’я.
У практичному сенсі результати цього дослідження можуть стати основою для проведення профі-
лактично-розвиваючих програм для молоді, спрямованих на розвиток зберігаючого ставлення до
власного здоров’я.
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На основі широкого кола філософських, психологічних джерел автори розглядають концепції психо-
логічного здоров’я та моделі психічно здорової людини. Аналізуючи категорії «психічне», «психологічне»
здоров’я, подаються їхні характеристики як наукові поняття та предмет дослідження  у вітчизняній
та зарубіжній психолого-педагогічній літературі. У статті розглядається застосування конкретних
методик для діагностування рівнів емоційного «вигорання» та надаються результати дослідження.

Ключові слова: психічне, психологічне здоров’я, концепції психологічного здоров’я, абсолютні
цінності, духовне благополуччя, саморозвиток, емоційне «вигорання”

На основе широкого круга философской, психологической литературы авторы рассматривают кон-
цепции психологического здоровья и модели психически здорового человека. При анализе категорий «пси-
хическое», «психологическое» здоровье представлены их характеристики как научного понятия
и предмет исследования в отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе. В статье
рассматривается использование конкретных методик для диагностики уровней эмоционального «вы-
горания» и приводятся результаты исследования.

Ключевые слова: психическое, психологическое здоровье, концепции психологического здо-
ровья, абсолютные ценности, духовное благополучие, саморазвитие, эмоциональное «выгорание».

The authors consider the concepts of psychological health and model of mentally healthy person on the basis
of wide circle philosophical, psychological sources. The categories of «mental», «psychological» health are ana-
lyzed; their description as scientific notions and the subject of research in native and foreign psychological-peda-
gogical literature are represented. The adoption of  concreted methods for diagnosing of levels of emotional «burning
down» are considered in the article and the results of research are given.

Key words: mental, psychological health, concepts of psychological health, absolute values, spiritual well-
being, self-development, emotional «burning down».

Соціально-економічні перетворення в нашій країні актуалізували проблему збереження психічного
та психологічного здоров‘я студентської молоді. Це поставило перед вищими закладами освіти завдання
створити такі умови розвитку особистості, які б сприяли утвердженню здорового способу її життя.

Незважаючи на те, що цінність здоров‘я у всі часи є досить важливою й не потребує наукових пе-
реконань, активна життєва позиція, спрямована на його збереження та зміцнення, у багатьох людей
не відповідає розумінню важливості цієї проблеми. У зв‘язку з цим гостро постає завдання забезпечити
гармонізацію здоров‘я особистості як умови збереження української нації, перспективу справжнього
духовного оновлення наступних поколінь, запоруку якісних перетворень у масштабах держави.

Варто зазначити, що стан здоров’я сучасних студентів вищих навчальних закладів на сьогодніш-
ній день можна кваліфікувати як психічно не хворий, але психологічно вже не здоровий. Саме через
це з особливою гостротою постає проблема впровадження в освіту сучасних здоров’язбережуваль-
них технологій. Ця проблема досить часто порушується і психологами, і педагогами, але і сьогодні
далека від вирішення. Слід зазначити, що її розгляд відбувається майже завжди однобічно, тільки
з точки зору фізичного здоров’я, а необхідність піклування про психологічне здоров’я студентів за-
лишається поза увагою. Саме психологічне здоров’я як складова частина психічного є необхідною

© Л. Добровольська, О. Фурсова, 2013

Лариса Добровольська, Оксана Фурсова. Умови та чинники збереження психологічного здоров’я майбутніх педагогів



передумовою збереження здоров’я не тільки фізичного, але й соціального. Маємо на увазі, що його
збереження практично зводить нанівець ризик наркоманії, асоціальності тощо. Більше того, пси-
хологічне здоров’я — важлива умова збереження високої навчальної мотивації студентів, що доз-
воляє засвоїти програмний матеріал на максимумі пізнавальних ресурсів особистості. Саме тому
головна увага сучасної вищої школи повинна бути зосереджена на всебічному поліпшенні профе-
сійної підготовки спеціалістів. 

Таким чином, проблема психологічного здоров’я майбутніх педагогів є надзвичайно актуальною
та гострою саме у сучасному суспільстві, оскільки охоплює різноманітні боки життєдіяльності осо-
бистості — від статево-рольової ідентифікації до стратегій побудови життєвих планів та подолання
внутрішньоособистісних криз.

Проблеми психічного й психологічного здоров‘я учнівської та студентської молоді, умови їх оп-
тимізації стали предметом дослідження філософів, медиків, психологів, педагогів. Теоретико-ме-
тодологічні засади цих питань сформульовано у працях А. Здравомислова, Л. Сущенко; проблему
суб’єкт-суб’єктного, особистісно-орієнтованого підходу до виховання висвітлено в роботах
К. Абульханової-Славської, І. Беха, Л. Божович, А. Маслоу, С. Рубінштейна; психолого-педагогічні
аспекти виховання здорового способу життя дітей і молоді розглянуті в дослідженнях Т. Бойченко,
Т. Круцевича, С. Лапаєнко, В. Радули, М. Солопчука.

Аналіз літератури, висновки багатьох досліджень вітчизняних і зарубіжних учених (І. Дубровіна,
О. Хухлаєва, М. Куртишева та інших) свідчать, що одним із головних напрямів діяльності освітніх
закладів має стати пріоритет збереження фізичного, психологічного й соціально-морального здо-
ров’я особистості.

Мета статті полягає в актуалізації та популяризації питань щодо збереження психічного та
психологічного здоров’я майбутніх педагогів у період навчання в університеті.

Поняття «психічне здоров’я», «психологічне здоров’я» не можна вважати сьогодні концептуально
визначеними й однозначними. 

До сфери психічного здоров’я відносять індивідуальні особливості психічних процесів і властиво-
стей людини, наприклад збудженість, емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда складається
з потреб, інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уяв, почуттів тощо. Психічне здоров’я по в’язано
з особливостями мислення, характеру, здібностей. Всі ці складові й чинники обумовлюють особливості
індивідуальних реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність стресів, афектів [4, с. 25–27].

У психологічних словниках психічне здоров’я найчастіше визначають як «стан душевного бла-
гополуччя, для якого характерна відсутність хворобливих психічних виявів і який забезпечує адек-
ватну умовам навколишньої дійсності регуляцію поведінки, діяльності».

Світова наука розробила цілісний погляд на здоров’я як феномен, що інтегрує чотири його сфери
або складові — фізичну, психічну (розумову), соціальну (суспільну) і духовну. Всі ці складові невід’ємні
одна від одної, вони тісно взаємопов‘язані і саме разом, у сукупності визначають стан здоров‘я людини.
Психологічно здорові люди особистісно активні, прагнуть проявляти свою вдачу, життєрадісні та само-
достатні, спостережливі до себе та оточуючого світу, критичні. Саме психологічне здоров’я, на думку
низки дослідників, є головною умовою саморозвитку, самоактуалізації та функціонування особистості
[1; 5]. Психологічно нездорові люди залежні від будь-яких авторитетів, слабовільні та безініціативні.

Психологічно здорова людина в моделі К. Роджерса — це людина, що перебуває в процесі руху,
причому напрям і особливості цього процесу  визначені всім організмом людини. Концепції пси-
хологічно здорової людини, що центруються навколо ідеї віддачі себе як запоруки здоров’я пред-
ставлені в роботах Е. Фромма, В. Франкла, А. Адлера. Е. Фромм визначає психологічно здорову
людину як людину, що має певний характер, до якого здатен будь-хто, якщо у нього немає емоцій-
них або психічних відхилень [7, с. 299].

Одна з ідей, що лежать в основі моделі психологічно здорової людини, запропонованою В. Фран-
клом, полягає в необхідності служіння справі або любові як невід’ємної умови психологічного здо-
ров’я. Психологічно здорова людина в концепції А. Адлера представлена соціально-корисним
типом особистості. Це особистість, в життєвому стилі якої є дві базові установки: установка на со-
ціальний інтерес та установка на високий рівень активності. Вчений Р. Ассаджолі описує психоло-
гічне здоров’я як баланс між різними аспектами особистості; С. Фрайберг — між потребами індивіда
та суспільства. Психологи О. Хухлаєва, Г. Нікіфоров розуміють психологічне здоров’я як динамічну
рівновагу між індивідом та середовищем. Модель психологічного здоров’я побудована на ідеї
розширення уявлень людини про життя і про себе до трансперсонального рівня та представлена
в роботах С. Грофа і А. Минделла [2; 6].
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Очевидно, що відчуття задоволення собою, своєю діяльністю, своїм місцем у житті, стосунками
з оточуючими людьми позитивно впливають на душевний стан цієї людини, це допомагає їй
швидше адаптуватися до оточуючого світу, краще долати стреси, бути здоровішим і працездатнішим. 

Розглядаючи причини появи психологічного дискомфорту у студентів, необхідно звернути увагу
на їхню, на перший погляд, об’єктивну обумовленість, пов’язану з віковими змінами, які відбу-
ваються у цій віковій групі. В них зафіксована складність і важливість процесів розвитку, які відбу-
ваються в цьому віці, пов’язаних із переходом від однієї «епохи» життя до іншої (учень-студент).
Перехід до зрілості містить основний зміст і специфічну відмінність усіх сторін розвитку у цей період —
фізичної, моральної, розумової, соціальної. На всіх напрямах відбувається становлення якісно
нових утворень та стосунків: професійного самовизначення, самосвідомості, саморозвитку, само-
ствердження, стосунків з викладачами і товаришами, оточуючим світом. Це досить непрості пере-
творення, які можуть обумовлювати появу серйозних психологічних проблем.

До чинників, що провокують стан емоційного неблагополуччя, зрушення в психічному здоров’ї,
слід віднести, насамперед, особливості дисгармонійного спілкування студента з викладачами, од-
нокурсниками, товаришами; з найближчими людьми — батьками, рідними, друзями. 

Доцільно підкреслити, що причини, які викликають психологічне нездоров’я, різноманітні:
об’єктивні та суб’єктивні. По-перше, деперсоналізація молодіжної свідомості, що нав’язується ма-
совою і скаженою пропагандою споживацького способу життя. Адже молодь вважає свій вибір віль-
ним, а насправді «купується» на хибне відчуття власної дорослості й самостійності. Друга проблема:
нагнітання чужого нашій культурі духу індивідуалізму, особистісної відокремленості. Роз’єднаність,
внутрішня самотність, емоційна напруга від невпевненості у собі і в майбутньому призводить до
втрати взаєморозуміння не тільки з батьками, а й з однокурсниками. За такої емоційної нестабіль-
ності студенту важко відмовитись від поганих звичок та не піддатися на якусь із негативних прима-
нок, яких навколо чимало. Третя проблема — соціальна незахищеність і бідність (у студентів, які
не отримують стипендію, виникають матеріальні питання). Четверта і головна проблема — втрата
традиційних моральних цінностей і орієнтирів, примітивізація соціального мислення [1; 6]. 

Звичайно викладачам необхідно орієнтуватися в основних психологічних проблемах студентів,
щоб випадково не образити, щоб підтримати, схилити на свій бік, відстоюючи норми та ідеали
людської гідності, високого сумління та професіоналізму.

У проблемі психологічного здоров’я питання про критерії оцінки останнього є ключовими. Якимось
одним критерієм не вичерпати всієї суті питання, тому ідея комплексного підходу до оцінки здоров‘я лю-
дини є більш перспективною. Сукупність критеріїв основних проявів здорової психіки, що найчастіше
наводиться в літературі, можна розподілити відповідно до форм прояву психічного (психічні стани, про-
цеси, властивості, ступінь саморегуляції щодо). Особливого значення серед критеріїв психологічного
здоров‘я особистості надається мірі інтегрованості особистості, її гармонійності, врівноваженості, а також
таким складовим її спрямованості, як духовність, пріоритет гуманістичних цінностей (добра, справед-
ливості, любові, краси щодо), орієнтація на саморозвиток, збагачення своєї особистості [4, с. 21]. 

Підбиваючи підсумки розгляду виділених компонентів психологічного здоров‘я — позитивного са-
мовідношення і ставлення до інших людей, особистісної рефлексії і потреби в саморозвитку, — необ-
хідно зупинитися на їхньому взаємозв‘язку або, точніше сказати, динамічній взаємодії. Як відомо, для
розвитку позитивної, а не невротичної рефлексії необхідна наявність у людини позитивного самовід-
ношення. У свою чергу саморозвиток людини сприяє зміні самовідношення. А особистісна рефлексія
є механізмом саморозвитку. Відповідно можна зробити висновок, що самовідношення, рефлексія і са-
морозвиток взаємообумовлюють один одного, перебувають у постійній взаємодії [1, с. 173].

Експериментальною базою нашого дослідження було обрано Мелітопольський державний пе-
дагогічний університет імені Богдана Хмельницького. В дослідженні, яке тривало протягом
2012–2013 навчального року, брало участь 132 особи — студенти І, ІІ курсів природничо-географіч-
ного та філологічного факультетів. Ми використали такі діагностичні методики: «Методика діаг-
ностики рівня емоційного вигорання» (В. Бойко), «Самооцінка стійкості до стресу».

Емоційне «вигорання» — це вироблений особистістю механізм психологічного захисту у формі по-
вного або часткового виключення емоцій у відповідь на певні психотравмуючі дії, є надбаним стерео-
типом емоційної, частіше за все професійної поведінки. «Вигорання» — частково функціональний
стереотип, оскільки дозволяє людині дозувати і економічно витрачати енергетичні ресурси [3, с. 428].
Водночас можуть виникнути дисфункціональні наслідки, коли «вигорання» негативно позначається
на виконанні професійної діяльності, стосунках з людьми та на психологічному здоров‘ї особистості.
Саме тому ми провели дослідження рівня «емоційного вигорання» студентів-майбутніх педагогів як
фактора психологічного здоров‘я. Слід зазначити, що для третини студентів-майбутніх педагогів
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(31,8%) фаза розвитку стресу «напруження» перебуває на стадії «що сформувалася», у 43,2% ця фаза
ще не сформована, а для 25% — на стадії формування. Більш як третина студентів (36,4%) мають фазу
розвитку стресу «резистенція» на стадії «що сформувалася», у 25% ця фаза ще не сформована, а для
38,6% перебуває на стадії формування. Також для третини студентів-майбутніх педагогів (34,1%) фаза
розвитку стресу «виснаження» перебуває на стадії «що сформувалася», у 31,8% ця фаза ще не сфор-
мована, а для 34,1% — на стадії формування.

Отже, ми можемо сказати, що всі зазначені симптоми були виявлені у всіх опитуваних, але з різ-
ним відсотковим співвідношення. Також слід підкреслити, що вже на першому та другому курсі
третина студентів мають високі показники цих симптомів, що зумовлює впровадження в універси-
теті психокорекційних та профілактичних заходів.

За результатами дослідження самооцінки стійкості до стресу студентів-майбутніх педагогів вияви-
лось, що дуже низький рівень стійкості до стресу мали 10,6% студентів, низький рівень стійкості до
стресу виявили 22% першокурсників, нижчий за середній рівень стійкості до стресу виявили 15,9%
опитаних, рівень стійкості до стресу трохи нижчий за середній спостерігається у 34,8% студентів, се-
редній рівень стійкості до стресу було виявлено у 6,8% респондентів, рівень стійкості до стресу трохи
вищий за середній виявили лише 3% студентів, високий рівень стійкості мали також 3%.  На жаль,
високий рівень та дуже високий рівень стійкості до стресу мають лише 2,3 та 1,6% студентів. 

Отже, дослідження показало, що сучасні студенти дійсно відчувають значні труднощі щодо вироблення
навичок стресостійкості, і це проявляється у підвищенні показника емоційного збудження, тривожності,
фрустрації; зниженні комунікабельності, емоційної стійкості, самоконтролю, соціальної сміливості; появі
почуття неповноцінності у стосунках із товаришами, викладачами, батьками, а в поведінці в цілому — над-
мірна сором’язливість; зниженні показників успішності, недостатній увазі й зосередженості на заняттях;
скаргах на погане самопочуття, сон; втраті інтересу до навчання. Внаслідок цих проявів розвиваються не-
продуктивні форми реагування; симптоми порушення поведінки; емоційні розлади різного ступеня.

Основна причина погіршення психологічного здоров‘я майбутніх педагогів полягає у неузгод-
женості між інтелектуальним, творчим, особистісним потенціалом студента, з одного боку, і мож-
ливостями його реалізації — з іншого.

Одержані результати дають підстави для висновків:
1. Аналіз методологічних, теоретичних, прикладних робіт вітчизняних і зарубіжних авторів доз-

волив встановити, що важкою для молоді може стати будь-яка життєва ситуація, пов’язана з бло-
куванням базових потреб віку: у самоствердженні, в незалежності, в самореалізації, в соціальній
компетенції і в самовизначенні в теперішньому часі і майбутньому.

2. Кожна людина, визначаючи проблеми формування власного здорового способу життя, має
усвідомити просту істину: ніхто не може зробити здоровим іншого; стати здоровим можна лише до-
клавши зусиль, навчившись цього особисто.

3. Сьогодення вимагає від науковців-практиків розроблення програм оздоровлення, різноманіт-
них освітньо-оздоровчих послуг; ефективних форм і методів сполучення та взаємодії всіх служб уні-
верситету для проведення навчальних занять та виховних заходів, психолого-розвивальних,
корекційних, оздоровчо-реалібітаційних тренінгів, метою яких є становлення та розвиток особи-
стості, покращення стану здоров’я студентів.

В перспективі дослідити ціннісні уявлення студентів про здоров’я та здоровий спосіб життя, виявити
мотиви поведінки, що спрямовані на підтримання, збереження та покращення психічного та психологіч-
ного здоров‘я. Підключити до вирішення зазначеної вище проблеми Психологічну службу університету.
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КОПІНГ-РЕСУРСИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ЛІКАРІВ
ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
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УДК 159. 923 : 616 / 057           

У статті розкрито сутність копінг-ресурсів як певних структурних особистісно-поведінкових вла-
стивостей, які визначають професійну надійність в умовах екстремальних ситуацій. Розроблено тео-
ретичну та емпіричну модель копінг-ресурсів професійного здоров’я лікарів швидкої та невідкладної
медичної допомоги. Викладено результати експериментально-діагностичного аналізу копінг-ресурсів
збереження професійного здоров’я представників швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Ключові слова: професійне здоров’я, здоров’я, копінг, копінг-ресурси, копінг-стратегії, лікар
швидкої та невідкладної медичної допомоги.

В статье раскрыто содержание копинг-ресурсов как определенных структурных личностно-пове-
денческих свойств, которые определяют профессиональную надежность в условиях экстремальных си-
туаций. Разработана теоретическая и эмпирическая модель копинг-ресурсов профессионального
здоровья врачей скорой и неотложной медицинской помощи. Изложены результаты экспериментально-
диагностического анализа копинг-ресурсов сохранения профессионального здоровья врачей скорой и не-
отложной медицинской помощи.

Ключевые слова: профессиональное здоровье, здоровье, копинг, копинг-ресурсы, копинг-стра-
тегии, врач скорой и неотложной медицинской помощи.

The article reveals the essence of the coping-resources as а specific structural personal and behavioral properties
that define the professional reliability in extreme situations. A theoretical and empirical model of the coping-re-
sources, professional health of the emergency physician. The results of experimental and diagnostic analysis of
coping-resources as factors in the preservation of professional health of the emergency physician.

Key words: professional health, health, coping, coping-resources, coping-strategies, emergency physician. 

Вивченню проблеми професійного здоров’я завжди приділялася велика увага. Науковці різних
напрямів робили спроби вивчення професійного здоров’я, визначення його сутності з метою ви-
роблення навичок керування та економного використання здоров’я протягом усього життя та зна-
ходження засобів для його збереження та покращення. Збереженню професійного здоров’я лікарів
швидкої та невідкладної медичної допомоги необхідно приділяти більше уваги, що пов’язано з тим,
що їхня професійна діяльність виконується в екстремальних умовах праці, ці умови ставлять під-
вищені вимоги до професіонала і є причиною помилок та зривів у роботі, що несприятливо впливає
на працездатність, і як наслідок на професійне здоров’я фахівця. Здатність протистояти труднощам
задля ефективного виконання професійних обов’язків, особливо в екстремальних умовах, тісно
пов’язана з усвідомленням фахівцем власних можливостей та ресурсів, які в психологічній літературі
визначають як копінг-ресурси.

Проблема збереження професійного здоров’я особистості в екстремальних умовах належить до
вельми значущих як у суто науковому, так і в практичному плані. Підтвердженням цьому є дослід-
ження відомих вітчизняних та зарубіжних психологів (С. Безносов, Р. Березовська, І. Корнієнко,
Р. Лазарус, Р. Мосс, А. Налчаджан, С. Олдвин, Ю. Постилякова, О. Саннікова, С. Фолькман, Ч. Хо-
лахан та ін.), у яких конкретизовані різноманітні аспекти впливу адаптаційних процесів на профе-
сійне здоров’я людини. Однак на тлі існуючих доробок сьогодні бракує наукових розвідок,
присвячених проблемі копінг-ресурсів професійного здоров’я особистості. Попри велику кількість
досліджень природи та механізмів копінг-поведінки, -стратегій та -стилів, серед яких праці І. Ва-
щенко, Н. Водоп’янової, Л. Дьоміної, І. Корнієнка, Т. Крюкової, К. Муздибаєва, С. Нартової-Боча вер,
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Н. Родіної, М. Фетіскіна, можна простежити певну прогалину щодо вивчення таких ресурсних
ознак особистості, у яких сконцентровані сенсорні, когнітивні, емоційні та комунікативні ресурси,
що визначають результативність професійної діяльності.

Отже, метою статті є теоретичне та емпіричне обґрунтування копінг-ресурсів професійного здо-
ров’я лікарів швидкої медичної допомоги.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:
– провести теоретичний аналіз проблеми;
– побудувати теоретичну модель копінг-ресурсів професійного здоров’я лікарів швидкої та не-

відкладної медичної допомоги;
– емпірично встановити структурні компоненти копінг-ресурсів професійного здоров’я та їхній

взаємозв’язок у прояві особистісно-поведінкових властивостей лікарів швидкої та невідкладної ме-
дичної допомоги;

– обґрунтувати специфічні ознаки та закономірності прояву копінг-ресурсів як чинника збере-
ження професійного здоров’я лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги. 

Копінг-ресурси та професійне здоров’я є двома взаємопов’язаними феноменами, особливо якщо
професійна діяльність супроводжується стресовими умовами праці. Так, лікарю швидкої та невід-
кладної медичної допомоги необхідно звернути увагу на те, що йому потрібно володіти широким
спектром знань, умінь та навичок задля надання невідкладної медичної допомоги людині будь-
якого віку з будь-яким порушенням функціонування організму, тобто, виходячи на роботу, лікар
швидкої допомоги ніколи не знає, скільки виїздів йому необхідно буде зробити за зміну, з якою
кількістю пацієнтів і з якими клінічними випадками йому доведеться працювати [1]. У представ-
ників цих професій також існує загроза зараження і ризик втрати власного здоров’я, а іноді й життя.

Такі умови праці можуть призвести до ризику появи синдрому емоційного вигорання, професійної
деформації, чи будь-якого іншого порушення професійного здоров’я. Здатність протистояти трудно-
щам задля ефективного виконання професійних обов’язків тісно пов’язана з усвідомленням фахівцем
власних можливостей та ресурсів, які в психологічній літературі визначають як копінг-ресурси.

Здійснений теоретичний аналіз дав змогу визначити копінг-ресурси як сукупність внутрішніх та
зовнішніх ресурсів, завдяки яким людина обирає способи реагування, найбільш прийнятні для неї
та ситуації. У такому ракурсі копінг-ресурси професійного здоров’я можна розглядати як внутрішні
та зовнішні ресурси організму, які допомагають фахівцю зберігати та в разі необхідності відновлю-
вати професійне здоров’я.

Теоретичний аналіз проблеми дає підстави висновувати про те, що на сьогодні відсутня єдина
теорія копінг-ресурсів професійного здоров’я фахівців екстрених служб, в тому числі лікарів швид-
кої медичної допомоги.

Запропонована теоретична модель копінг-ресурсів професійного здоров’я лікарів швидкої ме-
дичної допомоги є варіантом відтворення теоретико-методологічних конструктів, які цілісно по-
яснюють архітектоніку структурно-функціональної організації цього психологічного феномена. 

В основі конструювання цієї моделі було покладено системний підхід, основними ознаками
якого є цілісність, взаємодія елементів, зв’язки та відношення, котрі детермінують структуру сис-
теми. Так, виділено структурні компоненти професійного здоров’я особистості (соматопсихічне,
соціально-психологічне та морально етичне здоров’я фахівця), конкретизовано чотири групи фак-
торів (фізичні, психологічні, соціальні та духовні), які у свою чергу поділяються на зовнішні та внут-
рішні. Кожен із факторів впливу може мати як позитивно, так і негативно спрямований вектор.
Копінг-ресурси у їхній зовнішній та внутрішній конфігурації людини є ознакою подолання нега-
тивних факторів. При цьому базовими умовами збереження, і в разі необхідності — відновлення,
професійного здоров’я фахівців екстрених служб є інтернальні (фізичні, соціально-психологічні та
духовні) та екстернальні (соціальні та матеріальні) копінг-ресурси [2; 3; 4]. Вони допомагають
фахівцю утримувати тиск негативних факторів і долати стресові ситуації, які супроводжують його
професійну діяльність. Кількісні та якісні показники копінг-ресурсів змістовно визначають вико-
ристовувані фахівцем копінг-механізми, копінг-стратегії та копінг-поведінку (рис.).

Отже, копінг-ресурси професійного здоров’я лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги —
це багатокомпонентна та багаторівнева система, в якій усі компоненти взаємопов’язані та взаємов-
пливають один на одного. Але необхідно звернути увагу на те, що це лише теоретична модель, яку
створено шляхом теоретичного аналізу проблеми.

Тому, на нашу думку, необхідно шляхом емпіричного дослідження виявити копінг-ресурси, які
можуть допомогти зберігати і в разі необхідності відновлювати професійне здоров’я лікарів швидкої
медичної допомоги.
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Рис. 1. Теоретична модель копінг-ресурсів професійного здоров’я лікарів 
швидкої та невідкладної медичної допомоги

Програма емпіричного дослідження реалізовувалась у три етапи: збір емпіричного матеріалу,
проведення констатувального експерименту (аналіз та інтерпретація результатів), побудова емпі-
ричної моделі професійного здоров’я лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги. 

В емпіричному дослідженні взяло участь 108 лікарів швидкої. 
На першому етапі протягом 2009–2010 років проводилася організаційно-підготовча робота: ви-

вчалися теоретичні, методологічні та методичні аспекти проблеми копінг-ресурсів професійного
здоров’я особистості; визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, розроблено програму
дослідження, де використовувалися такі методи, як теоретичний аналіз та узагальнення літератур-
них джерел, спостереження, діагностичні стандартизовані та проективні методики; визначено базу
для проведення експериментального дослідження (комунальна установа «Обласний медичний
центр серцево-судинних захворювань» (м. Запоріжжя), комунальний заклад «Луцька швидка ме-
дична допомога» (м. Луцьк). 

Другим етапом емпіричного дослідження було вивчення змісту копінг-ресурсів і професійного
здоров’я особистості, діагностика фізичних, соціально-психологічних та духовних копінг-ресурсів,
а також професійного здоров’я: соматопсихічного, соціально-психологічного та морально-етичного
здоров’я представників екстрених служб. 

Третім етапом дослідження було експериментально-діагностичне вивчення копінг-ресурсів про-
фесійного здоров’я через структуру особистісно-поведінкових властивостей лікарів швидкої ме-
дичної допомоги, які визначають професійну надійність в умовах екстремальних ситуацій.

Таким чином, представлене процедурно-методичне забезпечення експериментальної програми
дослідження дає змогу здійснити комплексну перевірку можливих каузальних гіпотез щодо ключо-
вих змінних вивчення копінг-ресурсів професійного здоров’я лікарів швидкої та невідкладної ме-
дичної допомоги і дати обґрунтовану оцінку валідності застосованих психологічних засобів роботи
з цим феноменом.

Отримані результати засвідчують, що більшість лікарів швидкої медичної допомоги продемон-
стрували середні показники за всіма шкалами опитувальника копінг-стратегій Р. Лазаруса. Це під-
тверджує відсутність домінуючого вираження певної копінг-стратегії, за винятком лише однієї, —
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«самоконтроль», яка характеризується як зусилля з регулювання своїх почуттів і дій, і за якою високі
показники розвинутості цієї копінг-стратегії показали майже третина (30,2 %) респондентів. Більша
частина лікарів швидкої — 81% — використовує змішані копінг-стратегії, тобто вони вирішують
проблемні ситуації за допомогою декількох стратегій опанування  залежно від ситуації та обставин,
в яких вони опиняються. Також необхідно зазначити, що 9% респондентів не мають жодної яскраво
вираженої стратегії опанування. Майже 10% респондентів мають лише одну стратегію опанування,
з них 70% респондентів планують вирішення проблеми, 17% лікарів швидкої використовують ко-
пінг-стратегію «самоконтроль», у 9% — переважає копінг-стратегія дистанціювання, 4% — вико-
ристовують позитивну переоцінку. Отже, лікарі швидкої медичної допомоги прагнуть
використовувати більш конструктивні шляхи адаптації щодо важких ситуацій, пов’язаних з їхньою
зміною і отриманням позитивного досвіду. 

З метою надання комплексного характеру досліджуваному психологічному явищу, а відповідно
й зменшення кількості вихідних даних було застосовано факторно-аналітичний підхід, що ґрунту-
ється на врахуванні взаємозв’язків між окремими психологічними показниками.

Проведений факторний аналіз емпіричних даних дав змогу виокремити основні фактори, які ви-
значають особливості професійного здоров’я лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги:
«адаптаційні здібності» (22,71%), «готовність до ризику» (7,66 %), «толерантність» (6,27 %), «стри-
маність» (5,13 %), «відповідальність» (4,28 %), «прагнення до експериментування» (4,14 %), «кон-
троль» (3,23 %), «планування» (3,10 %), сумарний показник дисперсії становить 56,533 %. 

Проведене дослідження з вивчення копінг-ресурсів професійного здоров’я лікарів швидкої та
невідкладної медичної допомоги продемонструвало виявлення специфічних ознак та психологічних
закономірностей досліджуваного феномена.

У результаті проведення факторного аналізу було виділено основні особистісно-поведінкові
властивості лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги, які у своїй структурній організації
(фізичні, соціально-психологічні, морально-нормативні) відображають структурно-функціональ-
ний зміст прояву їх професійного здоров’я (соматопсихічне, соціально-психологічне та морально-
етичне) (рис. 2).

Рис. 2. Структура особистісно-поведінкових властивостей 
лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги

Так, результати дослідження показують, що структурні компоненти копінг-ресурсів лікарів
швидкої є досить динамічними властивостями, які пов’язані з особливостями процесу особис -
тісного становлення, який відображає зміну особистісно-поведінкових та інтерперсональних
характеристик. Крім того, копінг-ресурси професійного здоров’я опосередковані системою осо-
бистісно-професійних цінностей суб’єкта. 

Виділені структурні компоненти копінг-ресурсів лікарів швидкої як функціональні атрибути не
ізольовані один від одного, а функціонують як єдина цілісність, адже кожен із виділених компонентів
виконує специфічну функцію, як-от: 1 — фізичні копінг-ресурси — адаптаційну; 2 — соціально-пси-
хологічні копінг-ресурси — ідентифікаційну; 3 — морально-нормативні копінг-ресурси — інтегра-
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тивну. Кожна з цих функцій відображає структурно-функціональний зміст професійного здоров’я —
відповідно соматопсихічне, соціально-психологічне та морально-етичне здоров’я.

Представлена характеристика структурних компонентів та функціональних ознак виділених ко-
пінг-ресурсів (фізичні, соціально-психологічні, морально-нормативні) лікарів швидкої дала змогу
окреслити фактори, які визначають пониження виникнення і переживання стресових ситуацій.
Відповідно виділено три фактори збереження професійного здоров’я: 

1) психофізіологічний фактор (є базовим і характеризує фізичні копінг-ресурси), визначається
високим рівнем загальної нервово-психічної активності (гарний настрій, відсутність втоми, відсут-
ність порушення циклу «сон-активність»), емоційною стійкістю, високою експресивністю; 

2) особистісно-рольовий фактор (характеризує соціально-психологічні копінг-ресурси), визнача-
ється комунікабельністю, соціальною сміливістю, практичністю, середнім значенням конформізму
та підозрілості; відсутністю рольової конфліктності та невизначеності, високою мотивацією до само-
розвитку та професійного зростання;

3) організаційно-статусний фактор (характеризує морально-нормативні ресурси), визначається
адекватною самооцінкою, соціальним інтересом, прагненням до людей, моральною нормативністю,
високим контролем над собою, вмінням планувати дії та оцінювати результати діяльності, само-
стійністю, високим рівнем саморегуляції. 

Зазначені фактори збереження професійного здоров’я лікарів швидкої потрібно розглядати у тіс-
ній взаємодії між собою, тим самим демонструючи їхні особистісно-поведінкові комплекси, які ви-
значають професійну надійність. 

Висновки й перспективи подальшого дослідження. В межах розробки диференційованого підходу
щодо зміцнення професійного здоров’я лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги можемо
запропонувати такі можливі напрями організації роботи: 1) створення автоматизованих діагнос-
тико-консультаційних систем із зміцнення фізичного стану і психосоматичного здоров’я співро-
бітників, які забезпечують формування індивідуальних оздоровчих рекомендацій; 2) удосконалення
методів діагностики змін стану психосоматичного здоров’я лікарів швидкої та невідкладної медич-
ної допомоги і факторів ризику порушень нервово-психічного статусу; 3) розроблення спеціальних
тренінгових програм, які дають змогу здійснювати персоніфікацію методів психічного самозахисту
лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги. 

Ми й надалі досліджуватимемо проблему копінг-ресурсів професійного здоров’я особистості
і плануємо розробити концептуально-методичну модель профілактичних заходів щодо підтримки
професійного здоров’я фахівців.  
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У статті представлено результати емпіричного дослідження психологічної адаптації трудових міг-
рантів України в іншокультурному середовищі. Основними критеріями психологічної адаптації розгля-
даються стан фізичного здоров’я, психологічне благополуччя, задоволеність міжособистісними
стосунками.

Ключові слова: трудова міграція, психологічна адаптація, психологічне благополуччя.

В статье представлены результаты эмпирического исследования психологической адаптации тру-
довых мигрантов Украины в инокультурной среде. В качестве основных критериев психологической
адаптации рассматриваются состояние физического здоровья, психологическое благополучие, удовлет-
воренность межличностными отношениями.

Ключевые слова: трудовая миграция, психологическая адаптация, психологическое благополучие.

The results of empirical investigation of Ukrainian labour migrants’ psychological adaptation in different cul-
tural environment are presented in the article. As the main criteria of psychological adaptation state of health,
psychological wellfare, satisfaction with personal inter-relations are viewed.

Key words: labour migration, psychological adaptation, psychological wellfare.

З моменту прибуття на нове місце проживання у всіх зовнішніх мігрантів починається процес
входження, вживання, облаштування в новому для них суспільстві і країні, який містить у собі ор-
ганізаційні, правові, політичні, культурні, психологічні аспекти. Проблему адаптації розглядали
Г. Балл, Ф. Березін (соціальний, біологічний і медичний аспекти); Ф. Василюк (адаптація людини
до кризових подій життя); К.О. Абульханова-Славська, Г. Андрєєва, Є. Головаха, А. Налчаджян,
Л. Орбан-Лембрик. Б. Паригін, Т. Титаренко (соціальна адаптація); Н. Лебедєва, О. Малиновська,
А. Мулдашева, Л. Гумільов, Г. Солдатова (адаптація емігранта до іншого культурного середовища).

Вітчизняні й зарубіжні дослідники відмічають ознаки й якості адаптованості індивіда до соці-
ального оточення, серед яких слід відмітити: отримання статусу, місця в соціальній структурі сус-
пільства; здатність самостійно долати стресові ситуації; установки на активну взаємодію із
соціальним середовищем, продуктивність, психічна рівновага, здатність насолоджуватись життям,
конструктивне вирішення конфліктних і напружених ситуацій, емоційно-насичені зв’язки з людьми
тощо [2; 4; 6; 7].

Інша культура змушує мігрантів відмовитися від попереднього (колишнього) способу життя,
прийняти інші соціальні норми, правила та зразки поведінки. Для мігранта в процесі адаптації змі-
нюється все — від природи й клімату до психологічних стосунків, а також традицій, звичаїв, ритуа-
лів, цінностей. Адаптацію можна вважати успішною, якщо людина реалізує свій особистісний
потенціал, можливості і здібності та успішно вирішує психологічні й соціокультурні проблеми, ос-
кільки процес адаптації є активним прагненням змінити середовище.

Основними показниками успішності соціокультурної адаптації мігрантів Г. Солдатова пропонує
такі [7, c. 130]: 1) налагодження позитивних зв’язків з новим середовищем, вирішення щоденних
життєвих проблем (школа, сім’я, побут, робота); 2) участь у соціальному й культурному житті при-
ймаючого суспільства; 3) задовільні психічний стан і фізичне здоров’я; 4) адекватність у спілкуванні
і у міжкультурних відносинах; 5) цілісність ті інтегрованість особистості.
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Таким чином, крім суто соціальних показників, основними, вирішальними є ознаки психоло-
гічного благополуччя, гармонійності і зрілості особистості, тобто все те, що безпосередньо пов’язу-
ється з поняттям психологічного здоров’я.  

Метою статі є дослідження впливу успішності процесу адаптації в іншоетнічному середовищі
на психологічне здоров’я мігрантів.

Визначення здоров’я багато в чому спирається на поняття «благополуччя». Благополуччя, як
і «позитивне здоров’я», передбачає реалізацію фізичних і духовних потенцій людини [5]. Без збе-
реження психологічної стійкості реалізація фізичних і духовних потенцій неможлива. Отже, не-
можливо і задоволення від процесу самореалізації, неможливо відчуття розумового й соціального
благополуччя. Прояви здоров’я особистості пов’язані не тільки з нормальним функціонуванням
організму, а й обумовлені психосоціальним благополуччям, ефективною соціально-психологічною
адаптацією, реалізацією своєї особистості в оточуючому світі. 

На думку І. Дубровіної, термін «психологічне здоров’я» належить до особистості в цілому, зна-
ходиться у тісному зв’язку з вищими проявами людського духу. У гуманістичній психології психо-
логічне здоров’я розглядається як продукт творчої самореалізації, самовираження. А. Маслоу
запропонував концепцію існування у людської істоти тенденції до руху вперед або потреби до роз-
витку у напрямку того, що називається само актуалізацією, або психологічним здоров’ям [10]. 

Серед критеріїв психологічного здоров’я наводяться такі: позитивне ставлення до діяльності; на-
явність позитивно орієнтованих життєвих планів; критичність, здатність правильно оцінювати
інших; самокритичність, самоконтроль, самоаналіз; здатність до співчуття, емпатія; готов ність до
подолання життєвих випробувань, вміння адекватно використовувати особистісні психічні ресурси,
позитивний вектор ставлення до життя [5].  

За багатьма позиціями стан психологічного здоров’я визначається за тими ж критеріями, що
й успішність психологічної та соціально-психологічної адаптації. Соціокультурна адаптація мігран-
тів, розглядається дослідниками з погляду переживання мігрантами змін, культурних відмінностей,
ізоляції і депривації, а тому міграція вважається стресогенним, психотравмуючим чинником.

У дослідженнях, присвячених адаптації мігрантів відзначено, що насамперед соціально-психо-
логічна дезадаптованість особистості виражається в нездатності задоволення  власних потреб і до-
магань. З іншого боку, особистість, що має порушення адаптації або повну дезадаптованість, не
в змозі задовільно йти назустріч тим вимогам і очікуванням, які висувають до неї соціальне середо-
вище і власна соціальна роль, її провідна в певному середовищі професійна або інша діяльність.
Однією з ознак соціально-психологічної дезадаптованості особистості є переживання нею тривалих
внутрішніх і зовнішніх конфліктів без знаходження психічних механізмів і форм поведінки, необ-
хідних для їхнього розв’язання [3; 4]. 

Вже в перші роки ХХ ст. в США була виявлена така закономірність міждержавної міграції: не-
рвово-психічне здоров’я мігрантів гірше, ніж у стаціонарного населення. Водночас обстеження на
робочих місцях, навпаки, виявляють краще нервово-психічне здоров’я мігрантів у порівнянні з ін-
шими працівниками («феномен здорового мігранта»). Це пояснюється дією чинника селекції, —
мігранти тільки з високим рівнем нервово-психічного здоров’я показують достатню адаптацію до
нового соціокультурного оточення.

Ситуація еміграції містить у собі низку чинників, що ушкоджують нервно-психічне функціону-
вання індивідів. Це втрата соціального статусу, бідність, іншокультурне оточення, міжпоколінний
розрив культурної спадкоємності у родині. Вони породжують специфічні для міграції види нервово-
психічних розладів («невроз емігрантів»). Встановлено, що нервово-психічне здоров’я мігрантів за-
лежить від величини культурної дистанції між своєю країною і країною перебування [5].

Г. Солдатова за результатами власних досліджень доводить, що для мігрантів також є характер-
ними брак впевненості у собі, недовіра до оточуючих і психосоматичні прояви. Почуття втрати кон-
тролю над ситуацією, власної некомпетентності, нездійснення бажань виражаються у мігрантів
у почуттях гніву, агресивності і ворожості стосовно до представників країни перебування.

Канадські психологи Дж. Беррі і Р. Анніс як один із видів стресу, які відчувають мігранти на но-
вому місці описали так званий «стрес акультурації» (Beery, Annis, 1974). Спочатку стрес акультурації
розглядався як форма аномічної депресії, тобто втрати цінностей і норм (Jilec, 1982). Пізніше Дж.
Вестермайер представив стрес акультурації як окремий синдром, що містить у собі депресивні, пара-
ноїдні та тривожні симптоми. Він вважав, що за таких розладів малоефективними є як фармакологічні,
так і соціальні або психологічні втручання (Westermeyer, 1989). Клінічні спостереження підтверджують
результати вивчення ностальгії — туги за батьківщиною. Це поняття ввів швейцарський лікар
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І. Хофер, психіатри почали вивчати це явище ще в XVII ст. На межі XIX і XX ст. результати дослід-
жень ностальгії узагальнив німецький психіатр і філософ Карл Ясперс [10]. 

Як прояв стресу акультурації більшість дослідників і практичних психологів називають соціальну
дезінтеграцію і особистісну кризу. Звичний соціальний порядок і культурні норми втрачені, людина
може легко розгубитися в зміненій ситуації. На груповому рівні джерелом тривожності є те, що
в нових умовах не працюють колишні схеми владних відносин, суспільного порядку й економічні
стратегії, а на індивідуальному рівні можуть виникнути ворожість, невпевненість, ідентифікаційна
сплутаність і депресія.

Для проведення дослідження ми розробили анкету, яка містила в собі, зокрема, блок питань сто-
совно ефективності психологічної адаптації. 

Всього у дослідженні взяли участь 87 осіб, вибірку становили особи, що мали особистий досвід
працевлаштування за кордоном. Загалом було опитано 45 чоловіків (51,7% від опитаних) та 43 жінки
(48,3%). Вік більше половини опитаних (55,2%) потрапляв до категорії «30–45 років» — найбільш
економічно активної групи населення, 5 досліджуваних, що становить 18,4%, були в категорії
18–29 років та ще 22,9% — у категорії 46–55 років. Зважаючи на специфіку зайнятості українців
(особливо жінок передпенсійного та пенсійного віку) в окремих країнах, взято до уваги й трудових
мігрантів, старших 55 років (3,5%). Більше половини опитаних були одруженими (заміжніми) —
58,6%; мали дітей — 62,1%. 

Основними показниками психологічного здоров’я (психологічного благополуччя) мігрантів ми
виокремили такі: здатність долати стресові ситуації, відсутність депресії (нормальний емоційний стан
і настрій), усвідомлення наявності цілей, шляхів їхнього досягнення, перспектив, можливостей про-
фесійного та особистісного зростання. Ми намагалися з’ясувати такі моменти: які ситуації взаємодії
для мігранта є найбільш складними, в яких ситуаціях він гостро відчуває, що він є «іноземцем»; чого
мігранту за кордоном не вистачає особливо — рідних, друзів, української кухні тощо; що дивує міг-
ранта в їхніх звичаях, традиціях, правилах; коли, в яких ситуаціях він відчуває тривогу внаслідок ус-
відомлення культурних відмінностей; можливість виникнення негативних почуттів, наприклад,
невпевненості у собі, почуття втрати контролю над ситуацією, власної некомпетентності, нездійс-
нення бажань, почуттів гніву, ворожості, агресивності, недовіри до представників країни перебування.

Ми отримали результати, які говорять про те, що рівень адаптації як «достатній» на основі цих
показників показують тільки близько чверті опитаних мігрантів — 22,9% визначили свій звичайний
настрій як «дуже добрий» та ще 29,9% вважають себе здатними долати різні складні ситуації у житті
та почуваються при цьому нормально. Половина опитаних зізнається, що у житті бувають проблемні
складні ситуації, в яких людина почувається не дуже добре, але усвідомлює, що треба продовжувати
працювати, тобто психологічний стан мігранта є нестабільним. Для п’ятої частини опитаних міг-
рантів (18,4%) характерною є дезадаптованість, що виявляється у можливості виникнення негатив-
них почуттів, наприклад, тривоги, почуття неповноцінності, невпевненості у собі, почуття втрати
контролю над ситуацією, власної некомпетентності, нездійснення бажань, депресивності, почуттів
ворожості, недовіри до представників країни перебування: «Негативні почуття й емоції, пов’язані
з адаптацією до нового середовища», «Почуття відкинутості, самотності», «Часто емігрант, який
повертається із-за кордону, є психологічно травмованим», «…у людини певний перелом, перебудова її
особистості, депресія, туга, відчуття (постійне) себе не у своїй тарілці, можливо, відчуття, що живеш
не те життя, відчуття своєї неспроможності щось змінити».

Негативні емоційні почуття виникають у мігранта внаслідок усвідомлення культурних відмін-
ностей та пов’язаного з цим розуміння труднощів у пристосуванні. Для мігранта все здається
«чужим», крім того, може виникати почуття неповноцінності як результат порівняння рівня життя
в Україні та рівня життя населення в країні-працевлаштування. Найбільша кількість мігрантів серед
труднощів спілкування і взаємодії у країні перебування відмічає варіант «не завжди впевнено знаю,
як треба поводитись» (41,4%), третина мігрантів усвідомлює культурні, етнічні, соціальні, побутові
та інші відмінності, це викликає хвилювання та навіть роздратування (28,7%). Кожний п’ятий опи-
таний зауважує на проблемах, пов’язаних із недостатнім знанням мови (18,4%), що у цілому є ри -
зиком для мігранта для «потрапляння у незручну ситуацію» (24,1%).

Як виявляється, трудові мігранти України внаслідок порівняння рівня життя населення в країні
перебування та рівня життя громадян своєї країни, доходять невтішних висновків про суттєве від-
ставання України від європейських країн за багатьма параметрами, що і призводить до формування
«комплексу меншовартості» та бажання скоріше асимілюватися в країні працевлаштування, ніж ін-
тегруватися в іншому соціумі (на більш паритетних засадах). Найбільшою кількістю респондентів
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обрано два варіанти відповідей: «вони дійсно вміють краще працювати, але українці тепліші, емо-
ційніші, веселіші» — 63,2%; «в гостях добре, а вдома — краще» — 59,8%, тобто для збереження по-
зитивної самооцінки своєї групи, позитивної етнічної ідентичності українці обирають стратегію
соціальної творчості, тобто змінюють критерії порівняння групи «Ми» і групи «Вони». Українські
заробітчани вимушені визнати, що раціональні компоненти — вміння організувати процес праці,
дисциплінованість і порядок, сучасні технології, рівень розвитку економіки, загалом рівень життя
більшої частини населення — кращі за кордоном. Але емоційні компоненти, наприклад, тепло люд-
ських стосунків, дружні взаємовідносини, безкорислива допомога один одному, розуміння та під-
тримка іншої людини тощо, є набагато розвинутішими в українців, а саме вони і ціняться
найбільше. Ще близько половини респондентів (41,4%) обрали відповідь «чому Україна розвива-
ється надто повільно, невже ж ми такі нетямущі», що загалом свідчить про надію, що економічні
труднощі України є тимчасовими, минущими, їх можна подолати, тільки для цього треба певний
час, тобто це може бути також визнано стратегією збереження позитивної самооцінки. Кожний
п’ятий респондент вважає, що «нам до них ще розвиватися й розвиватися» (22,9%), але «і на нашій
вулиці буде свято» (11,5%). 

Оцінювання мігрантами своїх професійних перспектив за кордоном виявило такі факти: більшість
українців за кордоном тільки заробляє гроші (58,7%), вони дуже скептично ставляться до понять,
пов’язаних із професійною самореалізацією, підвищенням соціального статусу, кар’єрного зростання,
набуття поваги у суспільстві тощо: «Немає задоволення від роботи, праця зводиться тільки до того, щоб
більше дали за годину», «Більшість людей працює не за спеціальністю, виконує просту роботу, не відбува-
ється професійного розвитку і самодостатності людини як суб’єкта праці», «Втрата можливостей са-
моствердження, можливостей бути прийнятим суспільством як людина, яка чогось досягла».

Наявність соціальної підтримки на різних рівнях — інформаційної, емоційної, інструментальної —
сприяє кращій адаптованості мігранта в інших соціальних умовах, причому, як зауважує, наприклад,
Л. Орбан-Лембрик, для психологічного благополуччя найбільш важливою є емоційна підтримка.
Тобто у цьому блоці питань нас цікавила наявність офіційних джерел інформації та реальної допо-
моги у поведінці, з одного боку, а з іншого боку, задоволеність взаємостосунками на неформальному
рівні — з друзями, сусідами, колегами.

Четверта частина опитаних мігрантів цілком задоволена стосунками з людьми, з якими разом
вони працюють («з колегами» — умовно, оскільки якщо заробітчанин доглядає хвору людину або
людину похилого віку, то кого вважати колегами?), більше половини мігрантів (55,2%) задоволена
середньою мірою, респонденти відмічають, що бувають різні ситуації у взаємовідносинах, у тому
числі, «не завжди приємні»; ще 18,4% опитаних мігрантів не задовольняє те, як ставляться до них
на роботі — «дуже відчуваю, що я «не свій», «іноземець», можна припустити, що саме ця категорія
мігрантів найгірше адаптується в країні працевлаштування. Майже такі ж пропорції розподілу від-
повідей мігрантів за питанням: «Чи є у Вас друзі або добрі знайомі серед місцевих жителів?» — кож-
ний десятий респондент (11,5%) зазначає, що «друзів немає», більше половини досліджуваних
зауважує на наявності друзів тільки серед своїх українців (58,6%), та майже третя частина вибірки
має друзів та добрих знайомих серед місцевих жителів (29,9%), що надає підстави вважати, що вони
більшою мірою можуть розраховувати на інформаційну, емоційну та інструментальну підтримку,
що сприятиме адаптації в країні перебування.

На основі результатів опитування трудових мігрантів можна дійти таких висновків:
Наслідки трудової міграції для України в цілому заробітчани здебільшого оцінюють як «погані»,

зауважуючи, що хоча завдяки праці за кордоном дійсно є можливість заробити гроші, але відбува-
ється руйнування сім’ї та суттєва втрата професійної кваліфікації. Слід наголосити на наявності
гострої суперечності: трудовий мігрант їде за кордон заради родини і в такий спосіб ризикує втра-
тити цю родину через розрив сімейних зв’язків. 

Майже п’ята частина українських трудових мігрантів відмічає погане знання мови країни пра-
цевлаштування та досить незначний рівень поінформованості стосовно звичаїв, традицій, норм
і правил поведінки в іншій культурі, що робить цю категорію мігрантів досить вразливими до по-
трапляння у складні життєві ситуації.

Більшість українських трудових мігрантів за кордоном знижує свій соціальний статус, виконує
низькокваліфіковану непрестижну роботу, яка оплачується нижче, ніж аналогічна робота, якщо її
виконує представник титульного населення країни перебування. Значна частина трудових мігрантів
таку ситуацію розцінює як своєрідну «норму», приймає як належне, як щось неминуче. Суперечливі
оцінки мігрантів стосовно задоволеності працею за кордоном дозволяють дійти висновку про
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вимушеність прийняття рішення щодо працевлаштування за межами своєї країни, зумовленою бло-
куванням базових потреб.

Для психологічного благополуччя трудового мігранта у країні працевлаштування важливою є со-
ціальна підтримка — інформаційна, емоційна, інструментальна, серед цих видів для збереження
психологічного здоров’я найбільш важливими є неформальні контакти з родичами, друзями, близь-
кими знайомими, тобто емоційна підтримка.
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Розділ XVII
ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
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Досліджується екологічна свідомість чоловіків та жінок раннього дорослого віку, що мають вищу
та середню спеціальну освіту. Вивчаються статеві особливості розвитку та детермінація екологічної
свідомості. Досліджуються особливості розвитку самоактуалізації особистості ранньої дорослості.
Знаходяться взаємозв’язки між рівнем самоактуалізації та структурними компонентами екологічної
свідомості.

Ключові слова: екологічна свідомість, особистість раннього дорослого віку, ціннісні орієнтації,
екологічна спрямованість, екологічні потреби, самоактуалізація особистості.

Исследуется экологическое сознание мужчин и женщин раннего взрослого возраста, имеющих высшее
и среднее специальное образование. Изучаются половые особенности развития и детерминации эколо-
гического сознания. Исследуются особенности развития самоактуализации личности ранней взросло-
сти. Находятся взаимосвязи между уровнем самоактуализации и структурными компонентами
экологического сознания.

Ключевые слова: экологическое сознание, личность раннего взрослого возраста, ценностные ори-
ентации, экологическая направленность, экологические потребности, самоактуализация личности.

Ecological consciousness of men and women of early adulthood with higher and special secondary education
is investigated. The sexual features of development and determination of ecological consciousness are studied.
The features of development of self-actualization of personality of the early adulthood are probed. The relationships
between the level of self-actualization and structural components of ecological consciousness are investigated. 

Key words: ecological consciousness, personality of the early adulthood, values, ecological orientation,
ecological needs, self-actualization.

Сучасний стан екології загострює загальну проблему людського буття. Екоцентризм виступає
більш прогресивним світоглядом у порівнянні з антропоцентризмом і передбачає гармонійне став-
лення особистості до довкілля, як до рівноцінного суб’єкта взаємодії у системі «людина — природа»,
та допомагає людству вижити у ситуації екологічної кризи [1; 8].

Упродовж останніх десятиріч значна частка зарубіжних та українських дослідників звертається
до проблеми пошуку механізмів та закономірностей становлення екологічної свідомості особистості
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(А. Алдашева, О. Білоус, Е. Гірусов, О. Грезе, С. Дерябо, А. Льовочкіна, В. Медведєв, В. Моляко,
В. Панов, В. Скребець, Т. Юркова, В. Ясвін та ін.). Суттєвою особливістю сучасних психологічних
досліджень є їх зосередження на становленні екологічної свідомості в юнацькому віці (О. Грезе,
2009) та визначенні місця екологічних цінностей в системі цінностей суб`єктів трудової діяльності
(О. Білоус, 2006). Проте вивчення статевих особливостей екологічної свідомості особистості ран-
нього дорослого віку не отримало належного відображення у наукових розробках. Немає джерел на
цих авторів  у списку.

Водночас особистість ранньої дорослості, що перебуває в процесі професійного становлення,
є діяльнісним суб’єктом у системі «людина — природа», для якого властиве прагнення до самоак-
туалізації. Під самоактуалізацією, зазвичай, розуміється збалансоване та гармонійне розкриття всіх
сторін особистості та їхнє використання у вирішенні проблеми пошуку свого місця у природній
і соціальній структурах [3, с. 120]. Дорослі, що мають високий рівень самоактуалізації, виступають
зразками психічного здоров’я, здатні приймати себе, оточуючих і природу такими, якими вони є [7,
с. 515, 520]. Якісна своєрідність самоактуалізації ґрунтується на ціннісних орієнтаціях особистості.
Сформовані системи ціннісних орієнтацій та потреб особистості спрямовують її діяльність у пев-
ному напрямі. У свою чергу екологічні потреби, спрямованість та цінності визначають відповідний
рівень розвитку екологічної свідомості дорослої особистості. 

Висвітлюючи перспективи розвитку екологічної свідомості, науковці підкреслюють необхідність
поєднання західного способу мислення, що є пануючим у самосвідомості сучасної особистості, зі
східним [8]. У ґендерному аспекті східний тип мислення асоціюється з особливостями самосвідо-
мості жінок, а західний — з особливостями самосвідомості чоловіків. У зв’язку з цим вивчення рівня
екологічної свідомості особистості чоловіків і жінок, як ідеальних моделей, відповідно західного та
східного типів мислення, у ранньому дорослому віці є досить актуальним.

Метою нашого дослідження є вивчення детермінуючих чинників розвитку екологічної свідомості
особистості раннього дорослого віку.

Передбачалося, що детермінація структурних елементів екологічної свідомості (потреб, спрямо-
ваності, цінностей) має особистісні (самоактуалізація), ґендерні (ідеальні моделі, відповідно захід-
ного та східного типів мислення) та соціально зумовлені (рівень освіченості) особливості. 

Розв’язувалися такі завдання: а) вивчення екологічних потреб, спрямованості та цінностей чо-
ловіків та жінок ранньої дорослості, в тому числі з різним рівнем освіченості; б) дослідження ген-
дерних особливостей розвитку їх самоактуалізації; в) знаходження кореляційних взаємозв’язків між
зазначеними вище феноменами.

Для забезпечення репрезентативності вибірки дослідження проводилося з чоловіками та жін-
ками, що різняться соціальним статусом, освітою (мають вищу чи середню спеціальну освіту) та
працюють у різноманітних сферах діяльності. Вік респондентів становив від 21 до 30 років. 

Загалом дослідженням було охоплено 73 респонденти таких категорій: 36 чоловіків (18 з вищою
та 18 з середньою спеціальною освітою) і 37 жінок (18 з вищою та 19 з середньою спеціальною
освітою).

Застосовувалися такі методики дослідження: адаптована методика діагностики міри задоволеності ос-
новних потреб [6, с. 624–626]; адаптована методика спрямованості особистості Б. Басса [6, с. 563–569];
методика «Ціннісні орієнтації» А. Моткова та Т. Огнєвої (варіант 2) [4]; методика діагностики самоак-
туалізації особистості А. Лазукіна в адаптації Н. Каліної [2].

Дослідження проводилось у п’ять етапів. На першому етапі проводилася діагностика міри задо-
воленості чоловіками та жінками екологічних потреб [6, с. 624–626]. Для цієї мети систему основних
потреб, за А. Маслоу, що охоплює матеріальні потреби, потреби в безпеці, соціальні потреби, по-
треби у визнанні та потреби у самовираженні, було доповнено блоком потреб екологічної тематики:
«досягти гармонії з природою», «відчувати і розуміти навколишній світ», «піклуватися про рослини
і тварин». Для визначення міри задоволеності потреб чоловіками та жінками підраховувалася сума
балів кожного з шести блоків, обчислювалось їх середнє арифметичне, знаходився відносний по-
казник представленості екологічних потреб у потребовій сфері, а також ранг блоку екологічних по-
треб серед шести їхніх типів.

Другий етап дослідження було присвячено вивченню екологічної спрямованості особистості ран-
нього дорослого віку. Варіанти закінчення кожного твердження орієнтаційної анкети, за допомогою
яких визначаються три типи спрямованості особистості (на себе, на спілкування, на справу), було
доповнено екологічно спрямованим варіантом закінчення твердження. Респонденти ранжували пе-
релік типів спрямованостей кожного твердження у порядку спадання їхньої суб’єктивної значущості
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від 3 до 0 балів. Підраховувалася сума балів по кожному з чотирьох блоків, обчислювалось їхнє
середнє арифметичне, знаходився відносний показник представленості екологічної спрямованості
особистості серед усіх типів спрямованості, а також ранг екологічної спрямованості чоловіків та
жінок у системі чотирьох типів спрямованості загалом.

Третій етап дослідження було присвячено вивченню особливостей розвитку ціннісних орієнтацій
особистості ранньої дорослості. У блоці внутрішніх цінностей визначалися міри значущості та реа-
лізації екологічних цінностей особистості за п’ятибальною шкалою. Обчислювалося середнє ариф-
метичне показників мір значущості та реалізації екологічних цінностей чоловіків і жінок раннього
дорослого віку.

На четвертому етапі досліджувались особливості самоактуалізації особистості ранньої дорослості.
Діагностувався загальний рівень самоактуалізації та відносна представленість кожної з ознак самоак-
туалізації особистості за 11 шкалами: орієнтація в часі, цінності, ставлення до природи людини, потреба
в пізнанні, креативність, автономність, спонтанність, саморозуміння, аутосимпатія, контактність
і гнучкість при спілкуванні. Знаходилося середнє арифметичне зазначених вище показників.

П’ятий етап дослідження було присвячено знаходженню кореляційних взаємозв’язків між по-
казниками міри задоволення екологічних потреб, спрямованості, ціннісних орієнтацій та рівнем
розвитку самоактуалізації особистості ранньої дорослості за допомогою лінійного кореляційного
аналізу Пірсона [6].

Результати дослідження та їх обговорення. Отримані результати першого етапу дослідження пока-
зали (див. табл. 1), що міра задоволеності екологічних потреб загалом у осіб ранньої дорослості пе-
ребувають у зоні часткової незадоволеності ( = 19,0 бали). При цьому показники зазначеної міри
вищі у жінок, аніж у чоловіків (відповідно, ж. = 20,4 бали, ч. = 17,7 бали). 

Таблиця 1 — Особливості міри задоволеності екологічних потреб чоловіків і жінок з вищою і середньою спеці-
альною освітою

Примітки: * – від загальної суми показників (153) міри задоволеності потреб; ** – ранг блоку екологічних потреб
серед 6 блоків потреб.

Оскільки необхідність задоволення зазначених потреб зумовлює розвиток екологічної спрямо-
ваності особистості, тому рівень розвитку екологічної свідомості у жінок має бути вищим, ніж у чо-
ловіків. 

Виявлено досить великий розмах показників міри задоволення екологічних потреб (W = 10,7 бали).
Ці показники перебувають у межах від min = 12,8 бала у чоловіків з середньою спеціальною освітою
до max = 23,5 бала у жінок з вищою освітою. Порівнюючи показники міри задоволеності еколо-
гічних потреб у респондентів з різним рівнем освіченості, доходимо висновку, що чоловіки й жінки
з вищою освітою мають більш розвинуту екологічну свідомість у порівнянні з особами, що отримали
середню спеціальну освіту. 

На другому етапі дослідження виявлено особливості екологічної спрямованості респондентів та
їх залежність від статевої приналежності й освіченості (див. табл. 2). 

Рівень освіти
Показники міри задоволеності 

екологічних потреб

Стать респондентів

Чоловіки Жінки Загалом

Вища

(бали) 17,3 23,5 20,4

%* 11,3 15,4 13,3

ранг** 4,6 3,7 4,2

Середня спеціальна

(бали) 12,8 22,3 17,7

%* 8,4 14,6 11,6

ранг** 5,3 4,1 4,7

Загальна вибірка

(бали) 15,1 22,9 19,0

%* 9,9 15,0 12,4

ранг** 4,9 3,9 4,4
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Таблиця 2 — Особливості екологічної спрямованості чоловіків і жінок з різним рівнем освіти 

Примітка: * — від загальної суми балів (162), ** — ранг серед 4 напрямів спрямованості особистості.

Показники екологічної спрямованості чоловіків і жінок загальної вибірки мають невисокі зна-
чення ( = 27,2 бали, ранг = 3,6 серед чотирьох напрямів спрямованості), що свідчить про не-
достатній рівень сформованості їхньої екологічної свідомості. Серед окремих груп загальної вибірки
найвищі показники спрямованості мають жінки ( = 31,1 бала). Розмах показників екологічної
спрямованості коливається в межах від min = 21,7 бала у чоловіків ранньої дорослості з середньою
спеціальною освітою до max = 34,4 бала у жінок, які мають вищу освіту. Ці факти ще раз демон-
струють вплив певного рівня освіченості та гендерної приналежності на розвиток екологічної сві-
домості особистості. Східний тип мислення, притаманний самосвідомості жінок, зумовлює більш
високий рівень екологічної спрямованості в порівнянні з західним типом мислення, що характе-
ризує самосвідомість чоловіків [8].

Третій етап дослідження. Аналіз показників мір значущості та реалізації екологічних ціннісних
орієнтацій (див. табл. 3) показав, що у жінок ці показники набагато вищі, аніж у чоловіків (відпо-
відно, ж. знач. = 4,4 бала, ч. знач. = 3,5 бала та ж.реаліз. = 4,0 бали, ч.реаліз. = 3,2 бала). 

Таблиця 3 — Особливості міри значущості та реалізації екологічних цінностей у чоловіків і жінок з вищою і се-
редньою спеціальною освітою

Примітки: * — міра значущості цінностей; ** — міра їх реалізації.

Рівень освіти впливає лише на показники міри реалізації екологічних цінностей: у осіб з вищою
освітою ці показники вищі порівняно з респондентами, які отримали середню спеціальну освіту
(відповідно, реаліз. = 3,8 бала, реаліз. = 3,5 бала). Показники міри значущості екоцінностей не за-
лежать від освіченості чоловіків і жінок ранньої дорослості.

Аналізуючи результати дослідження стосовно загальної вибірки, доходимо висновку про невисокі
показники мір значимості та реалізації екологічних цінностей в осіб ранньої дорослості
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Рівень освіти
Показники мір значущості 

та реалізації екологічних цінностей

Стать респондентів

Чоловіки Жінки Загалом

Вища
знач. * 3,5 4,4 3,9

реаліз. ** 3,4 4,1 3,8

Середня спеціальна
знач. * 3,5 4,3 3,9

реаліз. ** 3,0 3,9 3,5

Загальна вибірка
знач. * 3,5 4,4 3,9

реаліз. ** 3,2 4,0 3,6

Рівень освіти
Показники міри задоволеності 

екологічних потреб

Стать респондентів

Чоловіки Жінки Загалом

Вища

(бали) 24,6 34,4 29,5

%* 15,2 21,3 18,2

ранг** 3,9 2,9 3,4

Середня спеціальна

(бали) 21,7 27,8 24,8

%* 13,4 17,2 15,3

ранг** 3,7 3,7 3,7

Загальна вибірка

(бали) 23,1 31,1 27,2

%* 14,3 19,2 16,8

ранг** 3,8 3,4 3,6
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( знач. = 3,9 бали, реаліз. = 3,6 бали). Цей факт визначає необхідність проведення психокорекційної
роботи з розвитку екологічної свідомості у чоловіків (у першу чергу) і жінок раннього дорослого віку.

На четвертому етапі дослідження визначались особливості самоактуалізації чоловіків та жінок.
Виявлено, що особистості раннього дорослого віку властиві середні показники представленості
загального рівня самоактуалізації (52%). До того ж у всіх чоловіків та осіб загальної вибірки з вищою
освітою ці показники вищі, ніж у жінок і осіб, що мають середню спеціальну освіту. Така ж тенденція
спостерігається і при порівнянні показників окремих шкал-ознак актуалізації особистості. Винят-
ком є показники значень таких шкал самоактуалізації: а) «гнучкість у спілкуванні», тому що жінки,
незалежно від рівня освіти, продемонстрували більш високий рівень сформованості цієї ознаки,
аніж чоловіки (відповідно, 52 і 49%); б) «цінності», тому що жінки з вищою освітою мають кращі
показники (59%), порівняно з іншими респондентами; в) «ставлення до природи людини» — жінки
з середньою спеціальною освітою показали найкращий результат (49%, порівняно з 46 у чоловіків
з вищою освітою та 37%, які мають жінки з вищою освітою і чоловіки з середньою спеціальною
освітою); г) «креативності» — жінки з вищою освітою продемонстрували більш високий рівень
сформованості цих ознак самоактуалізації в порівнянні з іншими респондентами (58%, порівняно
з 56 у чоловіків з вищою освітою, 54 у чоловіків з середньою освітою та з 50%, які мають жінки з се-
редньою спеціальною освітою). 

Що стосується загальної вибірки, то найвищі показники шкал-ознак самоактуалізації виявлено
за шкалою «орієнтація у часі» (56%). Цей факт свідчить про те, що більшості людей раннього до-
рослого віку притаманне вміння жити сьогоденням, не відкладаючи свого життя «на потім» і не зна-
ходячи порятунку у минулому [2]. Найнижчі показники самоактуалізації (42%) спостерігаємо за
шкалою «ставлення до природи людини». Саме тому подальша психокорекційна робота з дорос-
лими повинна спрямовуватися, перш за все, на формування гармонійних міжособистісних стосун-
ків, симпатії до оточуючих, правдивості, доброзичливості. Адже кожна людина та її оточуючі
є невід’ємними складовими Всесвіту і потребують гідного ставлення один до одного [8].

На п’ятому етапі дослідження, насамперед, визначався кореляційний взаємозв’язок між еколо-
гічними потребами, спрямованістю, цінностями як компонентами екосвідомості особистості (див.
табл. 4). Виявлено достовірні взаємозв’язки між зазначеними компонентами екологічної свідомості
респондентів загальної вибірки, що засвідчує цілісність та гармонійність самосвідомості особистості
раннього дорослого віку. При цьому система структурних компонентів екологічної свідомості чо-
ловіків є більш гармонійною, порівняно з жінками. 

Таблиця 4 — Показники кореляційних взаємозв’язків між компонентами екологічної свідомості чоловіків і жінок
з вищою та середньою спеціальною освітою 

Примітки: 1. Ч. — чоловіки. Ж. — жінки. З. — загалом. 2. * — р 0,05, ** — р 0,01, *** — р 0,001.

В результаті дослідження взаємозв’язків між компонентами екологічної свідомості та рівнем роз-
витку самоактуалізації (включаючи її окремі шкали) виявлено таке:

Освіта Стать

Показники кореляції (r)

Потреби – спря-
мованість

Потреби –
значущість
цінностей

Спрямованість –
значущість 
цінностей

Потреби –
реалізація
цінностей

Спрямованість – 
реалізація 
цінностей

Вища

Ч. 0,639** 0,592** 0,395 0,441 0,316

Ж. 0,669** 0,490* 0,462 0,135 0,170

З. 0,676*** 0,483** 0,506** 0,367* 0,335*

Середня 
спеціальна

Ч. 0,621** 0,360 0,499* 0,379 0,280

Ж. 0,654** 0,175 0,395 0,202 0,418

З. 0,665*** 0,385* 0,512** 0,435** 0,424**

Загальна 
вибірка

Ч. 0,601*** 0,469** 0,445** 0,444** 0,309

Ж. 0,645*** 0,307 0,412* 0,172 0,294

З. 0,676*** 0,483*** 0,506*** 0,411*** 0,398***
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– У чоловіків знайдено достовірні кореляційні взаємозв’язки між показниками мір значущості
та реалізації екоцінностей і загального рівня самоактуалізації (відповідно, rч. = 0,384, р ≤ 0,05;
rч. = 0,382, р ≤ 0,05); між показниками мір значущості та реалізації екоцінностей і шкали «креатив-
ність» (відповідно, rч. = 0,355, р ≤ 0,05; rч. = 0,346, р ≤ 0,05); між показниками міри задоволеності
екологічних потреб і шкали «цінності» (rч. = 0,334, р ≤ 0,01); між показниками, що стосуються ком-
понентів екосвідомості, та шкали «орієнтація у часі» (rч. (орієнт. у часі – потреби) = 0,542, р ≤ 0,001;
rч. (орієнт. у часі – спрямованість) = 0,439, р ≤ 0,01; rч. (орієнт. у часі – знач. цінностей) = 0,473, р ≤ 0,01;
rч. (орієнт. у часі – реаліз. цінностей) = 0,514, р ≤ 0,01). Встановлено взаємозв’язки між показниками струк-
турних одиниць екологічної свідомості чоловіків і загальним рівнем самоактуалізації
(rч. (самоактуалізація – потреби) = 0,324, rч. (самоактуалізація – спрямованість) = 0,239,
rч. (самоактуалізація – знач. цінностей) = 0,384); показниками екологічних цінностей і шкал «контактність»
та «гнучкість у спілкуванні» (відповідно, rч. = 0,290, rч. = 0,305); показниками екологічних потреб і
спрямованості та шкали «саморозуміння» (відповідно, rч. = 0,288, rч. = 0,235).

– У жінок знайдено достовірні кореляційні взаємозв’язки між показниками екологічної спря-
мованості та шкали «цінності» (rж. = 0,343, р ≤ 0,05). Також взаємопов’язані показники екологічних
потреб і спрямованості зі шкалою «креативність» (відповідно, rж. = 0,288, rж. = 0,236); показники
екопотреб зі шкалою «цінності» (rж. = 0,244).

– Достовірні кореляційні взаємозв’язки у загальній вибірці встановлено між показниками еколо-
гічних потреб і спрямованості та шкали «цінності» (відповідно, rз.в. = 0,281, р ≤ 0,05; rз.в. = 0,261,
р ≤ 0,05); між показниками екопотреб та шкали «креативність» (rз.в. = 0,239, р ≤ 0,05). Спостерігаються
кореляційні взаємозв’язки між показниками міри значущості екологічних цінностей і спрямованості
та шкали «гнучкість у спілкуванні» (відповідно, rз.в. = 0,173, rз.в. = 0,151); показниками екоспрямова-
ності та шкали «креативність» (rз.в. = 0,189). Знайдено негативний достовірний кореляційний взає-
мозв’язок між екологічною спрямованістю особистості та шкалою «потреби у пізнанні» (rз.в. = –0,260,
р ≤ 0,05). Визначення чинників такої тенденції вимагає більш глибокого дослідження. 

Отже, значення окремих шкал-ознак самоактуалізації можуть виступати особистісним чинником
розвитку екологічної свідомості особистості раннього дорослого віку.

Висновки. Значущими складовими екологічної свідомості особистості раннього дорослого віку
є її екологічні потреби, спрямованість та цінності.

Виявлено ґендерні особливості розвитку екологічної свідомості. Жінки мають більш високий рівень
її розвитку, порівняно з чоловіками, проте в останніх вона є більш гармонійною, порівняно з жінками.

Рівень освіти особистості є соціально обумовленим чинником розвитку її екологічної свідомості.
В осіб з вищою освітою вона є більш розвиненою, порівняно з респондентами з середньою спеці-
альною освітою. 

Особистісними чинниками розвитку екологічної свідомості особистості раннього дорослого віку
є наступні ознаки самоактуалізації: цінності (загальна вибірка, чоловіки, жінки), креативність (за-
гальна вибірка, чоловіки); загальний рівень самоактуалізації, орієнтація у часі (чоловіки). 

Перспективу своїх подальших досліджень вбачаємо у вивченні онтогенетичної динаміки еколо-
гічної свідомості та її чинників, а також у розробленні психокорекційної програми з розвитку еко-
логічної свідомості.
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У статті представлені результати вивчення впливу сиблінгової позиції на мотивацію досягнення успіху
в студентів. Її основами є рівень самооцінки й тривожності, сила волі, прагнення до успіху й уникнення
невдач, готовність до ризику. Виявлені їхні відмінності в «єдиних» і «перших» дітей. По суті встановлено,
що мотивація досягнення успіху гармонійніше розвинена в «перших по народженню» студентів.

Ключові слова: порядок народження, сиблінгова позиція, мотивація, мотивація досягнення ус-
піху, студентська молодь.

В статье представлены результаты изучения влияния сиблинговой позиции на мотивацию дости-
жения успеха у студентов. Ее основами являются уровень самооценки и тревожности, сила воли,
стремление к успеху и избегание неудач, готовность к риску. Выявлены их различия у «единственных»
и «первых» детей. По существу установлено, что мотивация достижения успеха гармоничнее развита
у «первых по рождению» студентов.

Ключевые слова: порядок рождения, сиблинговая позиция, мотивация, мотивация достижения
успеха, студенческая молодежь.

Results of studying of a sibling position influence on motivation of success achievement by students are presented
in article. Their bases are self-assessment and uneasiness level, will power, aspiration to success and avoiding of
failures, readiness for risk. Their distinctions at the «only» and «first» children are revealed. It is in essence established
that the motivation of success achievement is more harmoniously developed at the «first on the birth» students.

Key words: birth order, sibling position, motivation, success achievement motivation, student young people.

Безперервний розвиток технологій, швидкий темп життя, конкуренція та інші суспільні фактори
змушують людство постійно пристосовуватись до змін. Вільна можливість на отримання вищої ос-
віти, зростання якості рівня життя, збільшення прагнень та амбіцій, дефіцит часу — все це стимулює
в людині розвиток мотивації до досягнення успіху як інструменту, за допомогою якого вона вибо-
рюватиме для себе краще «місце під сонцем».

Відомо, що суперництво проявляє себе вже у сім’ї, коли діти намагаються отримати якомога
більше уваги та любові від батьків. Дослідниками помічено, що першонароджені діти у цьому разі
успішніші за інших. Виходячи с цього актуальним питанням є дослідження зв’язку порядку народ-
ження та мотивації досягаючої поведінки.

До питання, яке стосується порядку народження, в тій чи іншій мірі зверталося багато дослід-
ників. Відомо, що З. Фрейд був першим з психіатрів, хто помітив, що місце в сім’ї, яке дитина зай-
має серед братів і сестер, накладає помітний відбиток, який впливає на все її подальше життя. 

У. Тоумен найбільш докладно вивчав інформацію про кількість дітей у сім’ї, їхню стать, черговість
народження, різницю у віці, визначивши її як сиблінгову позицію. Він уважав, що в сімейному се-
редовищі сиблінги вчаться один у одного тому, як взаємодіяти з однолітками. Надалі цей досвід
впливає на дружбу, вибір супутника життя, батьківський стиль виховання. 

Так само на значення сиблінгових позицій звертали достатню увагу А. Адлер, Р. Дрейкурс,
К. Леман, Р. Річардсон, Ф. Саллоуей, К. Форер та інші, використавши різні підходи для пояснення
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цих фактів. Так А. Адлер указував на зв’язок між порядком народження та розвитком особистості.
На його думку, місце дитини в сім’ї вносить специфічні проблеми, кожна з яких вирішується в різ-
них сім’ях схожим способом. Р. Дрейкурс акцентував увагу на змаганнях між дітьми, які впливають
на формування їхньої особистості [3, с. 39].

Незважаючи на різні погляди дослідників, їхні висновки про деякі аспекти одностайні. Так, існує
обмежене число можливих рольових позицій у родині залежно від кількості дітей, їхньої статі й різ-
ниці у віці. Різниця у віці більше ніж п’ять — шість років наближає кожного з дітей до позиції єдиної
дитини, але їм також будуть властиві деякі характеристики тієї позиції, до якої вони ближчі. Чим
менше різниця у віці, тим більше діти впливають один на одного. Через те, що значна частина уяв-
лень про життя залежить від займаного у дитинстві місця серед братів і сестер, то й у подальшому
житті людина відчуває найменші труднощі, коли це місце в тій чи іншій формі зберігається і в до-
рослих стосунках. Порядок народження відображає лише узагальнені тенденції і не є незмінною
закономірністю.

Так, «первісток» деякий час є єдиною дитиною в сім’ї, її центром. А. Адлер вважав, що з появою
другої дитини, він втрачає свої привілеї і прагнутиме їх повернути. Батьки очікують від первістка
допомоги та прикладу для молодшого. В результаті, старший, зазвичай, набуває деяких батьківських
якостей, таких як: уміння виховувати, відповідальність і схильність до лідерства, яку відзначають
усі дослідники, а також: організованість, серйозність, цілеспрямованість, надійність, консерватизм,
перфекціонізм, критичність, здатність до навчання, жертовність, законослухняність, акуратність,
точність.

«Єдина» дитина має характеристики як старшого, так і молодшого. Вона більш ніж інші, успад-
ковує характеристики одного з батьків тієї ж статі [8, с. 50]. За К. Леманом, єдині діти хочуть кон-
тролювати ситуацію, взяти все до своїх рук і зробити все правильно. Вони впевнені у собі
перфекціоністи, організовані, напористі, легко піддаються навчанню.

Описати особливості «середніх» дітей найбільш складно і це підтверджують багато дослідників. Для
середніх дітей нормально почувати себе покинутими, проігнорованими і навіть ображеними. Вдома
вони можуть відчувати себе зайвими і шукають розуміння у дружніх компаніях. Це спонукає їх при-
стосовуватися, бути товариськими, посередниками, вміти налагоджувати контакти, вони рідко бува-
ють розбещеними, менш вимогливі до життя і рідше розчаровуються в ньому [1, с. 11; 6, с. 171].

«Молодші», як правило, загальні улюбленці, їм дозволено більше, ніж іншим дітям у родині. Вони
позбавлені самодисципліни, їм важко самостійно приймати рішення, вони очікують, що їхні про-
блеми вирішать інші, вони можуть бунтувати, якщо опіка занадто велика. Р. Дрейкурс характеризує
їх як безпорадних, привабливих і примхливих, Б. Кволс [5] додає безтурботність. А. Адлер навпроти
вважає, що молодший перебуває в найкращому становищі тому, що ніколи не буде звергнутим і роз-
вивається найкращим чином.

«Вимушені первістки» — ті із молодших, хто переймає на себе позицію старшої дитини.
Прагнення до лідерства, суперництво безпосередньо пов’язане з мотивацією досягнення успіху.

Початок її дослідження, як окремої проблеми, відносять до кінця 40-х початку 50-х років ХХ ст.,
коли група вчених під керівництвом Д. Аткінсона і Д. МакКлелланда взялася за експериментальне
вивчення потреби в досягненні [2, с. 3]. Д. Аткінсон одним із перших запропонував загальну теорію
мотивації, яка пояснює поведінку людини, спрямовану на досягнення певної мети [7, с. 479].

З’ясовано, що навіть у примітивних спільнотах людина говорить про здобутки, хоча і на невисо-
кому рівні [9, с. 20]. Однією з концепцій, з успіхом застосовуваних для пояснення досягнень у ді-
яльності, є теорія В. Вайнера про те, що людина бачить причини своїх успіхів і невдач у собі або
обставинах. Так, люди з високою мотивацією досягнення пов’язують успіх із здібностями і зусил-
лями, а невдачі з недоліком зусиль. Люди з низькою мотивацією досягнення вважають, що причи-
ною їхнього успіху була легкість завдання або вдача, а причиною невдачі — недолік здібностей
[2, с. 5]. Р. Нємов звертає увагу на значимість мотивації досягнення успіхів і уникнення невдач, які
є важливими і відносно незалежними видами людської мотивації. Засновниками досліджень у цій
сфері є Д. Аткінсон, Д. МакКлелланд, Х. Хекхаузен. Вони прийшли до висновку, що мотивовані на
успіх ставлять перед собою позитивну мету, активно включаються в роботу, орієнтовані тільки на
досягнення позитивного результату, виявляють велику наполегливість і обирають завдання серед-
ньої важкості. Вони здатні мобілізувати всі свої ресурси і в процесі досягнення тривалий час бути
зосередженими.

Люди, які прагнуть уникнути невдач, зосереджені на думках про негативний результат. Тому вони
спочатку не вірять в успіх, побоюються критики, невпевнені в собі. І як наслідок — відчувають
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у більшості негативні емоції, не отримують задоволення від своєї роботи. Обирають завдання не-
адекватні своїм можливостям: або занадто легкі, або дуже важкі. У ситуації, яка обмежена в часі,
вони працюють значно гірше, ніж орієнтовані на успіх. Безумовно, можна погодитися з Х. Хекхаузеном
в тому, що досвід теж має велике значення. Аналіз проблеми може викликати у таких людей відпо-
відні переживання позитивного і негативного характеру, що тягне за собою досягаючу або уникаючу
поведінку. С. Занюк також помічає, що значне досягнення успіху у минулому, позитивно впливає
на формування надії на успіх в майбутньому [4, с. 169]. Орієнтовані на успіх ставлять перед собою
більш широку мету, докладають більше зусиль, обирають завдання, що вимагають більшого часу
виконання, готові чекати результату довше, ніж орієнтовані на уникнення. Це дозволяє витратити
достатньо часу на ретельне планування і прорахунок ризиків, ставити перед собою більш реаліс-
тичну мету [9, с. 28]. Не можна не погодитися з поглядами С. Занюка та інших у тому, що прагнення
до успіху повинно бути стійким. Причини, які призводять до поразок: невміння правильно розпо-
діляти сили, зайвий оптимізм, незрілість, нетерплячість, деструктивна реакція на невдачу, яка про-
являється залежно від самооцінки результату діяльності, формування комплексу неповноцінність,
відчуття безпорадності. Конструктивна реакція на невдачу не тільки не знижує мотивацію, а на-
впаки — посилює її [4].

Як відомо, двадцять три із сорока одного президента США та двадцять один із двадцяти трьох
американських астронавтів були першими або єдиними дітьми в сім’ї [6, с. 14]. Є достатньо багато
розрізнених досліджень, які підтверджують інформацію про те, що саме першонароджені діти біль-
шою мірою орієнтовані на досягнення, ніж народжені після них, але переважно це закордонні до-
слідження. Актуальність цієї теми пов’язана із перспективою досягнень і питанням особливостей
виховання дітей різного порядку народження. Пріоритетним є вивчення цієї проблематики у ди-
намічних умовах українського суспільства.

Студенти — це майбутні фахівці, які не тільки вчаться, а й проявляють себе різнобічно у суспіль-
ному й культурному житті. Тобто мають активну життєву позицію і прагнення до досягнення успіху.
Вивчення їх особливостей допоможе створити більш повноцінний портрет успішної людини. Сиб-
лінгова позиція таких представників студентства — це цікавий, важливий і недосліджений елемент
в нашій країні.

Мета статті –проаналізувати проблему зв’язку порядку народження та мотивації досягнення ус-
піху. Завдання дослідження: 1) здійснити теоретико-методологічний аналіз підходів до дослідження
проблеми порядку народження, мотивації досягнень та їхньої взаємодії; 2) дослідити характер
зв’язку між порядком народження (а саме сиблінгові позиції «перша дитина» і «єдина дитина») та
мотивацією досягнення успіху у студентів із активною життєвою позицією.

У дослідженні взяли участь 26 студентів (8 юнаків, 18 дівчат) денної форми навчання ХНПУ імені
Г.С. Сковороди, які обирались за критерієм наявності активної позиції в соціальному та культур-
ному житті університету. Віковий діапазон досліджуваних: від 17 до 22-х років. 14 із досліджуваних
активістів — єдині діти в сім’ї,  12 — першонароджені.

Вище було з’ясовано, що у становленні мотивації досягнення значущими є рівень самооцінки,
тривожності, сили волі, прагнення до успіху та уникнення невдач, готовність до ризику тощо. Так,
дослідження показують, що мотивовані на успіх випробувані більш впевнені в собі в порівнянні
з випробуваними з низькою мотивацією. Визначено, що мотивування на успіх корелює із середнім
ступенем ризику (Д. Аткінсон, Х. Хекхаузен, Hancock J. та Teevan G.) [9, с. 47, 60].

Результати, отримані Bartmann Т. і Brown R.W. свідчать про те, що ситуаційний стрес мобілізує
орієнтованих на успіх випробовуваних і дезорганізує тих, хто прагне уникнути невдач [9, с. 68]. Ви-
явлено, що мотивовані на успіх випробувані відчували менше страху, ніж мотивовані на невдачу,
навіть після зіткнення з ситуацією, коли тільки 1 із 9–10 вирішених ними завдань виявлялося пра-
вильним [9, с. 69].

Перфекціонізм є практично невід’ємною характеристикою і проблемою перших і єдиних дітей
(за твердженням К. Лемана) [6].

Тому в ході емпіричного дослідження на першому етапі застосовувався тест «Лідер», що вивчає міру
схильності до лідерства. На другому етапі для вивчення чинників мотивації досягнення у студентських
лідерів були використані: тест «Мотивація уникнення невдач» (за Т. Елерсом) — для оцінки рівня за-
хисту особистості, мотивації до уникнення невдач, страху перед нещастям; тест «Мотивація до успіху»
( за Т. Елерсом) — для вивчення сили мотивації до досягнення мети, до успіху; тест «Готовність до ри-
зику» (Шуберта) — для оцінки ступеня готовності до ризику; методика Г. Казанцевої для діагностики
рівня самооцінки особистості; методика «Багатомірна шкала перфекціонізму» (за П. Хьютт та Г. Флетт,
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в адаптації І. Грачової) вивчає рівень схильності до перфекціонізму; методика дослідження сили волі,
а також методика вивчення тривожності (за Тейлором в адаптації Т. Немчинова).

Було встановлено, що серед досліджуваних студентів-активістів лідерські якості проявляють на
середньому рівні — 59%, на високому — 22%, на низькому — 19%. Високий рівень мотивації вияв-
ляють 85%, середній — 11%, низький — 4%. При цьому мотивація уникнення невдач виражена
слабше (відповідно: високий — 19%, середній — 59%, низький — 22%). Більшість досліджуваних
(67%) схильна обирати ризик середнього рівня. 63% виявили високий рівень самооцінки.

Отримані суперечливі дані стосовно перфекціонізму. Так, високий рівень мають лише 11%, се-
редній — 52%, низький — 37%. Таким чином, результати К. Лемана у достатній мірі нами не під-
тверджуються.

Загалом, середній рівень тривожності мають 37%  досліджуваних, у 48% виявлена тенденція до
низького рівня та лише 15% мають високий рівень тривожності.

Показник «сили волі» у більшості виявлений на середньому рівні (77%), на високому — у 19 %
і на низькому — у 4%. 

Одним із робочих завдань дослідження було порівняти перелічені компоненти мотивації досяг-
нення успіху у лідерів-«єдиних дітей» та у лідерів-«первістків» (перших у порядку народження). У ході
порівняння виділених груп за показником «мотивація досягнення успіху» не визначено характерних
відмінностей та підтверджено думку про те, що лідерам властивий високий рівень мотивації досяг-
нення успіху. Певні відмінності були встановлені при дослідженні показника «мотивація уникнення
невдач». «Єдині» більш схильні до уникнення невдач, аніж «первістки». Це можна пояснити тим, що
«єдині» завжди будуть залишатися дітьми, на відміну від «первістків», які вже у ранньому дитинстві
вимушені зайняти позицію дорослого щодо сиблінгової меншої дитини. Це обумовлює їхнє («пер-
вістків») свідоме уникнення невдач як в очах дорослих, так і перед меншими дітьми.

Студенти обох груп, як і будь-який лідер, готові до певного ризику. Це можна пояснити тим, що
у них, як перших дітей у сім’ї, немає прикладів невдач, що обумовлює їхню готовність ризикувати
в ситуаціях вибору.

«Первістки» із високими лідерськими здібностями показують більш високий рівень готовності
до ризику, ніж «єдині», але лідери-«єдині» із високими та середніми лідерськими позиціями у біль-
шій мірі готові до ризику, аніж «первістки» (85,7 та 74,8% відповідно).

«Первістки» більші перфекціоністи, ніж «єдині», що пояснюється їхнім раннім дорослішанням.
Загальна тенденція результатів вивчення самооцінки вказує на те, що лідери схильні завищувати

свою самооцінку. В більшій мірі це проявляється у «первістків».
За показником «Сила волі» лідери-«єдині» мають більш високі показники, аніж лідери-«перші».

Цей результат нашого дослідження, по-перше, дещо суперечить загальним міркуванням про те, що
«первістки» виявляють більшу силу волі для досягання значних успіхів, бо бояться втратити бать-
ківську любов, а у дорослому житті постійно побоюються не виправдати очікування інших людей:
начальників, колег, коханих. Вони часто перебувають у напрузі й не вміють розслаблятися. Вони
не дають собі права на помилку й мають гіпертрофоване почуття обов’язку. Ці специфічні риси ха-
рактеру, що сформувалися в дитинстві, часто приводять їх до успіху в справах. А, по-друге, такі от-
римані нами дані можна пояснити тим, що батьки «старших» дітей (на відміну від «єдиних») при
вихованні настроєні на те, щоб пригнічувати волю дітей.

У лідерів виявлено середній рівень тривожності. Вона характеризується адекватністю («норма-
тивністю»), що, на нашу думку, є певним стимулом для підтримки постійного певного рівня пра-
цездатності, відчуття перебування у активному тонусі. Також встановлено підвищений рівень
тривожності у нелідерів (у осіб з низьким рівнем прояву лідерських якостей). Лідери-«єдині діти»
більш схильні виявляти середній рівень тривожності, водночас як лідери-«перші діти» виявляють
середній рівень тривожності із тенденцією до високого. 

Висновки. За даними Д. МакКлелланда, формування «мотиву досягнення» багато в чому залежить
від виховання дитини в родині, починаючи з раннього дитинства (дотримання режиму, орієнтація ди-
тини на ініціативність і самостійність). Порядок народження дітей, розмір сім’ї, стиль сімейного ви-
ховання, традиції, як з’ясувалося, є важливими факторами, що впливають на мотивацію досягнення.

Первістки (старші і єдині), більше взаємодіючи з батьками, ніж народжені пізніше брати й сес-
три, мають вагомі переваги, зокрема в інтелектуальному розвитку. Встановлено, що юнаки, які зай-
мають сиблінгові позиції «єдиної дитини» та «першої дитини» більш за інших схильні займати
лідерську позицію, виявляючи високий рівень мотивації на досягнення успіху.
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Виявлено коло чинників, під впливом яких відбувається формування мотивації досягнення ус-
піху, а саме: рівень самооцінки, тривожності, сили волі, прагнення до успіху та уникнення невдач,
готовність до ризику. Провівши порівняльний аналіз вияву цих чинників у першонароджених дітей,
доходимо висновку, що більш врівноваженою та стабільною мотивація досягнення успіху виявилася
у першонароджених (але не єдиних) дітей.

У подальшій роботі планується дослідження мотивації досягнення успіху у юнаків з іншими сиб-
лінговими позиціями.
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ТЕЗАУРУС ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ
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У статті пропонується тезаурус життєвої компетентності молоді. Представлено аналіз провідних
дослідницьких парадигм та психолого-педагогічних підходів до визначення сутності поняття «життєва
компетентність особистості». Здійснено системне вивчення феномена життєвої компетентності.
Визначено й описано його структуру.

Ключові слова: життєва компетентність, суб’єкт, професійна підготовка, компетентний, компе-
тентність, самоактуалізація, тезаурус, молоді люди.

В статье предлагается тезаурус жизненной компетентности молодых людей. В работе представлен
анализ ведущих исследовательских парадигм и современных психолого-педагогических подходов к опре-
делению сущности понятия «жизненная компетентность личности». Осуществлено системное изучение
феномена жизненной компетентности. Определена и описана его структура.

Ключевые слова: жизненная компетентность, субьект, профессиональная подготовка, компе-
тентный, компетентность, самоактуализация, тезаурус, молодые люди.

The article presents thesaurus Life Competence of young people. The analysis of prominent research paradigms,
psychological and pedagogical approaches to defining essence of «personality life competence» concept are pre-
sented in the work, the systemic studying of life competence phenomenon was done, its structure.

Key words: Life Competence, the subject, professional training, competent, competentness, selfactual-
ization, thesaurus, young people.

Категорія компетентності є одним із фундаментальних понять сучасної науки. Необхідно зазна-
чити, що розуміння феномену людської компетентності розвивалося поступово, разом із накопи-
ченням філософських та психологічних знань про людину та оточуючий її світ. Як зазначає
І. Тараненко, поняття «компетентність» перебуває нині в епіцентрі світової думки, оскільки воно
розкриває якісно нові перспективи й життєві результати освітньої діяльності. В основі концепції
компетентності лежить ідея виховання компетентної людини та працівника, який не лише має не-
обхідні знання, професіоналізм, високі моральні якості, а й уміє діяти адекватно у відповідних си-
туаціях, застосовуючи ці знання і беручи на себе відповідальність за певну діяльність (І .Єрмаков).

Аналіз стану наукової розробки проблеми засвідчує, що її дослідження стають дедалі більш ін-
тенсивними і різноспрямованими. Найбільш розробленими є її педагогічний (Б. Вульфсон, С. Гес-
сен, В. Долл, І. Єрмаков, Т. Каткова, О. Кононко, Дж. Куллахан, Л. Пермінова, Ж. Перре, Дж. Равен,
Б. Рей, М. Рижаков, І. Тараненко, Г. Халаш), соціально-психологічний (К. Абульханова-Славська,
В. Дружинін, О. Коржова, А. Мінаєв, Л. Мітіна, К. Обуховський, Л. Петровська, М. Попова, Л. Со-
хань, Е. Старовойтенко, Т. Титаренко, В. Циба) та соціологічний (З. Бауман, П. Бергер, П. Бурдьє,
Е. Гідденс, О. Злобіна, Л. Іонін, І. Мартинюк, Т. Лукман, Т. Резнік, Ю. Резнік, Н. Соболєва, В. Ти-
хонович, У. Томас, А. Шюц) аспекти.

Як зазначає М. Степаненко, проблема життєвої компетентності привертає увагу не стільки як само-
стійний предмет, скільки у контексті аналізу різних аспектів проблеми людини та її буття у світі, пере-
дусім проблеми мистецтва жити [5, c.11]. Остання перебуває у центрі уваги багатьох сучасних філософів
(П. Адо, Р. Барт, Ж. Бодріяр, Г. Горак, Ж. Дельоз, Н. Корабльова, С. Кримський, М. Култаєва, В. Ма -
лахов, І. Степаненко, В. Табачковський, М. Фуко, Н. Хамітов) і психологів (А. Адлер, Б. Братусь,
Д. Леонтьєв, А. Маслоу, Ч. Тарт, В. Франкл, Е. Фромм, К. Юнг). Вона актуалізується у контексті
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пошуків «нової етики» (Г. Йонас, М. Конш, Е. Левінас, Г. Марсель, Р. Мізраї, П. Рікер, К. Росе), у зв‘язку
з осмисленням викликів сучасної цивілізації і можливих відповідей на них (Г. Арендт, К. Апель, Б. Ван-
дельфельс, О. Данильян, А. Єрмоленко, Н. Еліас, М. Кастельс, І. Карпенко, В. Корженко, В. Лозовой,
К. Лоренц, Е. Макінтайр, М. Оже, Ю. Павленко, В. Пазенок, М. Попович, Е. Тоффлер, М. Требін).

Виділення невирішених частин загальної проблеми та формування цілей статті.
Розглянути структуру поняття життєвої компетентності.
Викласти наукову новизну, теоретичне і практичне значення.
Метою статті є теоретично обгрунтувати феноменологію життєвої компетентності.
Проблема визначення психологічного змісту компетентності в життєвому циклі особистості до

цього часу залишається однією з актуальних проблем психологічної науки. Вона виступила об’єктом
досліджень як зарубіжних, так і вітчизняних вчених (П. Горностай, В. Зарицька, І. Єрмаков, С. Мак-
сименко, Д. Равен, М. Рибаков, Л. Сохань, І. Тараненко, Т .Титаренко, В. Ямницький та ін.).

Розглянемо провідні наукові підходи до визначення категорії компетентності. Для з’ясування
етимологічного змісту поняття насамперед звернемося до словникових джерел. 

У «Словнику української мови» «компетентний» характеризується як: 1) той, хто має достатні
знання в певній галузі, з чим-небудь добре обізнаний, тямущий; що ґрунтується на знанні, квалі-
фікації; 2) той, хто має певні повноваження, повноправний, повновладний [2, с. 250].

Більш сучасна формула розуміння поняття «компетентність» міститься в англомовних словниках.
У перекладі з англійської «competence» означає (за двомовним англо-українським словником):
здатність, уміння, правомочність [2, с. 141]. Тлумачний словник англійської мови трактує поняття
«competence», яке походить від  латинського «competere» та має значення «збігатися», «погоджу-
вати», «бути здатним», як: відповідність, достатність, уміння виконання певної роботи, завдання,
обов’язку; розумові здібності або загальні вміння і навички [2, с. 142].

Підхід до розуміння компетентності як здатності діяти, відповідності певним стандартам, вміння
виявляти окремі навички, демонструвати спеціальний рівень знання — засвідчують Словник сучасної
англійської мови Лонгмен (Харлоу, 1995; Longman Dictionary of Contemporary English. — Harlow:
Longman Dictionaries, 1995. — 1668.: ill., р. 270), а також посібник М.П. Садкера, Д. Садкера «Вчи-
телі, школа та суспільство» (Sadker M. P., Sadker D.M. Teachers, School and society. — New-York:
McGrow-Hill Ink., 1997. — 633.: ill., р. 613) та інші джерела.

Англомовні словники дещо рельєфніше й адекватніше розкривають сучасний зміст поняття
«компетентність», де на перший план виходить категорія «здатність до дії» як уміння використову-
вати знання у практичній діяльності; як певні стратегії для реалізації творчого потенціалу особис-
тості [2, с. 142].

У науковій літературі до поняття компетентності включають, крім загальної сукупності знань,
ще й знання можливих наслідків конкретного способу впливу, рівень, уміння, і досвід практичного
використання знань. Спільним, що характеризує позицію різних джерел, є те, що знання людини
виступають потенціалом, яким вона володіє, але привести його в дію зможуть додаткові фактори.
Отже, компетентність — це не тільки наявність знань і досвіду, а й уміння їх використовувати під
час здійснення своїх життєвих функцій [2].

Як зазначає В. Зарицька, до визначення поняття «життєва компетентність» зверталися як пси-
хологи, так і педагоги (Г. Балл, О. Бодальов, Є. Варбан, Ж. Делор, І. Єрмаков, Л. Орбан-Лембрик,
Б. Рей, Л. Сохань, І. Тараненко, Т. Титаренко, В. Циба, М. Холодна та ін.). Вони пояснюють це по-
няття як складне утворення, що вбирає в себе знання, уміння, навички, життєвий досвід та життєві
досягнення. І. Тараненко розглядає життєву компетентність як «мобільність і здатність до перемі-
щень», Г. Халаш трактує як реальну «здатність до застосування знань», Ж. Делор — як «фундамен-
тальні опори», Б. Рей — як «ключові уміння» та ін. Разом з тим усі вони сходяться в думці про те,
що життєва компетентність — це здатність особистості застосовувати знання, уміння і життєвий
досвід відповідно до життєвої ситуації [4, с. 8]. 

І. Єрмаков зазначає, що термін «компетентність» найчастіше використовують як синонім понять
«поінформованість», «обізнаність», «авторитетність», він конкретизується щодо різних галузей. У пе-
рекладі з латинської слово competens означає «підходящий», «відповідний», «узгоджений» [2, с. 207].

Вчений говорить про формування життєвих стратегій, максимально адекватних до нової соціальної
ситуації. Це зумовлює необхідність розробки системи розвитку життєвої компетентності. Життєва ком-
петентність, на думку автора, це знання, вміння, життєвий досвід особистості, необхідні для
розв’язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя як індивідуального проекту. Вона пе-
редбачає свідоме ставлення до виконання різних життєвих і соціальних ролей [2, с. 18–19, 1; 3; 4]. 
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Натомість Л .Сохань вважає, що життєва компетентність є складним системним поняттям, яке
не зводиться ні до знань, ні до навичок, ні до якостей. Вона вбачає у цьому утворенні, передусім,
здатність особистості вирішувати проблеми в усіх сферах життєдіяльності, виконувати життєві і со-
ціальні ролі, що грунтуються на життєтворчих знаннях, уміннях і навичках, життєвих досягненнях.
У структурі життєвої компетентності Л. Сохань вокремлює такі блоки життєвих здатностей: жит-
тєтворчі знання, уміння і навички (теоретичні, практичні, про світ та себе, норми поведінки); жит-
тєтворчі здатності (аналітичні, прогностичні, поведінкові); життєвий досвід (власний та інших);
життєві досягнення (особисте щастя, соціальний статус, самореалізація) [2, с. 266].

При цьому серцевину життєвої компетентності становить здатність особистості розробляти своє
життя як проект, визначати цільові та смисложиттєві параметри. 

Компетентність включає уміння: розв’язувати найрізноманітніші життєві проблеми; отримувати
й аналізувати інформацію; критично аналізувати її, приймати рішення; оцінювати соціальні на-
слідки дій; працювати в групі; розробляти й виконувати контракти; включатись у проекти, органі-
зовувати  свою роботу, використовувати нові інформаційні технології, проявляти стійкість перед
труднощами, знаходити нові рішення. Поняття компетентності  інтегрує в собі такі складові: ког-
нітивну, мотиваційну, етичну, соціальну, поведінкову тощо.

Життєву компетентність вчені розглядають як детермінанту саморозвитку, самореалізації, само-
актуалізації, життєтворчості. Вона передбачає відповідний віковим можливостям та індивідуальній
історії життя рівень розвитку особистісних механізмів, зокрема таких як: наслідування, ідентифіка-
ція, імітація, емпатія, рефлексія, образ «Я», совість.

Компетентність тісно пов’язана з поняттями «зрілість», «готовність» до виявлення соціальної
активності, «індивідуальний стиль життєдіяльності», системою ціннісних орієнтацій особистості.
Системоуворювальною складовою життєвої компетентності називають відповідальність особистості
за свою долю, за свої вчинки і дії, за їхні соціальні наслідки. Особистісні риси компетентної людини
є близькими до рис самоактуалізованої особистості.

Механізмом розвитку життєвої компетентності вчені вважають самоактуалізацію. Процес фор-
мування життєвої компетентності залежить від освітньо-культурної ситуації, в якій живе і розвива-
ється особистість. З іншого боку, наявний рівень життєвої компетентності особистості визначає
вибір нею життєвого шляху.

Отже, життєва компетентність є цілісним утворенням, яке становить складну системну власти-
вість усієї особистості, що характеризує її здатність зберігати та оптимально відтворювати, розвивати
себе, своє життя, успішно діяти в різних життєвих ситуаціях, вирішувати складні життєві завдання
та проблеми; здатність особистості вирішувати проблеми в усіх сферах життєдіяльності, виконувати
життєві й соціальні ролі, які ґрунтуються на життєтворчих знаннях, уміннях і навичках, життєвих
досягненнях.

Молода людина перебуває в ситуації необхідності вибору та розв’язання численних проблем. До
завершення раннього дорослого віку людина усвідомлює, що досягнення рубежів кар’єри дається
не так легко, як здавалося. Мотивами професійної діяльності в ранньому дорослому віці є творча
самореалізація, задоволення потреб у професійному спілкуванні та соціальних контактах. На цьому
рубежі людина починає реально дивитися на світ, жити поточними подіями та досягненнями. Впев-
неність у власних силах, усвідомлення життєвої компетентності, а також визнання певних обмежень
і адекватний рівень домагань, що ґрунтується на життєвому досвіді, забезпечують відчуття цілісності
життя, задоволення ним. Тобто доросла людина опиняється перед численними життєвими ситуа-
ціями, що вимагають від неї прийняття ефективних рішень як у галузі власного життєвого проекту,
так і стосовно інших численних аспектів життя у суспільстві. Іншими словами, від неї вимагається
володіння екзистенційною, соціальною та особистісною життєвою компетентністю, якими забез-
печується ефективність життєвої активності у соціумі. Це означає, що вона вже повинна володіти
певним рівнем життєвої компетентності, підвищуючи та вдосконалюючи його з повноцінним про-
живанням кожної нової життєвої ситуації. Отже, для формування основних підструктур життєвої
компетентності особистості найсприятливішим виявляється саме період юнацького віку. Сприятли-
вими факторами такого формування виступають закономірності психічного розвитку (завершення
розвитку найголовніших психічних функцій, важливі новоутворення), провідної діяльності та зони
найближчого розвитку.

Така точка зору підтверджується дослідженнями І. Дикун, В. Зарицької, І. Ящук та інших учених.
Науковці пропонують власні підходи до процесу формування життєвої компетентності вже у стар-
шому шкільному віці, вважають цілеспрямований розвиток провідних компетентностей необхідною
запорукою подальшого життєвого успіху особистості.
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Зважаючи на це, в контексті нашого дослідження ми обираємо період юнацького віку як сензи-
тивного для цілеспрямованого формування життєвої компетентності майбутніх практичних пси-
хологів як підгрунтя подальшого становлення суб’єктності їхньої власної життєтворчості.

Висновки. Отже, життєва компетентність є цілісним утворенням, яке становить складну системну
властивість усієї особистості, що характеризує її здатність: зберігати та оптимально відтворювати,
розвивати себе, своє життя, успішно діяти в різних життєвих ситуаціях, вирішувати складні життєві
завдання та проблеми в усіх сферах життєдіяльності, виконувати життєві і соціальні ролі, які ґрун-
туються на життєтворчих знаннях, уміннях і навичках, життєвих досягненнях. 
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Закономірно, що при взаємодії двох людей виникають конфлікти, які впливають на продуктивність
спільної роботи, а, отже, і на результати їхньої діяльності. Стаття присвячена дослідженню стратегії
поведінки студентів у конфліктних ситуаціях, можливості корекції їхніх індивідуальних стилів. У сис-
темі вищої освіти повинно бути закладено навчання майбутніх фахівців комунікативним навичкам, у
тому числі й конфліктної компетентності.

Ключові слова: конфліктні ситуації, стратегії поведінки, співпраця, компроміс, пристосування,
суперництво, уникнення, активні методи навчання, ігрова взаємодія. 

Закономерно, что при взаимодействии двух людей возникают конфликты, влияющие на производи-
тельность совместной работы, а, значит, и на результаты их деятельности. Статья посвящена ис-
следованию стратегии поведения студентов в конфликтных ситуациях, возможности коррекции их
индивидуальных стилей. В системе высшего образования должно быть заложено обучение будущих спе-
циалистов коммуникативным навыкам, в том числе и конфликтной компетентности.

Ключевые слова: конфликтные ситуации, стратегии поведения, сотрудничество, компромисс,
приспособление, соперничество, избегание, активные методы обучения, игровое взаимодействие.

It’s regularly, that at interplay of two people there are conflicting, which one influence productivity of a team
working, and, therefore, and on outcomes of their activity. The article is dedicated to research of policy of the student’s
behavior in the conflict situations, capability of correction their personal styles. In a system of a higher education of
future engineers — managers should be gobed up the training of communicative skills, including conflict competence.

Key words: conflicts, behavioral strategies, cooperation, compromise, accommodation, competition,
avoidance, active learning methods, game interaction.

Сучасні умови організації навчальної діяльності надають великого значення особистості студен-
тів, їхній взаємодії як з викладачем, так і один з одним. Особливої актуальності цей факт набуває
в процесі професійної підготовки майбутніх спеціалістів, де особистісні й професійні якості досить
тісно переплітаються. Отже, закономірно, що за будь-якої взаємодії між студентами виникають
конфлікти, які впливають на продуктивність спільної роботи, а через це й на результати їхньої на-
вчальної діяльності. Якщо брати психологічний аспект цієї проблеми, то її розв’язання залежить
від вибору учасниками стилю поведінки в конфліктній ситуації та прийнятті ними спільного вирі-
шення. Одними із найбільш ефективних методів оволодіння такими уміннями та навичками є ме-
тоди активного навчання. 

У вітчизняній педагогіці та психології проблемами методів активного навчання займалися
К. Ушинський, А. Макаренко, С. Рубінштейн, Д. Ельконін, І. Вачков, Ю. Ємельянов, В. Пугачов.
Вчені розглядали роль гри у розвитку й формуванні особистості, що допомагає засвоювати й вико-
ристовувати набутий досвід.
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Груповим, або колективним методам навчання у вітчизняній педагогіці та психології, які спря-
мовані на навчання й виховання особистості в колективі й колективом, присвячено роботи А. Ма-
каренка й В. Сухомлинського.

Ю. Ємельянов групові методи умовно поділяє на три основні блоки [3]: 
а) дискусійні методи, до яких належать групова дискусія, розбір казусів і практики, аналіз ситуа-

цій й морального вибору тощо;
б) ігрові методи, до яких належать дидактичні й творчі ігри, в тому числі ділові (управлінські)

ігри, рольові ігри (поведінкове навчання, ігрова психотерапія, психодраматична корекція), контргра
(трансактний метод усвідомлення комунікативної поведінки);

в) сенситивний тренінг (тренування міжособистісної чуттєвості й сприйняття себе як психофі-
зіологічної єдності).

Дискусійні методи навчання допомагають студентам ефективно усвідомлювати й засвоювати на-
вчальний матеріал, тому що вони стають не тільки пасивними слухачами повідомлюваної викладачем
або доповідачем інформації, а також беруть участь в обговоренні питання, що обов’язково змушує їх
зайняти власну позицію щодо обговорюваної проблеми, а значить, краще запам’ятати необхідні
знання. Дискусійні методи допомагають не тільки відстоювати власну точку зору, а й у ході дискусії
колективно знайти правильну відповідь або рішення.

До ігрових методів навчання належать дидактичні ігри, тобто спеціально створені ситуації, які
моделюють різні ситуації спілкування і які студенти повинні самостійно вирішувати, обираючи собі
ту або іншу роль. Під грою у педагогіці розуміють вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих
на відтворення й засвоєння суспільного досвіду, в якому створюється й вдосконалюється самоке-
рування поведінкою [4, с. 83].

Як зазначає С. Шмаков [6], гра виконує низку функцій: 1) функція соціалізації; 2) функція між-
національної комунікації; 3) функція самореалізації у грі; 4) комунікативна функція; 5) діагностична
функція; 6) терапевтична функція; 7) функція корекції; 8) розважальна функція. Отже, гра у процесі
навчання допомагає як розвинути комунікативні уміння й навички та скорегувати дії студентів й на-
правити у правильне русло, так і має розважальну функцію, яка є важливим чинником у підвищенні
зацікавленості студентів і у свою чергу сприяє активізації пізнавальної й комунікативної діяльності.

Особливе місце серед ігрових методів займає ділова гра. Науковці виділяють такі психолого-пе-
дагогічні принципи створення й використання ділових ігор у навчальному процесі [3]:

– ділова навчальна гра служить дидактичним засобом розвитку творчого професійного мис-
лення, що виражається в здатності до аналізу виробничих ситуацій, постановці, вирішенні, дове-
денні професійних завдань;

– предметним змістом гри виступає імітація конкретних умов й динаміки виробництва, а також
діяльності й стосунків залучених до нього людей;

– ділова навчальна гра за цільовою спрямованістю є двоплановою діяльністю, яка сприяє досяг-
ненню ігрових і педагогічних цілей;

– ділова гра конструюється й проводиться як спільна діяльність учасників навчального процесу
у ході постановки професійно важливих цілей і їх досягнення за посередництва підготовки й при-
йняття відповідних індивідуальних й групових рішень;

– основним засобом включення партнерів до спільної діяльності й одночасно засобом створення
й вирішення ігрових проблемних ситуацій є двостороннє (діалог) й багатостороннє спілкування,
що забезпечує можливість вироблення індивідуальних і групових рішень, досягнення проміжних
і кінцевих результатів гри.

Отже, можна зробити висновок, що ділова гра допомагає відчути студентам створену виробничу
або реальну атмосферу спілкування, дозволяє виконувати різноманітні ролі, від звичайних праців-
ників до керівників підприємств, розкриває потенціал комунікативних здібностей, вчить приймати
рішення, від яких залежить доля працівників і виробничий процес на підприємстві, сприяє реф-
лексивному аналізу власної комунікативної діяльності.

Тому метою цієї роботи є дослідження стратегії поведінки студентів у проблемних ситуаціях, мож-
ливість корекції їхніх індивідуальних стилів. Виходячи з цього були поставлені такі завдання: 1) ви-
вчити індивідуальну стратегію поведінки кожного студента в різних проблемних ситуаціях;
2) вивчити характер взаємодії студентів у ході модифікованого варіанта матричної гри і провести
порівняльний аналіз індивідуальних проявів у процесі взаємодії; 3) дослідити й зробити порівняль-
ний аналіз дії студентів у стратегічній грі прийняття рішень; 4) порівняти індивідуальні стилі пове-
дінки студентів у конфліктних ситуаціях й особливості ігрової взаємодії в парах; 5) порівняти
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індивідуальні стилі поведінки в конфліктних ситуаціях і залежно від них успішність спільної діяль-
ності учасників експерименту.

На початку дослідження була висунута гіпотеза про те, що стиль поведінки в проблемних ситуа-
ціях впливає на продуктивність спільної діяльності студентів.

Робота проводилася протягом одного семестру. У дослідженні брали участь 14 студентів четвертого
курсу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Були викорис-
тані ігрові методи, такі як матрична гра «Дилема в’язня», її модифікований варіант і стратегічна гра,
а також опитувальник опису поведінки Томаса. 

Для того щоб оцінити продуктивність спільної діяльності і підтвердити або спростувати висунуті
гіпотези, студентам було дано завдання, що вимагає координації спільних зусиль для досягнення
певних результатів. Студенти були розбиті на пари, кожній з яких потрібно було прийти до спільного
вирішення наукової проблеми. Для висновку щодо продуктивності спільної діяльності ми просте-
жили, наскільки швидко та й успішно вони справлялися з поставленим завданням. Дослідження
проходило в три етапи.

На першому етапі визначалися характеристики стилю поведінки кожного зі студентів за допо-
могою тесту Томаса. Найбільш характерним способом реагування при виникненні проблемної
ситуації для цієї групи є співпраця, за ним слідує пристосування. Найменш характерними є супер-
ництво та уникнення.

Другим етапом дослідження було проведення модифікованого варіанта матричної гри «Дилема
в’язня» [1], в ході якої вивчалися особливості ігрової взаємодії в парах. На третьому етапі дослідження
була проведена стратегічна гра «Корабельна аварія» [1], орієнтована на прийняття спільного рішення.

Всі випробовувані впоралися з поставленими під час проведення ігор завданнями дуже швидко.
У ході спільного обговорення не було помічено агресивних реакцій, всі ставилися один до одного
цілком миролюбно. Це є наслідком того, що в кожній парі відразу був виявлений лідер, який вів
гру, пропонуючи свої варіанти. Ведені в основному погоджувалися або пропонували компромісне
рішення, але вони його завжди чимось аргументували, оскільки лідери не завжди погоджувалися зі
змінами в списку без обговорення.

В першій парі явним лідером є учасник М., тоді як учасник В. є веденим. Спираючись на отри-
мані дані, можна говорити про те, що учасник В. при виникненні проблемної ситуації не буде її по-
глиблювати, він буде намагатися знайти компроміс і постарається вирішити цю проблему мирним
шляхом. Учасник М. намагатиметься вирішити виниклу ситуацію перш за все на свою користь, але
він теж не піде на відкритий конфлікт, скоріше всього він уживе заходів на переконання партнера
і його вмовляння. При цьому існує велика ймовірність того, що учасник В. вибере стратегію при-
стосування. Ця пара швидше за всіх справилася з поставленим перед нею завданням, подолавши
проблеми, що виникають для досягнення спільної мети. З аналізу роботи, зробленої цією парою,
видно, що, дійсно, учасник М. більше вплинув на кінцевий результат, учасник В. більшою мірою
відмовився від своєї позиції. Можна зробити висновок, що ця пара успішно вирішує свої проблемні
ситуації.

Друга пара справляється лише з тими проблемними ситуаціями, в яких рішення порівняно легко
досягається. Якщо ж виникає перешкода при вирішенні проблеми, то учасник К. вибирає таку стра-
тегію поведінки, як уникнення, що не дозволяє цій парі прийти до чого-небудь спільним рішенням.
Треба зауважити, що ця пара не впоралася з поставленим завданням. Це негативно впливає на
спільну діяльність студентів.

Лідером у третій парі є учасник Д. При цьому обидва учасники пари йдуть на поступки. Це було
виявлено з проведених ігрових методів. Опитувальник Томаса також показав, що учасники прояв-
ляють такий тип реагування, як співпраця. Таке поєднання стилів поведінки в проблемній ситуації
є досить продуктивним для спільної діяльності студентів.

Поспостерігавши за поведінкою четвертої пари під час проведення стратегічної гри на прийняття
спільного рішення, не можна говорити про те, що в цій парі є лідер і є ведений. Обидва студенти
намагалися перекласти вирішення виниклої проблеми один на одного. Це також підтверджують
дані, отримані з попередніх методик. Так, за опитувальником Томаса в учасників були виявлені такі
типи реагування, як пристосування і компроміс, а в матричній грі вони постійно намагалися під-
лаштуватися один під одного, демонструючи при цьому низьку результативність. Загалом можна
зробити висновок, що ця пара погано справляється з проблемними ситуаціями, оскільки жоден із
її учасників не продемонстрував здатності брати на себе відповідальність за прийняття рішення та
готовності до цього. 
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У п’ятій парі, як показують результати використання всіх трьох проведених методик, явним лі-
дером є учасник Р., при цьому для нього характерна така стратегія поведінки, як суперництво. Ця
пара досить успішно справилася з виконанням запропонованого завдання, про що свідчить досяг-
нутий ними результат, який практично повністю відображав точку зору учасника Р.

Шоста пара недостатньо успішно справляється з проблемами, що виникають у різних ситуаціях.
Якщо виникає перешкода при вирішенні проблеми, то учасник Н. вибирає таку стратегію пове-
дінки, як уникнення, а учасник П. — компроміс. Таке поєднання стилів поведінки в проблемній
ситуації негативно впливає на спільну діяльність студентів. У цій парі не було лідера, який би міг
запропонувати ефективні способи вирішення цієї проблеми. Необхідно відзначити, що ці студенти
не впоралися з поставленим перед ними завданням.

Сьома пара виявилася досить успішною в досягненні загальної мети. Обидва учасники пари про-
демонстрували високі показники щодо такого типу реагування, як співпраця. З проробленої ними
роботи видно, що вони змогли знайти оптимальне рішення поставленої перед ними завдання за до-
сить короткий термін. Можна зробити висновок, що ця пара ефективно справляється з проблемною
ситуацією, тому що обидва учасники докладають максимум зусиль для досягнення взаємовигідного
рішення в процесі спільної діяльності.

Отримані в процесі дослідження результати свідчать про те, що існує таке поєднання індивідуальних
стратегій поведінки студентів, за якого вони успішно вирішують виниклі проблемні ситуації. Такими
поєднаннями виявилися «співпраця-співпраця», «співпраця-пристосування», «співпраця-компроміс».
Подібне поєднання індивідуальних стилів поведінки є оптимальним, оскільки дозволяє учасникам гри
як враховувати належним чином інтереси один одного, так і направляти спільні зусилля на загальний
результат. Поєднання таких стратегій як «пристосування-компроміс» виявилося неефективним.

Необхідно відзначити, що в матричній і стратегічної іграх студенти демонстрували високу здат-
ність до навчання й успішність виконання поставленого перед ними завдання. У роботі була також
виявлена така особливість, як наявність лідируючої позиції в парі. Виявилося, що коли в парі
є лідер, то можна стверджувати, що ця пара буде успішнішою у своїй спільній діяльності. Крім того,
за наявності лідера в парі студенти продемонстрували високі показники в іграх, про що свідчать от-
римані результати цього дослідження.

Порівнюючи дані, отримані в процесі вивчення стилів поведінки студентів щодо успішності ви-
конання поставлених перед ними завдань, можна дійти таких висновків: в результаті дослідження
висунута нами гіпотеза підтвердилася; дійсно, продуктивність спільної діяльності студентів зале-
жить від стилю їхньої поведінки в проблемних ситуаціях.

Остаточний аналіз результатів дозволяє зробити такі висновки.
1. Найбільш поширеними стилями поведінки в проблемних ситуаціях у студентів були співпраця,

компроміс і пристосування.
2. Такі стилі, як суперництво й уникнення, вони практично не вибирали.
3. Порівнюючи індивідуальні стилі поведінки в парах, було виявлено, що найбільш продуктив-

ним поєднанням індивідуальних стратегій студентів цієї групи були: «співпраця-співпраця», «спів-
праця-пристосування», «співпраця-компроміс».

4. Таке поєднання стратегій, як «пристосування-компроміс», не дозволяє парі в процесі взаємодії
домогтися успішного вирішення проблеми.

5. Результати проведених ігор наочно показали можливість корекції поєднання індивідуальних
стратегій поведінки студентів у процесі спільної діяльності.

Результати дослідницької роботи, присвяченої вивченню особливостей міжособистісної взає-
модії в конфліктних ситуаціях, є лише одним невеликим кроком на шляху вивчення цієї проблеми,
яка в сучасних умовах є актуальною для ефективної підготовки майбутніх фахівців будь-якої галузі.

Важливе практичне значення проведеної роботи полягає в можливості використання її резуль-
татів у процесі організації навчальної діяльності студентів. Зокрема, ця робота може розглядатися
як одна з численних спроб виявити деякі психологічні характеристики студентів, які впливають на
успішність їхнього навчання. Для ефективної організації навчального процесу викладачу необхідно
враховувати не тільки рівень знань студентів, а й їх психологічні особливості.

Другим важливим моментом нашого дослідження є можливість подальшого навчання майбутніх
фахівців умінню вибирати найбільш оптимальні способи поведінки в проблемних ситуаціях. Ці
уміння й навички є професійно значущими для студентів в їхній майбутній діяльності.

Тренінг як складний вид діяльності, який поєднує у собі різні вправи й завдання і, як правило, три-
ває декілька днів, допомагає студентам за досить обмежену кількість часу багато чому навчитися
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і  подивитися на себе й на інших учасників своєї групи по-іншому, виявити свої приховані здібності
й можливості, а також навчитися відкриватися і прямо висловлювати свою позицію щодо обговорю-
ваних питань і проблем. Тренінги за досить короткий проміжок часу сприяють інтенсивному на-
вчанню, розкриттю здібностей, допомагають розкрити внутрішній потенціал, пізнати себе, навчитися
працювати й взаємодіяти в команді й за невеликий термін вирішити чимало поставлених проблем.

Вибір методів активного навчання допомагає залучати студентів до активної комунікативної ді-
яльності під час занять, відповідно сприяє ефективному оволодінню знаннями, вміннями й навич-
ками, пошуку необхідних мовних засобів, шляхів вирішення різноманітних завдань, що є головним
чинником формування умінь та навичок вирішення проблемних ситуацій у майбутній професійній
діяльності. 

Подальшим завданням досліджень у цьому напрямі має стати розроблення корекційної програми,
спрямованої на підвищення ефективності спільної діяльності і знаходження способів найкращого
вирішення виникаючих суперечностей, яка має включати в себе ігрові методи, що моделюють
складні проблемні ситуації взаємодії фахівців.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники / Вачков И.В. — М. : Ось 89,
1999. — 176 с. 

2. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина — СПб. : Питер, 2000. — 464 с. 
3. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение / Емельянов Ю.Н. — Л. : Изд–во ЛГУ,

1985. — 168 с.
4. Педагогические технологии : учеб. пособ. для студентов педагогических специальностей / М.В. Була-

нова-Топоркова [и др.] ; под общ. ред. В.С. Кукушина. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М. ; Ростов н/Д : МарТ,
2004. — 335 с. — Серия «Педагогическое образование».

5. Товажнянський Л.Л. Вступ до філософії управління : навч. посіб. / Л.Л. Товажнянський, О.Г. Романов-
ський, О.С.Пономарьов. — Харків : НТУ «ХПІ», 2002. — 168 с.

6. Шмаков С.А. Игры учащихся — феномен культуры : монография / С.А. Шмаков. — М. : Новая школа,
1994. — 239 с.

268

Вікова та педагогічна психологія



Освіта регіону — 2013/2 269
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У статті здійснено характеристику результатів дослідження актуальних регулятивів поведінки
студентів у вищих навчальних закладах, висвітлено значення для студентів моральних, правових норм
та етикетних приписів.

Ключові слова: регулятив, регулятивнa програмa, поведінка.

В статье осуществлена характеристика результатов исследования регулятивов поведения студен-
тов в высших учебных заведениях, освещено значение для студентов моральних, правових норм и эти-
кетных предписаний.

Ключевые слова: регулятив, регулятивная программа, поведение.

The article characteristic the findings regulates of students in the highs educations, elucidated the value
to students of moral, legal norms, etiquette rules. 

Key words: regulates, regulatory program, behavior.

Культура поведінки особистості є важливою проблемою професійної підготовки в контексті форму-
вання представника інтелектуальної еліти, здатного обрати ті способи поведінки, які є відповідними
чинним суспільним регулятивам — сукупності вироблених суспільством норм (приписів, законів, тра-
дицій) та уявлень про «нормальне» і «ненормальне» у взаємодії людей. Це вимагає забезпечення сфор-
мованості особистісних регулятивних програм, котрі функціонують у формі індивідуального досвіду,
активізують особистісні регулятивні механізми та зумовлюють нормативну поведінку «за правилами».

Ми поділяємо думку тих учених, які вважають, що об’єктивний регулятивний досвід перетво-
рюється у суб’єктивний завдяки виробленню певного ставлення до зафіксованого в ньому знання
(визнання або заперечення) шляхом його обробки з допомогою особистісних когнітивних та емо-
ційних програм (Е. Донченко, Н. Казаринова, В. Куніцина, О. Лук, В. Мясищев, В. Погольша,
Б. Паригін, В. Семиченко, Т. Титаренко). Як стверджують Н. Волкова, Б. Паригін, таке емоційно-
раціональне ставлення функціонує у формі установок, що виявляються в детермінованій минулим
досвідом готовності діяти у той чи інший спосіб [1, с. 90–91;  8, с. 125–126].

Тобто процес засвоєння регулятивного досвіду супроводжується послідовними досягненнями студента
в аспектах засвоєння знань про суспільні регулятиви, переживання почуттів (тимчасового емоційного
ставлення, що робить ці явища бажаними або небажаними), формування переконань (стійкого емоційно-
раціонального ставлення до будь-якого знання як до істинного або неістинного, що призводить до усві-
домлених, цілеспрямованих дій) та вироблення умінь (способів застосування знань на практиці)
[1, с. 90–91;  5,  с. 76–77]. У результаті формується система особистісних установок, яка забезпечує відносну
стабільність, стійкість і водночас гнучкість особистісної поведінки в різноманітних життєвих умовах. 

Когнітивний аспект установки (когнітивна готовність до регуляції спілкування) виступає як ре-
зультат пізнання та когнітивної оцінки суспільних регулятивів і забезпечує емоційно-раціональну
основу для регуляції спілкування за ознакою усвідомлення її необхідності, тобто прийняття у формі
переконань.  Важливо підкреслити, що переконанням належить роль рушійних сил просоціальної,
отже, відповідної суспільним регулятивам поведінки, бо, за словами В. Кукушина, вони є «тим ком-
пасом, який сприяє орієнтації в різноманітних ситуаціях людських відносин і спонукає до само-
визначення у складних соціальних умовах» [5, с. 76].

Водночас у регуляції поведінкових актів беруть участь афективні механізми, з допомогою яких
відбувається переживання цих актів, умов, в яких вони відбуваються, наслідків, до яких вони
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призводять,  та вироблення емоційного ставлення до цих феноменів. На особливу значущість афектив-
ної сторони регулятивного процесу вказують О. Донченко, Т. Титаренко. За їхніми словами, емоційні
пе реживання мають здатність трансформувати знання у спонукання, наповнювати «систему змістово-
смислових зв’язків у структурі особистості спонукальним енергетичним потенціалом» [2, с. 44].

Центральну ланку такого механізму, як доводить О. Лук, становить бажання. У ньому опредмет-
нюються почуття, що виникають унаслідок переживання життєдіяльності та в результаті обробки
інформації за критеріями позитивного-негативного. Завдяки бажанню діяти певним чином відбу-
вається усвідомлення мети в думці та її реалізація в дії [6, с. 34]. 

Таким чином, бажання забезпечують вибір найбільш емоційно  привабливих регулятивів пове-
дінки, надають поведінці особистості векторної спрямованості і визначають цим емоційну готов-
ність діяти відповідно до бажаного. 

На найвищому рівні регуляції спонуканням до конкретної поведінки стає воля — особливий
афективний стан, що виявляється в єдності емоційного ставлення,  довільного вибору мотивів та
усвідомлення мети й сенсу вольової дії [3, с. 49; 8, с. 148] і призводить до мобілізації внутрішніх ре-
сурсів людини й виникнення усвідомлених цілеспрямованих намірів стосовно активізації або галь-
мування певних дій, подолання зовнішніх і внутрішніх перешкод. Цей феномен є результатом
когнітивного обґрунтування  бажання стосовно регуляції поведінки, що дає змогу досліджувати
його у площині сформованості вольової готовності до застосування зусиль з метою досягнення від-
повідності поведінки існуючим суспільним культурним регулятивним програмам.

Таким чином, особистісна регулятивна програма визначається системою установок, котрі зумовлюють
певну якість готовності особистості до регуляції: від емоційної готовності (бажання) до когнітивної го-
товності (переконання), а через неї — до вольової готовності (наміру виявити певні вольові зусилля).

За означеними показниками ми провели дослідження, учасниками якого були студенти вищих
навчальних закладів гуманітарних напрямів підготовки. 

За результатами проведеного опитування було з’ясовано, що переважна частина студентів обізнані
з правилами поведінки у вищому навчальному закладі (87%), з моральними нормами й цінностями
спілкування з людьми (76%), приписами етикету (73%). Інші (відповідно 13%; 24%; 27%) мають певні
уявлення про згадані регулятиви, однак їхні уявлення є фрагментарними, уривчастими і не можуть
бути достатньою інформаційною основою для формування регулятивної програми. Водночас ми кон-
статували слабку поінформованість молодих людей стосовно правових аспектів регуляції відносин як
у вищому навчальному закладі, так і в майбутньому професійно-трудовому середовищі.

З метою з’ясування актуальних для студентів регулятивів було досліджено показники когнітивної,
емоційної та вольової готовності до регуляції поведінки. В основу вимірів було покладено вербальні са-
мозвіти студентів щодо прийняття або неприйняття існуючих моральних, правових норм та етикетних
приписів. Наявність переконань у необхідності регуляції вважались ознакою когнітивної готовності, а за-
декларовані бажання відповідно регулювати свою поведінку свідчили про емоційну готовність.

Для вивчення цих показників було застосовано опитувальник, в якому пропонувались два варіанти від-
повідей. Відповіді за першим варіантом давали можливість визначити наявність переконань студентів сто-
совно регуляції поведінки (див. табл. 1), за другим — виявити присутність бажань щодо цього (див. табл. 2).  

Таблиця 1 — Дані щодо емоційно-раціонального ставлення (переконаності) студентів до проблеми регуляції по-
ведінки та до чинних регулятивів
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Зміст питань

Варіанти відповідей, %

Переконаний 
у необхідності 

Не визначився 
Не переконаний 
у необхідності 

Як Ви ставитеся до необхідності 
регулювати свою поведінку?

63,6 32,8 3,6

Як Ви ставитеся до необхідності 
вдосконалювати свою поведінку в плані регуляції?

21,2 37,2 41,6

Як Ви ставитеся до необхідності 
дотримання моральних норм?

84,5 15,5 –

Як Ви ставитеся до необхідності дотримання законів,
статутних правил?

24,9 40,9 34,2

Як Ви ставитеся до етикетних приписів? 22,1 41,9 36,0

Середній результат 43,26 33,66 23,08
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Проте не всі студенти були переконані у доцільності інституційних і конвенційних норм. Так,
34,2% із них вважали зайвим керуватись законами, 36,0% — етикетними приписами; не визначилися
зі своїм ставленням відповідно 40,9 і 41,9% опитуваних. Необхідність такої регуляції визнавали лише
відповідно 24,9 і 22,1% студентів.

Проблематичним було й те, що 41,6% студентів не сформували переконань стосовно необхідності
вдосконалення регуляції своєї поведінки, а 37,2% ще не визначилися з усіма аспектами досліджу-
ваного питання. При цьому 42,9% опитуваних висловлювали сумніви з приводу оптимальності іс-
нуючого рівня регуляції, а 57,1% — наголошували на вибірковості регуляції стосунків з людьми.

Рівні сформованості когнітивної готовності до регуляції спілкування визначалися залежно від
якості ставлення до потреби у регуляції та дотримання регулятивів за такими умовно прийнятими
орієнтирами: високий рівень — у разі твердої переконаності; середній рівень — за умови виявлення
деяких сумнівів; низький рівень — у разі переважної відсутності переконань. Відповідно кількісні
показники рівнів когнітивної готовності студентів регуляції поведінки становили: високий рівень —
43,26%; середній рівень — 33,66%; низький рівень — 23,08%.

Дещо інші дані були отримані у процесі вивчення афективного аспекту регуляції (див. табл. 2). 

Таблиця 2 — Дані щодо емоційного ставлення студентів до проблеми регуляції поведінки та до чинних регулятивів

Результати опитування засвідчили, що 77% студентів мали бажання регулювати свою поведінку,
а 60,2% — хотіли б удосконалити цей процес. Однак більшість із них не бажали докладати до цього
зусиль (відповідно 40,3 і 43,2%). Як негативний, варто визнати той факт, що окремі студенти (12,9%)
не підтвердили бажання регулювати свою поведінку або поліпшити її якість, а 26,9% з них не ви-
значились зі своїм ставленням щодо цього.

Емоційне ставлення до регулятивів спілкування виявилось неоднозначним: позитивно до пра-
вових норм ставилися лише 15,9% опитуваних, 44,0%  студентів визнали їх необхідними, але не за-
вжди бажаними, а 17,0% молодих людей мали упередження щодо них. Не визначились у своєму
ставленні до моральних норм 20,4% опитуваних, до правових нормативів — 23,1% респондентів.
Упередженість щодо етикету задекларували 20,1% респондентів, позитивне ставлення до нього —
11,9% студентів. Інші  (68%) не визначились або не бажали докладати зусиль до підпорядкування
свого спілкування етикетним приписам. 

Отже, емоційна готовність студентів до регуляції поведінки більшою мірою сформувалась як по-
зитивне ставлення до моральних регулятивів. Проте бажання докладати зусилля для забезпечення
відповідної регуляції чи її поліпшення було переважно відсутнє. 

Підставою для віднесення опитуваних до групи з певним рівнем сформованості цього показника
були такі умовно прийняті орієнтири: високого  рівня — за наявністю однозначно задекларованого
бажання регулювати своє спілкування з урахуванням регулятивів; середнього рівня — у разі виявле-
ного бажання регулювати своє спілкування без зайвих зусиль; низького рівня — у разі відсутності
бажання або байдужості до зазначеного питання. Відповідно було визначено, що кількісний склад
студентів за ознакою сформованості емоційної готовності до регуляції поведінки становив: 26,30% —
студенти з високим рівнем сформованості показника; 35,44% — студенти з середнім рівнем сфор-
мованості показника;  38,26% — студенти з низьким рівнем сформованості показника.

Зміст питань

Варіанти відповідей, %

Маю 
бажання

Не маю 
бажання 

Байдуже
Хотів би, але

без зусиль 

Як Ви ставитеся до необхідності регулювати 
свою поведінку?

36,7 12,9 10,1 40,3

Як Ви ставитеся до необхідності вдосконалювати 
свою поведінку в плані регуляції?

17,0 12,9 26,9 43,2

Як Ви ставитеся до необхідності дотримання 
моральних норм?

50,0 – 20,4 29,6

Як Ви ставитеся до необхідності 
дотримання законів, статутних правил?

15,9 17,0 23,1 44,0

Як Ви ставитеся до етикетних приписів? 11,9 20,1 47,9 20,1

Середній результат 26,30 12,58 25,68 35,44

Клавдія Джеджера. Актуальні регулятиви поведінки студентів у вищих навчальних закладах



З метою вивчення рівнів сформованості вольової готовності студентів до регуляції поведінки
було розроблено опитувальник, який складався із запитань-характеристик ситуацій проблемного
змісту щодо застосування вольових зусиль в аспектах: отримання знань про регуляцію поведінки;
дотримання регулятивів у поведінці; пізнання інших людей та самопізнання з метою регуляції по-
ведінки; утримання від неадекватних дій.  

Відповіді студентів засвідчили високий рівень вольової готовності до регуляції спілкування
у 9,1% студентів, середній — у 28,86% осіб, низький рівень — у більшої частини студентів (62,04%). 

Таким чином, результати проведеного дослідження дали змогу констатувати перевагу високого
та середнього рівнів когнітивної готовності до регуляції поведінки (див. табл. 3). 

Таблиця 3 — Кількісні показники рівнів сформованості регулятивного компонента поведінки студентів 

Проте емоційна та вольова готовність до регуляції визначалися більшою мірою середніми або низь-
кими показниками. Цим підтверджувалась недостатня відповідність індивідуальних регулятивних
програм соціально прийнятним регулятивам. Найбільш актуальними для студентів виявилися мо-
ральні норми. Водночас вони задекларували байдужість або навіть нігілізм щодо правових та етикет-
них норм. Своє ставлення молоді люди пояснювали тим, що в сучасних умовах ці норми втрачають
сенс переважно внаслідок їх ігнорування з боку багатьох представників нашого суспільства.

Розв’язання означеної проблеми бачиться у сприянні осягненню студентами ціннісного виміру
поведінки, формуванні системи ціннісних орієнтацій, що надають сенсу просоціальній регуляції
поведінки, спрямовують інтереси і потреби людини на певну ієрархію цінностей і дають змогу
диференціювати й оцінювати явища за критеріями належного, доброчесного, справедливого, пре-
красного [4, с. 155], свідомо узгоджувати свою поведінку з ними. У зв’язку з цим бачаться перспек-
тивними дослідження ціннісно-смислового аспекту поведінки особистості.
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Зміст показника
Рівень сформованості, %

високий середній низький

Когнітивна готовність 43,26 33,66 23,08

Емоційна готовність 26,30 38,26 35,44

Вольова готовність 9,10 28,86 62,04

Середній результат 26,22 33,60 40,28
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У статті розглянуто питання ефективності психологічного тренінгу як засобу усунення особистіс-
них перешкод і бар’єрів психофізичного апарату у вчителів. Доведено, що у педагогів після участі у тре-
нінговій програмі спостерігались позитивні трансформації в особистісній сфері, їхньому здоров’ї,
почуттях, у взаємостосунках з іншими людьми.

Ключові слова: синдром емоційного вигорання, особистісна перешкода, бар’єр психофізичного
апарату, психологічний тренінг.

В статье рассмотрен вопрос эффективности психологического тренинга как средства устранения
личностных преград и барьеров психофизического аппарата у учителей. Доказано, что у педагогов после
участия в тренинговой программе наблюдались позитивные трансформации в личностной сфере, их здо-
ровье, чувствах, во взаимоотношениях с другими людьми.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, личностная преграда, барьер психофи-
зического аппарата, психологический тренинг.

In this article the question of the effectiveness of psychological training as a means of eliminating personal bar-
riers and barriers of psycho-physical apparatus of the teachers is shown. It is proved that the teachers after par-
ticipating in the training program have positive transformations in the personal sphere, their health, feelings,
relationships with other people.

Key words: burnout syndrome, personal barrier, barrier of psychophysical apparatus, psychological training.

Професійна діяльність вчителя належить до числа найбільш напружених в емоційному плані
видів праці: за ступенем напруги навантаження педагога в середньому більше, ніж у менеджерів та
робітників банківської системи, генеральних директорів і президентів асоціацій, тобто тих, хто без-
посередньо працює з людьми [4, с. 45].

Педагогічна діяльність вчителів відрізняється від інших категорій праці постійною нервово-пси-
хічною й емоційною напругою, обумовленою як змістом, так і умовами роботи [2, с. 164]. Вона
пов’язана зі спілкуванням, тому вчителі зазнають симптомів поступового емоційного стомлення
й спустошення, що позначається на їхньому здоров’ї. Серед педагогів спостерігається найбільший
процент коронарних психосоматичних захворювань, що є першими ознаками наявності синдрому
емоційного вигорання [5, с. 86].

Одним з ефективних засобів психологічної підтримки вчителів, покращення їхнього психічного
здоров’я є психологічний тренінг. В основу цього багатофункціонального методу навмисних змін
психологічних феноменів індивіда покладений науковий принцип системності, що розглядає пси-
хічні явища з точки зору їхньої структури, функцій, системоутворювальних чинників, властивостей
і характеристик у зв’язку із зовнішнім середовищем [3, с. 14].

З метою профілактики синдрому емоційного вигорання вчителям як представникам стресогенної
професії бажано опанувати психологічними знаннями, навчитись керувати власним психоемоцій-
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ним станом, оволодіти механізмами психологічного захисту. Вони мають самостійно знімати хро-
нічну м’язову напругу, регулювати й керувати власним психологічним станом.

Завдання усунення особистісних перешкод і бар’єрів психофізичного апарату у вчителів успішно
було вирішене за допомогою розроблення й впровадження у практику психологічного тренінгу,
ефективність якого була експериментально доведена [1, с. 158].

Метою дослідження є вивчення впливу психологічного тренінгу на усунення особистісних пе-
решкод і бар’єрів психофізичного апарату у вчителів. Завдання дослідження: 1) дати психологічну
характеристику тренінгу, розробленому для профілактики емоційного вигорання педагогів; 2) опи-
сати вправи, спрямовані на усунення особистісних перешкод і бар’єрів психофізичного апарату
у вчителів.

Об’єктом вивчення є психологічний тренінг. Предмет дослідження — фактори розвитку емоцій-
ної сфери та профілактики вигорання вчителів.

Основною метою тренінгової програми є профілактика емоційного вигорання вчителів. Ця мета
вимагала вирішення таких завдань: підвищення рівня психологічної культури педагогів, активізація
внутрішніх психологічних ресурсів; розвиток уміння керувати власними емоціями, розширення
емоційного діапазону; зняття м’язової напруги; поліпшення суб’єктивного самопочуття, зміцнення
психічного здоров’я.

Під час тренінгової програми використовувались різноманітні методичні прийоми, такі як ро-
льова гра, групова дискусія, брейн-стормінг, розгляд реальних проблемних ситуацій, аналіз власного
життєвого досвіду. Для розроблення тренінгової програми пропонувались вправи, створені Л. Гра-
човою, М. Дзеном, О. Лютовою, І. Марковською, Г. Моніною, В. Ромеком, Н. Самоукіною, О. Си-
доренко та адаптовані з урахуванням мети та завдань тренінгу.

Програма складалась з 14 занять, кожне з яких тривало дві години. Усі заняття поділялись на де-
кілька груп, кожна з яких виконувала свої функції. Одна з груп занять сприяла усуненню особис-
тісних перешкод і бар’єрів психофізичного апарату вчителів. Наступні вправи спрямовані на
досягнення саме цього завдання.

Вправа 1. М’язова гімнастика.
Мета: м’язова релаксація окремих груп м’язів, зняття напруги, усвідомлення роздільності груп

м’язів. Обладнання: килимок.
При виконанні вправи зберігається глибокий, черевний подих. При виконанні вправи необхідно

тримати увагу на відчуттях у м’язах. Пропонується така інструкція:
«Підніміть брови максимально і тримайте їх у цьому стані до повної знемоги задіяних у цьому

русі м’язів, інші м’язи вільні. Далі сильно замружте очі, потім розслабте їх. Дотягніться плечем до
мочки вуха, голова не має нахилятися. Розслабтесь. Те ж саме — з другим плечем. З’явилось від-
чуття ваги в плечах, плечі стають важчими. Обидві кисті міцно стисніть у кулаки. Затримайтесь
в такому положенні. Розслабтесь. Повинні з’явитись теплота і поколювання у пальцях. Сидячи на
стільці, підніміть ноги перед собою. Напруга в стегнах до знемоги. Розслабтесь. Протилежна група
м’язів напружується занурюванням ступнів у землю. Заривайте твердіше! Розслабтесь; розслаб-
лення відчувається у верхній частині ніг, зосередьтесь на цьому. Ноги щільно стоять на підлозі,
вправа виконується сидячи. Підніміть п’яти високо вгору. Тільки п’яти! Повинна з’явитись напруга
в литках і ступнях. Розслабтесь. Підніміть носки ніг. Напруга у ступнях та передній частині ніг.
Розслабтесь».

Вправа 2. Пожвавлення тіла.
Мета: повне розслаблення, досягнення стану рівноваги свідомості, зняття хронічної м’язової

напруги. Обладнання: килимок.
Хронічні м’язові напруги знімаються завдяки звільненню свідомості.
Перший етап: після розслаблення (м’язова гімнастика) учасники лежать на підлозі, дихання гли-

боке, на «внутрішньому екрані» — чорне нічне небо без зірок і просвітів, повна темрява. З кожним
вдохом чорнота і холод ночі втягуються у легені, а з видихом поширюються по тілу, починаючи з ніг
(холод доходить до щиколоток, колін і т.д.).

Критерієм правильності виконання вправи є тремтіння, яке можна відчути, якщо злегка дотор-
кнутись до тіла у будь-якому місці. Тренер стежить, щоб дрібне тремтіння не перетворилось в озноб:
у цьому разі потрібно допомогти перейти до виконання наступного етапу.

Другий етап: чорне небо на «внутрішньому екрані» починає світлішати. Тренер говорить учас-
никам, що починається світанок. Чим світліше і блакитніше небо, тим більше тепла втягується у ле-
гені з повітрям і поширюється по тілу, починаючи з пальців ніг. Тіло зігрівається, при цьому настає
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повне розслаблення, відчувається тепло і легкість (або, навпаки, вага — це індивідуальні прояви
розслаблення) у м’язах. Учасник, який виконав вправу успішно, може навіть заснути.

Вправа 3. Хитання.
Мета: послідовне звільнення груп м’язів від напруги, енергетизація тіла.
Учасники стають «зграйкою». Руки опущені вздовж тіла. Пальці рук починають вільно гойдатись,

через хвилину хитання поширюється на всю кисть, потім з інтервалом у хвилину вони захоплюва-
тимуть руку до ліктя, плеча, верхню половину тулуба і, нарешті, все тіло. Імпульс руху виходить
з верхньої точки кисті, ліктя, плеча, голови відповідно. Тривалість — не менше шести хвилин. Мож-
ливе природне запаморочення. Після виконання вправи потрібно зробити 5–10 стрибків, майже
не відриваючи ступні від підлоги, на напівзігнутих ногах — струшування тіла. Це сприяє інтенсивній
енергетизації.

Слід мати на увазі, що відсутність напруги у колінах — злегка зігнуті ноги — завжди енергетизує
організм. У цьому положенні стопа має найбільший контакт із ґрунтом, що збільшує прилив енергії.

Вправа 4. Малюю внутрішню мову.
Мета: стимулювання безперешкодного переходу психічного імпульсу у зовнішнє вираження.

Обладнання: олівці, аркуші паперу.
Вправа робиться у парах. Учасникам пропонується сісти, розслабитись. Згадати найбільш зна-

чущу подію вчорашнього дня, тобто шматочок життя, що змусив хвилюватись, переживати, спро-
бувати прожити його ще раз. У процесі спогаду учасники водять олівцем по аркушу, ілюструючи
свої почуття, внутрішню мову. (Перед учасниками не стоїть завдання малювати сюжетні картинки.)
Отже, з чого все починалось? Учасники кожної пари міняються аркушами і намагаються розгадати
те, що відбувалося з партнером. Вони не зможуть вгадати факти, але якість переживання і ритм іс-
нування стануть зрозумілі.

Вправа 5. Враження.
Мета: регуляція самооцінки.
Учасники діляться на дві групи, які утворюють зовнішнє і внутрішнє коло. Кожна пара обміню-

ється враженнями один про одного, дивлячись прямо в очі партнерові. Необхідно говорити чесно,
але не грубо. Дискусії та спори забороняються. Ті, хто слухають, повинні мати настрій пацієнта
перед лікарем, якому довіряють. «Лікарі», у свою чергу, повинні розуміти, що від точності діагнозу,
вчасно доведеного до пацієнта, залежить лікування. Можна торкатись пацієнта. Умова: враження
повинні стосуватись не професійних якостей партнера, а тільки людських.

Вправа 6. Групове дихання.
Мета: біоенергетична розминка для збільшення енергії учасників і розширення сфери усвідом-

лення тіла.
Учасники встають у коло. Ноги треба розставити на 90 см, вагу тіла перенести на пальці ніг, ко-

ліна злегка зігнути, тіло розслабити.
Потрібно взятись за руки і зробити не менше 16 циклів черевного дихання, повільного і глибо-

кого, видих можна озвучувати, не напружуючи зв’язки. Учасники орієнтовані на те, щоб усвідом-
лювати всі виникаючі відчуття і почуття. Закінчивши спільне дихання, струснути все тіло, звісивши
руки, згинаючи і випрямляючи коліна. Потім зробити кілька стрибків для енергетизації тіла. Стри-
бати повільно, ледве відриваючи ноги від підлоги.

Вправа 7. Гнів.
Мета: стимулювання вираження почуттів, дослідження почуття в контрольованих умовах; по-

силення циркуляції крові та кисню. Обладнання: спортивний мат.
Биття: встати на коліна перед спортивним матом, наносити удари кулаками по матові сильно,

але розслаблено. В ударі бере участь усе тіло. Дихання глибоке, рот відкритий, не можна стримувати
звуки, вони можуть бути будь-якими. Тут необхідно внутрішнє виправдання — на кого або на що
спрямований гнів. Зайвих обставин придумувати не треба, головна обставина — «тут і тепер».

Брикання: лягти на килим, вільно розкинути ноги і повільно почати брикатися, збільшуючи темп
та інтенсивність удару. Треба бити килим кулаками, крутити головою, супроводжуючи фізичні рухи
вигуками: «Не маю!», «Не прагну!» і т.д.

Умова: не грати гнів, а виконувати задану схему дій, включаючись максимально.
Вправа 8. Влаштувати скандал.
Мета: почуттєве розслаблення, звільнення реакцій від контролю свідомості.
Якщо група складається менш ніж з 10–12 учасників (а якщо ні, то група ділиться навпіл: одна

половина працює, інша половина спостерігає, виконуючи одночасно вправу «Рольове розігру-
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вання», суть якої полягає у виконанні учасниками спільної справи, наприклад, виконання зби-
рання), з неї обирається той, хто водить — «тихоня». Завдання групи — довести «тихоню» до гніву,
скандалу. Способи пропонують самі учасники.

Наведемо два способи:
1) Група займається спільною справою (танцює, будує будинок), ігноруючи «тихоню», прога-

няючи його. «Тихоня» повинен прилаштуватись до спільної справи, але йому цього зробити не вда-
ється, тому що у групи завдання протилежне.

2) Група знущається з «тихоні», змушує його робити дурні пози, говорити дурні тексти і т.д. «Ти-
хоня» пробує «змусити» себе поважати, але це в нього не виходить.

«Тихоня» має закінчити «знущання» скандалом, після чого одержує бажану повагу. «Тихоня» до
моменту скандалу не грає, а майже вірить, що ставлення групи до нього «знущальне», тому скандал
не потрібно грати, потрібно тільки дозволити собі його, а це і є завданням вправи.

Умова: «тихоня» зобов’язаний довести справу до кінця, тобто добитись уваги групи, і ніякі «уходи
в себе», виправдання типу «ну й не треба», «мені й одному добре», «займусь чим-небудь іншим» не
дозволяються. Прояви гніву, страху не тільки сприяють виходу заблокованих почуттів, а й передують
вираженню позитивних емоцій.

Вправа 9. Спостерігати за подихом.
Мета: «витягування» ланцюжка асоціацій і включення тіла в уявлюваний процес за допомогою

зміни способів подиху.
Обладнання: килимок.
Учасники сидять на килимку у вільній позі. Об’єкт уваги — власний подих. Завдання: дихати,

прислухаючись здалеку; дихати, підслухуючи; дихати, входячи у холодну воду; дихати під душем;
дихати, пливучи проти плину і т.д. Увага залишається на подиху, але тіло мимовільно відгукується
на подих і живе відповідно до нього.

Було припущено, що через усвідомлення власних думок і дій, уміння керувати психоемоційним
станом, покращення рефлексії взаємин з іншими людьми, розвиток можливостей узгодження су-
перечливих спонукань і самокерівництва можна сприяти покращенню фізичного, психічного й со-
ціального здоров’я вчителів. Ці шляхи сприятимуть профілактиці стану емоційного вигорання
педагогів, а також служитимуть психологічними заходами корекції емоційного вигорання.

Було проведено формувальний експеримент, направлений на вивчення можливостей психоло-
гічного впливу на складові синдрому емоційного вигорання вчителів, у тому числі й на усунення
особистісних перешкод і бар’єрів психофізичного апарату, а також рівня їх вираженості після про-
ведення тренінгу.

Критеріями покращення психічного здоров’я, усунення особистісних перешкод і бар’єрів пси-
хофізичного апарату у вчителів виступали позитивні трансформації, що відбувались в особистості
педагогів, їхньому здоров’ї, мисленні, почуттях, у взаємостосунках з іншими людьми.

У формувальному експерименті взяли участь 64 педагоги, що увійшли до експериментальної та
контрольної груп. До експериментальної групи були шляхом рандомізації відібрані 30 педагогів, які
за результатами констатувального дослідження увійшли до груп вигорілих (12 осіб), частково виго-
рілих (11 осіб) і стабільних педагогів (7 осіб). До контрольної групи увійшли 34 педагоги, що в кон-
статувальному дослідженні участі не брали. Експериментальна і контрольна групи були подібні за
статевим складом, віком і стажем. До складу контрольної групи увійшли вчителі, із них 14 педагогів
належили до групи вигорілих, 12 — до групи частково вигорілих і 8 педагогів — до групи стабільних.
Експериментальна група включала 12 вигорілих, 11 частково вигорілих і 7 стабільних педагогів.

Контрольна група істотно випередила експериментальну за ступенем сформованості двох фаз
емоційного вигорання — напруги (р < 0,01) і виснаження (р < 0,05). Фаза резистенції в контрольній
групі також сформувалась більше, ніж в експериментальній, проте відмінності за цим показником
не досягли рівня статистичної значущості. Загальний показник емоційного вигорання в двох групах
розрізняється на значущому рівні (р < 0,01) на користь експериментальної групи.

Після проведеного тренінгу педагоги менше відчували нервову (тривожну) напругу, незадоволе-
ність собою, обраною професією і своїми професійними обов’язками. У них з’явився інтерес до
суб’єктів професійної діяльності, зменшилися неприємні соматичні відчуття, відчуття страху. Пе-
дагоги використовували більше емоцій для реагування на різні ситуації та психотравмуючі дії. У вчи-
телів поліпшилась якість міжособистісних зв’язків. Вони почали орієнтуватися на саморозвиток,
гармонійність та інтегрованість своєї особистості. У педагогів поліпшилось самопочуття, підви-
щився настрій, збільшилася працездатність.

276

Вікова та педагогічна психологія



Освіта регіону — 2013/2 277

Отримані дані доводять ефективність тренінгу для істотної трансформації на краще самооцінок
здоров’я на соціальному (р < 0,05), психічному (р < 0,01) і особливо фізичному (р < 0,0001) рівнях
у вчителів експериментальної групи.

Виходячи з одержаних результатів, можна стверджувати, що запропоновану тренінгову програму
можна використовувати для вчителів у цілях профілактики емоційного вигорання, а також як ефек-
тивний засіб усунення особистісних перешкод і бар’єрів психофізичного апарату.
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У статті проаналізовано засоби розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості
майбутніх психологів. Описано психологічні засоби, акмеологічні технології, особливості організації са-
мостійної роботи студентів. Подано результати формувального експерименту з проблеми дослідження. 

Ключові слова: особистісна зрілість, майбутній психолог, професійно значуща характеристика,
акмеологічні технології, психологічні засоби. 

В статье проанализированы средства развития профессионально значимых характеристик личнос-
тной зрелости будущих психологов. Описаны психологические средства, акмеологические технологии,
особенности организации самостоятельной работы студентов. Представлены результаты формовоч-
ного эксперимента по проблеме исследования.

Ключевые слова: личностная зрелость, будущий психолог, профессионально значимая характе-
ристика, акмеологические технологии, психологические средства.

The article analyzes the means to develop professionally significant characteristics of personal maturity of
future psychologists. We describe the psychological tools, acmeological technology, especially the students indivi-
dual work. The results of forming experiment are given on issue of research. 

Key words: personal maturity, a future psychologist, vocational significant characteristic, acmeological
technologies, psychological means. 

В умовах сучасної гуманізації освіти важливе значення має формування особистісно зрілого фа-
хівця, здатного реалізувати власний потенціал. Особливо важливим розвиток особистісної зрілості
є для майбутніх психологів, професійна діяльність яких передбачає суб’єкт-суб’єктну взаємодію
і безперервне особистісне зростання. Особистісна зрілість — інтрапсихічний центр, який забезпечує
надання ефективної психологічної допомоги. 

Проблема досліджень особистісної зрілості майбутніх психологів розглядалась у напрямках дослі -
дження їхньої психологічної зрілості (Н. Антонова, Л. Рибачук та ін.), самоактуалізації (Н. Вовчак, Ю. До-
лінська, Л. Кобильнік, Л. Мова та ін.), особистісного змінювання (Т. Білуха, Б. Іваненко, О. Міненко
та ін.). Водночас ми не виявили досліджень особистісної зрілості у контексті проблеми розвитку профе-
сійно значущих характеристик майбутніх психологів. Це стало метою для написання статті — проаналі-
зувати шляхи розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів.   

Важливе значення для розвитку особистісної зрілості має суб’єктна позиція людини і створення
оптимального, що розвиває особистісну зрілість, середовища. Для розвитку особистісної зрілості
майбутніх психологів значущим є прагнення студентів до особистісного зростання і відповідні
умови під час навчання і в позанавчальний час. Оптимальним буде поєднання розвиваючих зов-
нішніх факторів з внутрішнім прагненням майбутнього психолога до особистісного зростання. За
активніої позиції щодо особистісного самовдосконалення студент оптимізує процес розвитку осо-
бистісної зрілості. Над розвитком особистісної зрілості повинні працювати фахівці різного профілю:
психолог психологічної служби вишу, викладачі навчальних дисциплін, і, звичайно, самі студенти. 

Розвиток професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів можна
здійснювати з допомогою застосування психологічних засобів. Психологічні засоби розвитку про-
фесійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів — це психологічні
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матеріали і знаряддя, завдяки яким більш успішно і за коротший час майбутні психологи підвищу-
ють свій рівень особистісної зрілості, розвивають власні професійно значущі характеристики осо-
бистісної зрілості.  

Модель розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психоло-
гів подано на рис., де розвиток професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх
психологів передбачає застосування психологічних засобів, акмеологічних технологій і самостійної
роботи майбутніх психологів. Психологічними засобами розвитку професійно значущих характе-
ристик особистісної зрілості майбутніх психологів є: тренінг особистісного зростання, психологічне
консультування з питань особистісного зростання, арттерапія, супервізія, АСПН.

Рис. Розвиток професійно значущих характеристик 
особистісної зрілості майбутніх психологів

За результатами проведеного нами формувального експерименту важливим для розвитку про-
фесійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів є відвідування тренін-
гів. У тренінгу використовувалися такі методи і прийоми: активізаційні і релаксаційні вправи,
вправи-метафори, психогімнастичні вправи, ігрові методи (ситуативно-рольова гра), проективний
малюнок, аналіз повчальних притч, виконання домашніх завдань та ін. Тренінг оптимізує розвиток
комунікабельності, емпатійності, Его-ідентичності, самоприйняття, аутентичності, про що свідчать
результати формувального експерименту. 

Для розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів
пропонуємо застосовувати різні види арттерапії: бібліотерапію, музикотерапію, малюнкову терапію,
ігротерапію та ін. Арттерапію можна включити як складові частини при засвоєнні практичних курсів
з психології, особливо тренінгів, різного роду практикумів чи як спецкурс. Арттерапія допомагає
розвивати креативність, що є важливою професійно значущою характеристикою особистісної зрі-
лості майбутніх психологів. Елементи арттерапії ефективно використовувалися на тренінгових за-
няттях: прийоми малюнкової терапії (при виконанні малюнкових вправ), музикотерапії (під час
релаксаційних вправ), ігрової терапії (у використанні рольових ігор), бібліотерапії (при обговоренні
повчальних притч) тощо. Читання повчальних притч сприяло розвитку життєвої філософії, усві-
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домленню сенсу життя, трансцендентності, прагненню до самоактуалізації, моральності, самостій-
ності, відповідальності, що є професійно значущими характеристиками особистісної зрілості май-
бутніх психологів.

Важливим для розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості є психоло-
гічне консультування майбутніх психологів з питань особистісного зростання, що проводить пси-
холог. Без опрацювання власних проблем психолог не зможе бути ефективним. Такі психологи
підсвідомо виходитимуть із власних комплексів при консультуванні клієнтів, тобто в процесі роботи
з клієнтом психолог буде переносити на нього свої власні проблеми, що називається механізмом
контрперенесення. Тому практичною діяльністю повинні займатися психологи, які пройшли курс
психотерапії як клієнта у досвідченого практика — супервізію, що дозволяє одержувати практичні
навички роботи з клієнтом під контролем досвідченого психолога та опрацьовувати власні помилки
і комплекси. Супервізія — засіб особистісно-професійної корекції, вид прийомів психокорекційної
підготовки майбутнього психолога, що сприяє професійному вдосконаленню психолога за рахунок
самоаналізу власних захисних механізмів, внутрішньоособистісних і міжособистісних конфліктів.
На думку О. Усатенко, супервізор у роботі з майбутніми психологами виступає в ролі вчителя [1, с. 169].
Готовність психолога піддати свою роботу до супервізії залежить від його особистісних і професій-
них рис, відкритості для нового досвіду, послідовності намірів в особистісній психокорекції. Здат-
ність до проходження супервізії передбачає наявність високого ступеня мотивації професійного
зростання [2, с. 97]. 

Ефективним для особистісної психокорекції є не лише супервізія, а й метод активного соціально-
психологічного навчання (АСПН), розроблений Т. Яценко. АСПН сприяє гармонізації особистості,
зростанню почуття необхідності власного вдосконалення й відповідальності за свій розвиток, за
реалізацію своїх потенційних можливостей [2, с. 40]. Прийомами АСПН є: спонтанна невимушена
дискусія, психогімнастичні вправи, рольова гра, психодраматична гра, робота з психомалюнком,
використання предметної моделі [2, с. 91–93].

У формувальному експерименті використовувалися акмеологічні технології особистісно-про-
фесійного зростання. Акмеологічні технології –сукупність засобів, спрямованих на розкриття внут-
рішнього потенціалу особистості, розвиток властивостей і якостей, які сприяють досягненню
високого рівня особистісно-професійного розвитку та професіоналізму. Акмеологічні технології
є індивідуально спрямованими, вони використовуються для особистісно-професійного розвитку
особистості. Важливою є акмеологічна оптимізація (акмеологічний супровід) майбутніх психологів
у виші, створення найбільш оптимальних умов для вирішення завдань максимальної самореалізації
особистості, досягнення вершин професіоналізму. Акмеологічний підхід сприяє формуванню у сту-
дентів мотивації до  професійного і особистісного зростання.  

Ефективним є акмеологічне проектування, що застосовується для визначення стратегії життя,
поведінки і професійного вдосконалення майбутніх психологів. Інформативним для акмеологічного
проектування є попереднє визначення смисложиттєвих орієнтацій під час психолого-акмеологічної
діагностики майбутніх психологів (опитувальник «Ставлення до життя, смерті і кризової ситуації»
А. Баканової, тест СЖО Д. Леонтьєва, створення плакату-образу «Моє майбутнє» та ін.). 

Важливим є складання акмеологічного алгоритму — послідовності і етапів розвитку. Описуючи
засоби особистісного зростання, майбутні психологи у щоденниках звертали увагу на те, що вони
найчастіше використовують літературу та психологічні методики. Тому під час професійної підго-
товки цих спеціалістів варто активізувати студентів на використання й інших методів та засобів про-
фесійно-особистісного зростання: ознайомлення з працями видатних психологів, науковими
журналами психологічної проблематики, організації бесід, круглих столів, ґрунтовних наукових до-
сліджень із виступами на наукових конференціях, опанування методики аутотренінгу та ін.

Ефективним для прогнозування професійно-особистісного розвитку є  акмеологічний аналіз,
на основі якого виявляють акмеологічні умови й фактори, будуються прогнози та вибираються
шляхи й способи розвитку особистості й професіоналізму майбутніх психологів. Майбутні психо-
логи у щоденниках особистісно-професійного зростання аналізували шляхи особистісного й про-
фесійного зростання. 

Для визначення відповідності особистісних якостей майбутнього психолога обраній спеціаль-
ності проводилася психолого-акмеологічна діагностика. Найбільш інформативними для психо-
лого-акмеологічної діагностики є методики, використані у констатувальному експерименті:
опитувальник особистісної зрілості О. Штепи; «Короткий індекс самоактуалізації» (SI) А. Джонса,
Р. Крендела; «Самоактуалізаційний тест» (САТ) Е. Шострома; «Шкала ясності Я-концепції» (SCC)
Д. Кемпбела; багатофакторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла та ін.
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Діагностичними методами в акмеології, крім тестів, можуть бути  психобіографічний метод, ак-
меологічна експертиза. Аналіз автобіографій, біографічне інтерв’ю — трудомісткий метод дослід-
ження, який полягає в докладному спілкуванні з обстежуваним про його життєвий шлях, найбільш
важливі події духовного життя. Майбутнім психологам пропонується написати  автонаратив «Книга
мого життя». 

Важливою є акмеологічна експертиза — комплексна самооцінка з метою виявлення власного
рівня професійної майстерності і пошуку резервів для вдосконалення професійної діяльності. Май-
бутні психологи під час вивчення психологічних дисциплін вели щоденники особистісно-профе-
сійного зростання, де відповідали на запитання «Які мої особистісні і професійні якості зараз?»,
«Яким я бачу себе майбутнім психологом і особистістю?». Аналізуючи відмінності цих образів, сту-
денти дають відповіді на запитання у щоденниках особистісно-професійного зростання «Над якими
професійними і особистісними якостями мені ще потрібно працювати, що вдосконалювати у пер-
спективі?». 

Здійснення психолого-акмеологічної підтримки можливе завдяки проведенню тренінгів, кон-
сультування. Акмеологічне консультування — надання консультативної допомоги майбутнім пси-
хологам у досягненні вершин професійної діяльності, особистісної і професійної зрілості тощо. 

Важливою для розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх пси-
хологів є самостійна робота, де студенти займають активну суб’єктну позицію в особистісному і про-
фесійному зростанні. Цей вид роботи особливо сприяє розвитку самостійності та відповідальності,
які зазнали незначних позитивних змін у формувальному експерименті. Актуальним є створення ін-
дивідуальної програми, ведення щоденників зростання, проходження психологічної практики, на-
писання автонаративів, індивідуальні звіти «досягнень» особистісного зростання, активна самоосвіта,
самовиховання і саморозвиток. Щосеместрові і щорічні самозвіти про власні досягнення в особис-
тісно-професійному зростанні можуть доповідатися на практичних, лабораторних заняттях, чи у ви-
гляді круглих столів. Це активізує саморегуляцію, трансцендентність, самоактуалізацію. 

Майбутні психологи складають індивідуальні програми розвитку професійно значущих характе-
ристик особистісної зрілості майбутніх психологів. Складові програми можуть бути такими: назва
програми, мета, завдання, напрями роботи, очікуваний результат, принципи, форми, методи, при-
йоми, засоби, тривалість виконання програми та ін. Програма може включати такі блоки: діагнос-
тичний, корекційний, розвиваючий, профілактичний. Діагностичний блок передбачає проведення
психодіагностичних методик для розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості
майбутніх психологів. Корекційний блок спрямовується на виправлення особистісних структур, що
перешкоджають особистісному зростанню. Розвиваючий блок використовується для планування
вдосконалення професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів. Про-
філактичний блок передбачає застосування заходів попередження особистісної незрілості. 

Самостійну роботу майбутніх психологів можна організувати шляхом ведення щоденників само-
пізнання, самоаналізу, рефлексивних щоденників, щоденників особистісного зростання, де будуть
описуватися напрями розвитку особистісної зрілості, шляхи самокорекції та саморозвитку. У щоден-
никах майбутні психологи занотовували власні роздуми про особистісне зростання, записували дані
самоаналізу, самоспостережень, порівнювали їх із результатами психодіагностичних методик. 

Крім щоденників, майбутні психологи виконують індивідуальну роботу у вигляді написання ав-
тонаративів, що можуть допомогти знайти суто біографічні, а не групові, вирішення проблеми осо-
бистісного і професійного зростання. Це розвиває самостійність, Его-ідентичність, аутентичність.
Можна запропонувати студентам заповнювати експрес-анкети з питаннями про особливості осо-
бистісного і професійного становлення їхньої особистості, їхні плани на майбутнє, написання ав-
тонаративів на відповідну «професійну» тему «Я — професійний психолог» та ін. 

Ефективними для розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх
психологів є активні методи навчання: групові дискусії, аналіз проблемних ситуацій, рольові ігри,
вправи на самопізнання і самооцінювання, мозковий штурм, невербальні прийоми, метод аналізу
конкретних ситуацій, моделювання майбутнього професійного процесу, метод «круглого столу»,
ділові ігри, метод самостійного формулювання психологічних понять та ін. В результаті застосу-
вання активних методів навчання розвивається самостійність, інтелектуальність, креативність, що
є професійно значущими характеристиками особистісної зрілості майбутніх психологів.

Пропонуємо під час професійної підготовки майбутніх психологів використовувати проблемне
навчання. Проблемне навчання — система методів і засобів навчання, основою якого виступає мо-
делювання реального творчого процесу за рахунок створення проблемної ситуації й управління
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пошуком вирішення проблеми. У проблемних ситуаціях розвивається інтелектуальність, критичне
мислення студентів, вміння аналізувати й об’єктивно оцінювати ситуацію, зважувати аргументи
«за» і «проти», що є професійно значущим для психолога. 

Застосовуються тематичні семінари, майстер-класи з особистісного зростання, психолого-пе-
дагогічний аналіз відеофільмів, створення власної психологічної бібліотеки, обговорення її змісту
на практичних і лабораторних заняттях, або спеціально відведених для цього заняттях. Можна за-
пропонувати студентам створити наукові гуртки (типу «На шляху до особистісного і професійного
зростання»), психологічні майстерні, проблемно-тематичні групи, практикуми з основ особистіс-
ного зростання психолога, що мають проблемно-пошукову спрямованість. Викладач і психолог
вишу проводить просвітницьку роботу з проблеми особистісного зростання у вигляді лекцій, дис-
путів, круглих столів та ін. 

Отже, ефективними для розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості май-
бутніх психологів є: психологічні засоби, акмеологічні технології, відповідна організація навчально-
виховного процесу і самостійної роботи студентів. Розвиток професійно значущих характеристик
особистісної зрілості майбутніх психологів повинен відбуватися у комплексному й цілісному підході
до формування всіх важливих якостей. Перспективами подальших досліджень цієї проблеми є ство-
рення ефективної комплексної програми психодіагностики і розвитку професійно значущих харак-
теристик особистісної зрілості, яка  повинна проводитися при вступі майбутніх психологів до вишу
(для визначення їхніх особистісних здібностей, профпридатності до професії психолога і для «від-
сіву» особистісно непридатних абітурієнтів до цієї професії), під час навчання (для контролю за ди-
намікою змін при навчанні на різних курсах), після закінчення навчання, на випускному курсі (для
визначення остаточної особистісної придатності, яка може бути показником при взятті на посаду
психолога).
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У статті поглиблено уявлення про зміст, сутність, структуру та особливості функціонування про-
фесійної свідомості студентів-майбутніх психологів; про етапи та засоби формування професійного
«Я-образу» студентів-майбутніх психологів у період навчання у вищому навчальному закладі. Окреслено
психологічні властивості особистості як індикатори сформованості професійної свідомості практичних
психологів. Показано взаємозв’язки між професійно-психологічним навчанням та рівнем розвитку про-
фесійної свідомості майбутніх практичних психологів, обґрунтовано процедури і зміст оптимізації під-
готовки майбутніх суб’єктів професійної психологічної діяльності. 

Ключові слова: «Я-концепція», «Я-професіонал», самооцінка, професійна самосвідомість, само-
розвиток.

В статье углублено представление о содержании, сущностии, структуре и особенностях функцио-
нирования профессионального сознания студентов-будущих психологов; об этапах и средствах форми-
рования профессионального «Я-образа» студентов-будущих психологов в период обучения в высшем
учебном заведении. Определены психологические свойства личности как индикаторы сформированности
профессионального сознания практических психологов. Показаны взаимосвязи между профессиональ -
но-психологическим обучением и уровнем развития профессионального сознания будущих практических
психологов, обоснованы процедуры и содержание оптимизации подготовки будущих субъектов профес-
сиональной психологической деятельности.

Ключевые слова: «Я-концепция», «Я-профессионал», самооценка, профессиональное самосо-
знание, саморазвитие

Annotation in Englis. In the article a picture is deep of maintenance, essence, structure and features of func-
tioning of professional consciousness of students, — future psychologists; about the stages and facilities of forming
of professional «Ya-obrazu» of students — future psychologists in the period of studies in higher educational es-
tablishment. Outlined psychological properties of personality as indicators of formed of professional consciousness
of practical psychologists. Intercommunications are rotined between professionally psychological by studies and
level of development of professional grounded procedures and maintenance of optimization of preparation of future
subjects of professional psychological activity.

Key words: «Self-concept», «I am a professional» self-esteem, professional self-awareness, self-development.

В умовах трансформації сучасної вітчизняної системи освіти у напрямі її гуманізації, зростання
вимог до творчого потенціалу особистості, розроблення і впровадження нових інформаційних і пси-
холого-педагогічних технологій навчання, в тому числі і в галузі підготовки майбутніх суб’єктів про-
фесійної психологічної діяльності, наукове обґрунтування професійної самосвідомості майбутніх
психологів перетворюється в одну із найбільш актуальних проблем. Досконале володіння майбутніми
психологами своїми професійними знаннями і навичками стає запорукою задоволення як широкого
кола соціальних проблем, так і тих, що безпосередньо пов’язуються із актуалізацією суб’єктної актив-
ності особистості. Тому завдання вищих навчальних закладів вбачається в тому, щоб забезпечити май-
бутніх психологів необхідними умовами для активізації розвитку професійної «Я-концепції». Наявна
система підготовки практичних психологів зорієнтована, головним чином, на оволодіння студентами
певною системою теоретичних знань, засвоєння зовнішніх вимог, спеціальних умінь та технік. Однак
специфіка професії, її спрямованість передусім на надання психологічної допомоги іншим передба-
чають те, що основним інструментом роботи психолога, крім тестів, спеціальних методик та іншого,
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має виступати його власна особистість, самооцінка, цінності, образ себе та навколишнього тощо. Про-
блема підготовки практичних психологів набула сьогодні особливого значення у зв’язку із великим со-
ціальним замовленням на цю спеціальність та різними формами їхньої підготовки. 

Існує багато досліджень, які порушують проблему необхідних особистісних рис практичного
психолога (В. Панок, Н. Пов’якель, Л. Уманець, Н. Чепелєва, Є. Чорний та інші). 

І. Андрійчук досліджувала проблему формування позитивної «Я-концепції» у процесі професій-
ної підготовки психологів. Модель особистості психолога включає в себе важливі особистісні риси
та якості, які вона об’єднує у поняття позитивна «Я-концепція», показниками якої є адекватність
і сталість самооцінки, високий рівень самоповаги, домінування інтернальних тенденцій локусу кон-
тролю, відсутність суттєвих внутрішньо особистісних проблем та особистої тривожності.

З. Становських проводив дослідження динаміки уявлень про себе та образу «Я-професіонал»
у процесі професійного становлення психологів. У результаті він з’ясував, що образ професіонала
з часом навчання у вищому навчальному закладі стає менш ідеалізованим, більш диференційованим
та структурованим. Згідно з його гіпотезою, кожний процес професійного навчання повинен міс-
тити можливість актуалізації кризи ідентичності.

Згідно з концепцією Є. Чорного, істинна професійна ідентичність характеризується автентичною
поглибленістю у професійну самореалізацію. Звідси основне завдання професійної підготовки пси-
хологів він вбачає в актуалізації професійної рефлексії на професійну ідентичність.

Але для того щоб на науковому рівні формувати повноцінну особистість психолога, цих дослід-
жень не досить. Потрібне виокремлення у структурі самосвідомості особистості окремої інстанції,
яка відповідає за реалізацію професійного шляху особистості тому, що процес професійного ста-
новлення — це досить тривалий процес, який не починається і не закінчується у стінах навчального
закладу. Н. Чепелєва назвала цю інстанцію професійною самосвідомістю та визначила її структуру:
наявність професійних значень (тезаурусу) та професійних смислів (особистісне професійне знання,
професійне ставлення до клієнта, професійні ідеали, норми та цінності, смислоутворюючі мотиви
професійної діяльності).

До складу професійної самосвідомості включають також і професійну «Я-концепцію». А. Реан
дає таке визначення: професійна «Я-концепція» — це уявлення особистості про себе як професіо-
нала. У зв’язку з цим можемо виділити такі етапи формування професійного «Я-образу» у майбутніх
психологів:

1. Формування у майбутніх психологів ідеальної моделі «Я-професіонал».
2. Актуалізація особистісної рефлексії на порівняння реального та ідеального образів «Я-про -

фесіонал».
3. Стимуляція особистісного зростання майбутніх психологів для досягнення ідеального образу

«Я-професіонал».
Професійна психологічна освіта, що існує нині, містить два компоненти: теоретичний та прак-

тичний. Теоретична підготовка у процесі навчання передбачає оволодіння професійно-необхідними
знаннями. Виділено три рівні системи професійних знань: загальнопсихологічні, спеціально-пси-
хологічні та знання зі спеціалізації. Кожен із рівнів передбачає набуття певної суми теоретичних
знань і формування практичних навичок, і має відрізнятися від інших специфічним способом ор-
ганізації та подання знань. 

Основу першого рівня — загальнонаукового — мають становити ті відомості, що накопичила на-
укова психологія у вигляді наукових фактів, законів, теорій. Такий спосіб організації автор називає
аналітично-статистичним. На цьому рівні одержання знань майбутніми психологами сприяє фор-
муванню таких властивостей професійної психологічної свідомості як теоретичність, гуманітар-
ність, універсальність, здатність до інтерпретації [1].

Наступний рівень складається із загальних основ практичної психології та науково-методичних
основ певного її напряму. Основним результатом на цьому рівні навчання має стати сформований
«психологічний світогляд» майбутнього психолога. Майбутній фахівець повинен формувати в собі
психологічне бачення оточуючого світу. Така особистісна характеристика включає в себе знання
умов професійної діяльності людини та її психологічних аспектів, занурення у практичну пробле-
матику, орієнтацію на реконструкцію та розв’язання психологічних проблем інших людей, уміння
аналізувати поведінку інших і робити практично значущі висновки. Цей рівень можна вважати ос-
новним у формуванні професійної психологічної свідомості майбутніх фахівців, тому що набуті
в процесі його опанування знання та вміння сприяють розвитку таких властивостей як інтуїтив-
ність, емпатійність, екзистенційність, толерантність [4].
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На третьому, індивідуально-типологічному, рівні знання мають організовуватися довкола певної
типології життєвих ситуацій особистості з урахуванням сфери її активності та вікових особливостей.
Основою навчання тут є життєва ситуація, а результатом — навички та уміння практичної роботи,
володіння набором технік, технологій та професійних дій. Реалізація завдань цього рівня можлива
за умов включення до навчального плану підготовки фахівців практикумів, тренінгів, практичних
занять, на яких відпрацьовуватимуться засвоєні знання [2]. 

Як відомо, формування змісту освіти відбувається під впливом великої кількості факторів. При
цьому найбільш помітний вплив спричиняють три фактори. Два з них — досить традиційні, а третій,
скоріше за все, — надбання останніх. Першим фактором, який впливає на систему професійної під-
готовки психолога й окремі її складові, є так званий соціальний запит на професіонала. Другий —
це наявні методологічні теоретичні та методичні здобутки, перш за все, психології.  Третім фактором
слід вважати запит конкретної особистості до системи освіти в цілому й системи професійної освіти
зокрема. Слід зазначити, що відокремлення «зони впливу» кожного з перерахованих факторів на
систему професійної підготовки психологів — досить складне завдання [3].

Отже, з огляду на вище зазначене, провідними психолого-педагогічними умовами формування
професійного «Я-образу» в умовах професійної підготовки майбутніх психологів є: допомога сту-
дентам в актуалізації професійної рефлексії на фахове самовизначення, включення в навчальний
процес активних методів формування особистості.

Метою дослідження було виявлення психологічних особливостей формування професійної са-
мосвідомості студентів-майбутніх психологів на етапі їх університетської підготовки, а також роз-
роблення на цій основі системи психологічних заходів, спрямованих на її розвиток. 

Група досліджуваних: 42 студенти четвертого — п’ятого курсу кафедри психології ЛНУ ім.
І. Франка, з них 18 юнаків та 24 дівчини, віком від 19 до 25 років.

Дослідження включало в себе формуючий експеримент («професійно-орієнтований тренінг» [5]),
спрямований на пізнання та вдосконалення студентами власних особистісних властивостей та якос-
тей, репрезентацію у свідомості студентів змісту образу майбутньої професійної діяльності, форму-
вання професійного самовизначення та «Я-образу». 

Ефективність психологічного тренінгу вимірювалась нами в доекспериментальному та післяек-
спериментальному тестуванні за допомогою стандартизованих психодіагностичних методик:

Методика дослідження рівня самооцінки за С. А. Будассі.
Методика «Cемантичний диференціал» Ч. Осгуда.
Діагностика рівня саморозвитку Л. Бєрєжнова.
Отже, за методикою дослідження рівня самооцінки за С. Будассі студентів четвертого та п’ятого

курсів ми отримати такі результати (табл.1). 

Таблиця 1 — Дослідження рівня самооцінки студентів

Виходячи з отриманих результатів, можна констатувати, що більшість досліджуваних до прове-
дення тренінгових заходів мають середній рівень самооцінки: 4 курс — 10 (50%) осіб, 5 курс —
9 (41%) осіб. 7 (35%) психологів 4 курсу мають низький рівень самооцінки, а 3 (15%) — високий.
7 (32%) психологів 5 курсу мають низький рівень самооцінки, а 6 (27%) — високий рівень самооцінки.

Після проведення тренінгу спостерігається підвищення рівня самооцінки студентів-психологів
як четвертого, так і п’ятого курсів. Так, низький рівень самооцінки студентів 4 курсу знизився на
10%, середній — знизився на 5%, а високий — зріс на 15% за рахунок зниження попередніх показ-
ників; рівні самооцінки після проведення тренінгу становили відповідно 5 (25%), 9 (45%), 6 (30%)
осіб. Рівень самооцінки 5 курсу після проведення тренінгу має таку динаміку змін: низький зни-
зився на 14%, середній — знизився на 5%, високий — зріс на 19% за рахунок зниження попередніх
показників, що характеризується позитивно і свідчить про формуючий вплив тренінгових занять.

Рівень 
самооцінки

До проведення тренінгу Після проведення тренінгу

4 курс 5 курс 4 курс 5 курс

осіб % осіб % осіб % осіб %

Високий 3 15 6 27 6 30 10 46

Середній 10 50 9 41 9 45 8 36

Низький 7 35 7 32 5 25 4 18

Олександра Дмишко. Психологічні основи формування професійного «Я-образу» у студентів



Показники рівнів самосвідомості студентів-психологів четвертого та п’ятого курсів відрізняються
за тенденцією зростання високого рівня самооцінки і зниження низького рівня самооцінки на стар-
шому курсі порівняно з молодшим. Це може свідчити про те, що у студентів у процесі навчання
формується та ускладнюється уявлення про самого себе і призводить до змін в емоційно-ціннісному
ставленні до себе та оточуючих.

Дослідження особливостей образу «Я» і образу професіоналу у студентів 4 та 5 курсів проводи-
лися за методикою особистісного диференціалу Ч. Осгуда, за такими параметрами: оцінка, сила,
активність.

Динаміка показників «Я-образу» та образу професіонала студентів — майбутніх практичних пси-
хологів 4 та 5 курсу представлені у вигляді графіка (рис. 1, рис. 2).

Рис. 1 Динаміка показників «Я-образу» та образу професіонала студентів — 
майбутніх практичних психологів 4 курсу

Рис. 2 Динаміка показників «Я-образу» та образу професіонала студентів — 
майбутніх практичних психологів 5 курсу

У студентів-майбутніх психологів 4 та 5 курсів серед показників «Я-образу» протягом навчання
з’явилася більш значна різниця за параметрами оцінки (+2), сили (+5) та активності (-2), а серед
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показників образу професіонала з’явилася незначна різниця за параметрами оцінки (+1), сили (+1)
та активності (0), але між параметрами оцінки, сили та активності образа професіонала значної різ-
ниці немає.

Аналізуючи отримані результати, можна говорити про те, що на четвертому курсі навчання
у ВНЗі студенти-майбутні практичні психологи мають досить чітко сформульований образ профе-
сіонала, тобто зразок, на який треба рівнятися. Цей образ лише коректується протягом навчання
через пізнання себе в навчальному процесі, і наприкінці п’ятого курсу образ реального «Я» збіга-
ється з образом професійного «Я» за показниками сили та активності (рис. 2). Графіки за цими по-
казниками збігаються та відрізняються за показником оцінки — студенти вважають, що рівень
оцінки у них ще не досяг професійного «Я-образу», оскільки їм не вистачає практичного досвіду
роботи практичним психологом.

Відомо, що саморозвиток характеризується прагненням розвиватися, наявністю якостей осо-
бистості, що сприяють саморозвитку, і можливостей реалізації себе в професійній діяльності.

Ефективність тренінгових занять перевірялася нами за допомогою методики діагностики рівня
саморозвитку Л. Бєрєжнова (табл. 2).

Таблиця 2 — Дослідження рівня саморозвитку студентів четвертого курсу

Так, до проведення тренінгових занять у студентів-майбутніх практичних психологів спостеріга-
лися такі рівні прагнення до саморозвитку: низький — у 2 (10%) осіб, нижче середнього — у 3 (15%)
осіб, середній — у 6 (30%) осіб, вище середнього — у 6 (30%) осіб, високий — у 3 (15%) осіб. Після
проведення формуючих заходів низький рівень зменшився на 1 (5%) особу, нижче середнього не змі-
нився, середній — зменшився на 1 (5%) особу, вище середнього — збільшився на 1 (5%) особу, ви-
сокий — збільшився на 1 (5%) особу; і після тренінгу становили відповідно: 1 (5%), 3 (15%), 5 (25%),
7 (35%), 4 (20%) осіб. Зміни, які відбулися у показниках рівнів прагнення до саморозвитку, мають не-
значні позитивні зрушення і можуть свідчити про наявність ефекту від проведеного тренінгу. 

Проте процес становлення та формування професійного «Я-образу» студентів-майбутніх пси-
хологів має системний характер і одними тренінговим заходами його не сформуєш. Тут необхідно
звернути увагу на формуючий вплив навчання студентів у вищому навчальному закладі, під час
якого не тільки отримуються професійні знання, а й придбаються професійні навички та вміння. 

Такі висновки дають нам змогу отримати результати дослідження за методикою діагностики рівня
саморозвитку Л. Бєрєжнова серед студентів п’ятого курсу. Серед студентів-майбутніх психологів
спостерігаються такі показники рівнів прагнення до саморозвитку (табл. 3). 

Так, до проведення тренінгових занять у студентів-майбутніх практичних психологів п’ятого
курсу спостерігалися такі рівні прагнення до саморозвитку: нижче середнього — у 4 (18%) осіб, се-
редній — у 6 (27%) осіб, вище середнього — у 7 (32%) осіб, високий — у 5 (23%) осіб.

Після проведення формуючих заходів рівень нижче середнього зменшився на 2 (10%) особи, се-
редній — збільшився на 1 (5%) особу, вище середнього — збільшився на 1 (5%) особу, високий не
змінився; і після тренінгу становили відповідно: 2 (10%), 7 (32%), 8 (35%), 7 (35%), 5 (23%) осіб.

Зміни, які відбулися у показниках рівнів прагнення до саморозвитку у студентів п’ятого курсу
також мають незначні позитивні зрушення і можуть свідчити про наявність ефекту від проведеного
тренінгу. 

Рівень прагнення до саморозвитку
До проведення тренінгу Після проведення тренінгу

осіб % осіб %

Дуже низький – – – –

Низький 2 10 1 5

Нижче середнього 3 15 3 15

Середній 6 30 5 25

Вище середнього 6 30 7 35

Високий 3 15 4 20

Дуже високий – – – –

Олександра Дмишко. Психологічні основи формування професійного «Я-образу» у студентів



Таблиця 3 — Дослідження рівня саморозвитку студентів п’ятого курсу

Отже, за результатами проведеного дослідження можна говорити, що: 
відбулися зміни у самооцінці за тенденцією зростання високого рівня самооцінки і зниження

низького рівня самооцінки на старшому курсі порівняно з молодшим. Це може свідчити про те, що
у студентів у процесі навчання формується та ускладнюється уявлення про самих себе і призводить
до змін в емоційно-ціннісному ставленні до себе та оточуючих;

відбулися зміни у характеристиках рис особистості за параметрами сили, активності та оцінки;
відбулися зміни у прагненні до саморозвитку: після проведення тренінгу як студентів четвертого,

так п’ятого курсів, цей показник має тенденцію до зростання, що характеризується позитивно і під-
тверджує ефективність проведення тренінгових заходів.

Таким чином, у процесі навчання відбуваються зміни, що наближають самосприйняття та самосві-
домість студентів до «Я-образу», адекватного обраній професії. Ці зміни відображують структуру та
особливості навчального процесу; особливі компоненти «Я-образу» студентів-майбутніх психологів.
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Рівень прагнення до саморозвитку
До проведення тренінгу Після проведення тренінгу

осіб % осіб %

Дуже низький – – – –

Низький – – – –

Нижче середнього 4 18 2 10

Середній 6 27 7 32

Вище середнього 7 32 8 35

Високий 5 23 5 23

Дуже високий – – – –
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Розділ XVIII
ПСИХОЛОГІЯ ОСІБ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ 
ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Олена Горецька, кандидат психологічних наук,
доцент, завідувач кафедри психології
Бердянського державного педагогічного університету
УДК 159.922.76:173

У статті висвітлено психологічні особливості ставлення батьків до дітей з особливими потребами, ви-
значено коло психолого-педагогічних проблем сімей, які виховують дитину з порушеннями психофізичного
розвитку, розглянуто умови формування оптимальної батьківської позиції до дітей з особливими потребам. 

Ключові слова: батьківське ставлення, батьківські настанови, особливості батьківського став-
лення до дітей з особливими потребами, феномен прийняття, спеціальні функції родини.

В статье освещены психологические особенности родительского отношения к детям, которые
имеют особенные потребности, определен круг психолого-педагогических проблем семей, которые вос-
питывают ребенка с нарушениями в психофизиологическом развитии, рассмотрены условия формиро-
вания оптимальной родительской позиции к детям, которые имеют особенные потребности. 

Ключевые слова: родительское отношение, родительские установки, особенности родительского отно-
шения к детям, которые имеют особенные потребности, феномен принятия, специальные функции семьи.

Psychological peculiarities of parents’ attitude to children with special needs are given in the article. The list of psycho-
logical and pedagogical problems of families with children with disabilities in psychological and physiological development
has been defined. Conditions of forming of optimal parents’ position to children with special needs have been considered.

Key words: parents’ attitude, parents’ installation, peculiarities of parents’ attitude to children with spe-
cial needs, phenomena of adoption, special function of the family.   

Орієнтація в нашій країні на гуманістичні цінності та реалізацію прав людини вимагає вирішення
вкрай важливої й актуальної проблеми сьогодення: соціальної підтримки та забезпечення профе-
сійного психологічного супроводження сімей, які мають дітей з особливими потребами. 

Мета статті: визначити психологічні особливості ставлення батьків до дітей з особливими по-
требами. 

Практика останніх років засвідчує збільшення кількості родин, які виховують дітей з особливими
потребами. Ця тенденція вимагає вирішення питання щодо створення ефективної кваліфікованої
допомоги цій категорії сімей, оскільки саме родина забезпечує соціалізацію та виступає основним
вихователем дітей із порушеннями у фізичному та психічному розвитку. 
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Результати численних сучасних досліджень підкреслюють значимість родинного оточення як од-
ного з основних факторів, що впливає на покрашення здоров’я дитини з особливими потребами.

Концепція сімейного виховання дитини з відхиленнями в розвитку має основну мету — досяг-
нення гармонійного психологічного простору родини з нестандартною дитиною, максимального
розвитку її потенційних можливостей і забезпечення успішної інтеграції в суспільство.

Однак у своєму прагненні допомогти дитині сім’ї стикаються зі складними психологічними про-
блемами: прийняття/неприйняття дитини з особливими потребами, неадекватне батьківське став-
лення до неї, порушення структури родини та ускладнення взаємин між її членами, виникнення
цілого ряду емоційних проблем батьків, відсутність порозуміння та підтримки подружжя.

Перші дослідження проблем емоційної сфери батьків, які мають дітей із особливими потребами,
належать зарубіжним авторам. Так, М. Стоун описав проблеми сімей, які виховують дитину з по-
рушеннями у психофізичному розвитку, визначив види стресів таких родин, виділивши насамперед
фінансовий, емоціональний, фізичний [9]. 

Вивченню процесу адаптації до стресу сімей, які мають дітей з порушеннями у розвитку, учені
надають особливого значення. Детальну періодизацію кризових станів емоційної сфери батьків за-
пропонував Е. Шухардт:

1. Невизначеність (стан панічного жаху перед невідомим, шок, відчуття краху «нормального» життя).
2. Визначеність (суперечність між розумінням проблеми на раціональному рівні та заперечення

її існування на емоційному).
3. Агресія (поява негативних почуттів, емоційних спалахів, гніву).
4. Активна, безрезультативна, хаотична діяльність (нераціональні спроби опанувати безвихідь

ситуації, пошук чудодійного зцілення).
5. Депресія (відчуття апатії, втоми, безвихідності, спустошеності, відчаю).
6. Прийняття проблеми (віднаходження нового сенсу життя).
7. Активізація (прийняття проблеми, розкриття внутрішнього потенціалу, активна побудова та

реалізація життєвих планів).
8. Солідарність (створення об’єднань з іншими батьками, які мають аналогічні проблеми) [9]. 
Вивченням психотравмуючого впливу порушення розвитку дитини на психіку та поведінку бать-

ків, дослідженням деструктивних батьківсько-дитячих стосунків у досліджуваних родинах займа-
лися В. Вишневський, Р. Майрамян, І. Мамайчук. Автори підкреслюють наявність у матерів дітей,
які мають порушення в розвитку, різних психологічних та психосоматичних проблем, а саме вира-
женого афекту туги, синдрому тривожної депресії, виснаження та сильної втоми, неврозів, головних
болей, нудоти, коливань артеріального тиску, психогенного свербіжу, порушень менструального
циклу, частих застуд та алергій, серцево-судинних та ендокринних захворювань тощо [1; 3; 4].

Під впливом сильних психотравмуючих факторів: народження хворої дитини, проблеми в її ви-
хованні та навчанні, труднощів спілкування з нею — особистість матері може зазнавати значних
змін. На думку В. Вишневського, негативні емоційні переживання матерів можуть трансформува-
тися в невротичний розвиток особистості й суттєво порушити її соціальну адаптацію [1]. 

За результатами дослідження особливостей батьківсько-дитячих стосунків Г. Мішина виділяє
шість неадекватних моделей співпраці батьків з дитиною: ізольованість, передбачувану взаємо-
пов’язаність, мовленнєву взаємопов’язаність, «мовчазну співприсутність», «вплив і взаємовплив»,
активний взаємозв’язок [9]. 

І. Скворцов визначає чотири типи матерів, які по-різному ставляться до дітей з порушеннями:
домінуючий, агресивний, приязний, підлеглий [9].

Сім’ї по-різному ставляться до проблеми захворювання дитини. Якщо всі члени родини при-
ймають проблему, конструктивно вирішують складні ситуації, намагаються ефективно спілкува-
тися, мають позитивне ставлення до дитини та до себе, готові прийняти допомогу, то все це сприяє
створенню зони благополучного особистісного розвитку дитини та поступово актуалізує в неї по-
тенціал власної життєдіяльності. 

Проте сім’я може стати причиною формування негативних якостей дитини, затримувати її роз-
виток та адаптацію до соціуму. Деструктивне ставлення до проблеми вад дитини й порушень у бать-
ківсько-дитячих стосунках гальмують розвиток, призводять до погіршення здоров’я дитини,
виявляються серйозною перешкодою у його взаєминах з оточуючим світом. Дитина з особливими
потребами в таких сім’ях відчуває подвійне навантаження: неприйняття суспільством і схильність
до відчуження у власній родині [6].
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Аналіз різних аспектів проблем сім’ї з дітьми із відхиленнями у розвитку здійснено у працях
Н. Мазурової, І. Мамайчук, Є. Мастюкової, Г.А. Мішиної, А.Г. Московкіної, А. Співаковської,
В. Ткачової та інших. Однак, незважаючи на достатню кількість досліджень, актуальним є вив-
чення саме проблеми ставлення батьків до дітей з особливими потребами під кутом зору родин-
них взаємин.

Проблеми дисгармонійності родинної атмосфери, неконструктивність моделей дитячо-бать-
ківських взаємин, неадекватність стилів виховання дітей з відхиленнями у розвитку обумовлюються
характером і ступенем вираженості порушень у дитини, їх незворотністю, тривалістю; особистіс-
ними якостями батьків, їхніми психологічними особливостями; родинними ціннісними орієнта-
ціями; ступенем освіченості батьків; соціальним середовищем та умовами, які перешкоджають
реалізації батьками своїх виховних завдань тощо [5]. 

У сім’ях із неприйняттям дитини з особливими потребами ставлення батьків характеризується
її емоційним відторгненням, невмінням створювати ситуацію спільної діяльності, неадекватним
стилем виховання, недостатньою потребою спілкування з дитиною, відсутністю взаємодопомоги,
наявністю деструктивних настанов. Найпоширенішими помилковими настановами батьків є:

– неприйняття ситуації («За що мені таке?!»);
– перенесення провини на дитину («Безпорадна істота! Стільки сил, грошей — усе безре -

зультатно!»);
– пошук винних («Це все твоя «гнила» кров!»);
– фальшивий сором («Мені неприємно та соромно, що в мене «ненормальна» дитина);
– синдром жертви («У мене немає життя!»);
– комплекс провини («Це мене Бог покарав! Мій борг — спокутувати провину»);
– самоприниження («Я завжди була нещаслива. Тільки зі мною може таке трапитися!»);
– манія «особливості» («Наша родина особлива, не така, як усі»);
– споживацькі потреби («Нам повинні усі йти назустріч — у нас таке горе!»);
– «убивча» жалість («Ця дитина така безпорадна! Вона нікому не потрібна такою. Без мене вона

загине!») [2, с. 22–24].
Наявність таких настанов призводить до погіршення родинного клімату, зациклювання на влас-

них проблемах, до почуття безвиході, створює напружену емоційну атмосферу, підштовхує до не-
продуманих вчинків, порушує взаємини між членами сім’ї, ускладнює ситуацію соціалізації дитини,
виключає співпрацю та підтримку, демонструє небажання батьків допомогти дитині. 

Ставлення батьків до дітей з особливими потребами в цілому має такі загальні риси: жалість,
опіка, контроль, надмірна батьківська турбота, надзвичайна відданість або ж має суперечливий ха-
рактер і супроводжуватися емоційним відторгненням хворої дитини, що може виявляється навіть
у жорстокому поводженні з нею. 

Поняття «батьківське ставлення» має загальний характер, вказувати на взаємні зв’язок, прина-
лежність, залежність і включає суб’єктивно-оцінне та свідомо-вибіркове уявлення про дитину, що
в цілому визначає особливості її сприйняття, спосіб спілкування, характер, дії. Як правило, у струк-
турі батьківського ставлення виділяють когнітивний (пізнання та розуміння дитини), емоційний
(прийняття дитини як самостійної цінності, емоційна чуйність, емпатія, терпимість) і поведінковий
(взаємодія батьків з дитиною, адекватною до її потреб, здатність до співпраці, ініціативність, гар-
монійні стосунки) компоненти. Прояви взаємного ставлення більш тісно пов’язані з емоційними
переживаннями, тому порушення емоційного зв’язку між батьками та дітьми може призводити до
формування стійкого емоційно-негативного тла у взаєминах, труднощів взаєморозуміння, тобто
стосунки батьків із дитиною, яка має особливі потреби, можуть бути, з одного боку, тісними, близь-
кими, дружніми, з іншого — далекими, ворожими, холодними. При віддаленні від полюсу теплих
взаємин з’являється «зона психічного неблагополуччя». 

За результатами дослідження особливостей батьківського ставлення до дітей з особливими по-
требами за методикою А. Варга, В. Століна (14 сімей), яка дозволила виявити батьківські позицій
щодо виховання дітей з особливими потребами та спілкування з ними, отримуємо результати, ві-
дображені в табл. 1.

Ставлення батьків більшості сімей (11) за шкалою «Прийняття відштовхування» має високі та
середні показники, тобто дорослі намагаються підтримувати дитину, приймають її такою, якою вона
є, люблять її, визнають індивідуальність дитини, симпатизують їй, беруть активну участь у її житті,
виявляють готовність до співпраці та конструктивного вирішення проблем, проводять з нею досить
багато часу й анітрохи не шкодують про це.
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Таблиця 1. — Типи батьківського ставлення до дітей, які мають особливі потреби (%)  n=14

Проте низькі бали за шкалою «Прийняття  відштовхування» мають 3 родини, в яких визначено
рівень зневажання дитини, сприймання її як нездатної досягти успіху в житті, відсутність довіри,
поваги. Батьки часто ставляться до дитини негативно, відчувають роздратування, злість, досаду. 

За шкалою «Соціальна бажаність» більшість сімей (12) має середні показники, що свідчать про
певні труднощі у сприйманні дитини, котра може досягати успіхів, і саме  батьки заохочують її до
дій та прояву ініціативи. 

Дорослі не завжди виявляють інтерес до того, що цікавить дітей, недооцінюють їх здібності та
вважають, що їх діти не зможуть чогось досягти в майбутньому, самостійно адаптуватися.

За шкалою «Симбіоз» високі та середні показники свідчать про те, що батьки дітей, які мають
особливі потреби, не мають психологічної дистанції з ними. Дорослі намагаються бути завжди поруч
з дитиною, захищати від неприємностей і труднощів, задовольняти їх основні розумні потреби.

Високі бали за шкалою «Авторитарна гіперсоціалізація» — ознака того, що дорослі поводяться
занадто авторитарно з дитиною, вимагають від неї безумовного підкорення, беззастережної слух-
няності та дисципліни, нав’язують власну волю, не намагаються зрозуміти її точку зору, пильно сте-
жать за її досягненнями, нетерпеливі до дитини, застосовують покарання. Проте 35,7% батьків
в таких сім’ях доцільно контролюють своїх дітей, що є найбільш оптимальним підходом. 

За шкалою «Маленький невдаха» високі бали мають 4 родини. Це свідчить, що батьки сприй-
мають дитину невдахою, нездатною до успіху, неуспішною. Батьки не довіряють дитині, суворо
контролюють її дії, ставляться як до нетямущої істоти, її інтереси, думки і почуття здаються дорос-
лим несерйозними і вони їх ігнорують. 

Більшості батьків (9) дитина здається непристосованою, неуспішною, відкритою для негативних
впливів і з огляду на це вони намагаються відгородити дитину від труднощів життя і чітко контро-
лювати її дії. 

І лише в одній родині дорослі беззастережно вірять у дитину, переконані, що в неї все вийде, якщо
докладати спільних зусиль, постійно намагаються підтримувати, навіть коли щось не виходить.

Таким чином, за результати проведеного тестування ми можемо зробити висновок, що більшість
батьків прагне проводити вільний час із дитиною, підтримувати її інтереси, у всьому допомагати,
пишаються її досягненнями, проте зберігають досить сторонню позицію, витримують дистанцію,
займають позицію зверхності. Спілкування, сповнене емоційних стресів, відбувається на позиціях
нерівноправності, відсутності зворотного зв’язку, дитина сприймається як особа пасивна, не вра-
ховуються її почуття й думки. Батьки використовують типово негативні способи спілкування з ди-
тинною: накази, розпорядження, команди, погрози, моралізування, осуд, вирок, присоромлення,
часто застосовують авторитаризм у контролі та при покараннях, придушують ініціативу, самостій-
ність. Батьки надають перевагу «вихованню», а не емоційній близькості, гармонійному співісну-
ванню з дитиною. Іноді дорослі чекають від неї часто неможливих досягнень, що формує відчуття
невідповідності бажанням батьків, провину, високий рівень тривоги, депресію, прояви нервозності.
У дитини посилюється відчуття невпевненості, сприймання себе як неуспішної, нездатної досягти
успіху, що підвищує ризик погіршення здоров’я й виникнення вторинних симптомів.

Особливістю ставлення батьків до дітей з особливими потребами є недооцінювання можливостей
та здібностей власних дітей, поодиноке заохочування до самостійності й ініціативи, бажання захи-
стити від труднощів і неприємностей життя, постійна тривога за дитину, котру вони у будь-якому
віці сприймають як маленьку та беззахисну. 
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Тип батьківського
ставлення

Рівень

Низький Середній Високий

Прийняття 
відштовхування 

21,4% 64,3% 14,3%

Соціальна бажаність 14,3% 85,7% –

Симбіоз – 21,4% 78,6%

Авторитарна 
гіперсоціалізація

– 35,7% 64,3%

Інфантилізація 7,1% 64,3% 28,6%
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Ще однією особливістю прийняття батьками дитини з особливими потребами є сприйняття її
або як суб’єкта соціальних взаємин, тобто дорослі не акцентуються на порушеннях дитини, ство-
рюючи сприятливі умови до її адаптації в соціумі, або ж розглядають дитину як особистість, котра
не сприймається суспільством. У такому разі в батьків з’являється бажання захистити та сховати
дитину від усіх, що негативно впливає на формування адекватних форм взаємодії дитини з соціу-
мом. Таку поведінку батьки часто пояснюють нетерпимим ставленням інших людей до дітей з особ-
ливими потребами. У таких ситуаціях у дитині починає проявлятися відгородженість від оточуючих,
тривожність, страх або агресивна поведінка стосовно інших. 

Батькам дитини, яка має особливі потреби, необхідно розуміти, що інвалідність дитини різко
змінює всю життєдіяльність родини: цінності, прагнення, бажання, особливості спілкування, пси-
хологічний клімат, емоційні стани й реакції всіх членів сім’ї. Тому успішність розвитку, виховання,
навчання, соціальної адаптації дитини з особливими потребами залежатиме від оптимального ви-
конання сім’єю кількох специфічних функцій.

Реалізація функції емоційного прийняття сприятиме формуванню в родині атмосфери любові та
підтримки, поваги, зацікавленості в допомозі дитині з особливими потребами та всім членам сім’ї.
Дитина беззастережно приймається всією родиною як унікальна й індивідуальна особистість. У неї
швидше та легше формуються необхідні знання й навички, встановлюється емоційне благополуччя,
стресостійкість, досягається певний рівень особистісної зрілості. У родині створюються оптимальні
умови для прояву активності та самореалізації усіх її членів. 

Реабілітаційно-відновлювальна функція допомагає батькам визначити стратегію правильної ро-
боти та спеціальної допомоги дитині з особливими потребами, що оптимізує її фізичний та психіч-
ний стан.

Реалізація корекційно-освітньої функції сприяє формуванню у батьків правильної мотивації до
розвитку та навчання дитини; створює необхідне корекційно-освітнє середовище, яке допомагає
розвивати у дитини з особливими потребами позитивне ставлення та інтерес до оточуючого світу,
зацікавленість до його пізнання. Створення такого середовища допомагає визначити потенційні
можливості та здібності дитини, оптимізує її особистісний розвиток, допомагає долати внутрішні
психологічні проблеми як дитини, так і батьків.

Виконання пристосувально-адаптувальної функції сприяє формуванню в дитини з особливими
потребами більш високого рівня самостійності й активності у вирішення різних життєвих проблем,
розкриває та створює нові адаптаційні можливості дитини.

Соціалізувальна функція допомагає формуванню в дитини з порушеннями активності адекватних
взаємини з іншими, мотивує її до пізнання світу, встановлення контактів з однолітками, оволодінню
знаннями та навичками посильної професії.

Професійно-трудова функція залежно від рівня порушення сприяє формуванню трудової орієн-
тації, допомагає визначенню в майбутній професійній зайнятості.

Реалізація особистісно орієнтованої функції сприяє розкриттю самобутності й неповторності ди-
тини з особливими потребами, її здібностей, активному входженню в культурне середовище. 

Рекреаційна функція дозволяє досягти свободи від упередженого ставлення оточуючих до дітей
з особливими потребами. Спільний відпочинок, прогулянки, відвідування свят, театрів дозволяє
дитині відчути себе включеною до світу інших, вийти за межі родинного вакууму, оптимізує життє-
вий тонус, сприяє встановленню контактів зі світом природи та людей.

Основні завдання роботи психолога з сім’єю, яка має дитину з особливими потребами, мають
бути спрямовані на допомогу у виборі правильної тактики виховання; навчанні дитини певних на-
вичок; інформування про вікові й індивідуальні особливості дитини через розлади в розвитку; до-
помогу в адекватному оцінюванні можливостей дитини; навчання конкретних методик
коригувальної роботи; гармонізацію внутрішньосімейних взаємин; розв’язання особистісних про-
блем членів родини, спричинених появою дитини з відхиленнями в розвитку; складання стратегії
соціальної поведінки в типових стресових ситуаціях.

Лише за умови відкритої безкорисливої, істинної любові батьків до дитини, беззаперечного при-
йняття, віри в її сили та можливості, уваги до її почуттів, думок та інтересів, терпимості, врахування
позитивних якостей особистості дитини та підтримку її сильних сторін, довірливому спілкуванні,
відповідальності та взаємодопомозі можливе створення родинної атмосфері, де дитина з особли-
вими потребами відчуватиме надійну основу для подальшого становлення та функціонування в не-
простому дорослому житті. 

Олена Горецька. Психологічні особливості ставлення батьків до дітей з особливими потребами
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ 
З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ
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медичної психології та психодіагностики 
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Стаття присвячена проблемам розв’язання практичних завдань з удосконалення особистісного та
інтелектуального розвитку осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Ключові слова: зони мозку, інтелектуальний розвиток, клініко-психологічний аналіз, структура
інтелектуального дефекту, аферентна імпульсація.

Статья посвящена проблемам разъяснения практических задач по усовершенствованию личностного
и интеллектуального развития лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Ключевые слова: зоны мозга, интеллектуальное развитие, клинико-психологический анализ,
структура интеллектуального дефекта, афферентная импульсация.

This article is devoted to the problems of practical tasks solving on perfection of personality and intellectual
development of persons with the limited physical abilities. 

Key words: areas of brain, intellectual development, clinical psychological analysis, structure of intellectual
defect, eisodic impulsation.

На сьогоднішній день існує велика кількість методів, що дозволяють розкривати принципи ді-
яльності головного мозку. Нові техніки сканування живого мозку та отримання його зображень доз-
воляють вивчати активність головного мозку і описувати зміни, що відбуваються в клітинах мозку
при різноманітних ураженнях.

Розкриття генетичного коду людини дало змогу виділити гени, від яких залежить інтелект і тем-
перамент, а також гени, які можуть призвести до хвороб мозку. Складні методи дослідження зв’язків
між клітинами мозку виявили, що в мозку дорослих людей є клітини, що дозволяють генерувати
необмежену кількість нейронів. Тепер дослідникам відомо не лише те, як саме мозок кодує інфор-
мацію, заносячи її в пам’ять на молекулярному рівні, а й мають можливості керувати цим процесом.
На знімках, що були зроблені за допомогою позитронної емісійної томографії (ПЕТ), були виділені
не лише зони мозку, які активуються під час прослуховування пісень, а й ті зони, які активуються
(і, що дуже важливо, не активуються) під час медитацій та релігійних обрядів [2, с. 7]. 

Найважливіше, на що необхідно звернути увагу, це більш раннє виявлення відставання дитини з фі-
зичними вадами в інтелектуальному розвитку. Найбільш оптимальним віком для цього є дошкільне
дитинство, коли дитина володіє високим рівнем чутливості та пластичності нервової ситеми, високим
рівнем компенсаторних можливостей і особливо піддається психологічній корекційній допомозі.

Для розвитку мозку дитини дуже важливими є перші три роки життя. Якщо дитина не буде розви-
ватись протягом цих років, то вона може втратити деякі можливості в розвитку. Мозок маленької
дитини постійно шукає шляхи для саморозвитку. Відсутність турботи про особистісний та інтелекту-
альний розвиток дитини може значно звузити потік інформації, яка необхідна дитині, щоб її мозок
розвивався нормально. Крім того, відсутність батьківської турботи може позбавити дитину впевне-
ності в собі, що необхідна для вирішення подальших завдань. Результатом поганого ставлення є про-
блеми з пізнавальними здібностями, а також схильність до депресії в майбутньому [2, с. 45].

Водночас швидкі темпи розвитку дитини в переддошкільному та дошкільному віці, а також від-
сутність будь-яких вимог з боку батьків та вихователів можуть залишити без уваги різноманітні від-
хилення дитини від нормального розвитку. А уже школа стає тим індикатором, який демонструє всі
проблеми в інтелектуальному розвитку дитини. В такому разі первинні порушення інтелекту дитини
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супроводжуються появою    вторинних  деформація особистості, поява різноманітних психосома-
тичних та психоневрологічних патологій, швидка втрата інтересу до процессу навчання. В такій си-
туації страждають не лише діти, але і їх батьки [3, с. 5].

На думку І. Ільїної, найоптимальнішим методом, що дозволяє не лише кількісно, а й якісно оці-
нити рівень інтелекту, є метод клініко-психологічного аналізу. Цей метод розглядається як інтен-
сивне вивчення окремого випадку і дозволяє досить об’єктивно диференціювати нормальний та
з відхиленням інтелектуальний розвиток дитини.

Узагальнення досвіду таких вчених як Л. Виготського, Б. Зейгарнік, А. Лурії та ін. дозволило
включити в клініко-психологічний метод комплексне дослідження дитини з використанням таких
методів, як бесіда, спостереження, аналіз аналітичних даних, психометричні тести, що поєднують
у собі кількісний і якісний аналіз отриманих даних [3, с. 7].

Комплексний клініко-психологічний метод дозволяє не лише визначити рівень інтелектуального
розвитку дитини відносно вікового нормативу, а й зрозуміти, якими шляхами дитина прийшла до
цього результату, який її потенціал, якими є її динамічні характеристики, «зона найближчого роз-
витку», швидкість навчання, мотивація, особливості особистості.

Стадії інтелектуального розвитку, згідно з Піаже, можна розглядати як стадії психічного розвитку
в цілому. Якщо розглядати дітей з обмеженими можливостями, то слід враховувати, що дитина не
проходить ці стадії чітко за календарем; зміни відбуваються поступово в різний час з урахуванням
індивідуальних особливостей дитини.

Ряд таких російських вчених як, С. Дуванова, Н. Трофімова, Н. Трофімова, Т. Пушкіна, виділили
особливості структури інтелектуального дефекту при ДЦП:

1) нерівномірно знижений запас відомостей та уявлень про навколишній світ, що обумовлено
декількома причинами, а саме: вимушеною ізоляцією, обмеженням контактів дитини з однолітками
й дорослими людьми у зв’язку з відсутністю або труднощами пересування; утруднення пізнання
навколишнього світу в процесі предметно-практичної діяльності, пов’язане з проявом рухових роз-
ладів; порушення сенсорних функцій;

2) нерівномірний, дисгармонійний характер інтелектуальної недостатності, тобто порушення
одних інтелектуальних функцій, затримка розвитку інших і збереження третіх. Мозаїчний характер
розвитку психіки пов’язаний з раннім органічним ураженням мозку на ранніх етапах його розвитку.
Несформованість вищих коркових функцій є важливою ланкою порушень пізнавальної діяльності
при ДЦП. У деяких дітей розвиваються переважно наочні форми мислення, в інших, навпаки, особ-
ливо страждає наочно-дійове мислення при кращому розвитку словесно-логічного;

3) Виразність психоорганічних проявів  сповільненість, виснаженість психічних процесів, труднощі
переключення на інші види діяльності, недостатність концентрації уваги, зниження обсягу механічної
пам’яті. Велика кількість дітей відрізняється низькою пізнавальною активністю, що проявляється у
відсутності інтересу до завдань, слабкій зосередженості, повільності й зниженій переключаємості пси-
хічних процесів. Низька розумова працездатність частково пов’язана із церебрастенічним синдромом,
що характеризується швидко наростаючим стомленням при виконанні інтелектуальних завдань. Най-
більш чітко воно проявляється в шкільному віці при різних інтелектуальних навантаженнях [7].

Для дітей із церебральним паралічем характерні також розлади емоційно-вольової сфери. Емоційні
розлади при різних формах ДЦП проявляються по-різному. На думку, Е. Калижнюк та В. Ковальова,
це можуть бути важкі негроподібні порушення та психопатоподібні порушення на тлі органічного
ураження ЦНС, які нерідко проявляються при спастичній диплегії та геміпаретичній формі ДЦП.
Також І. Мамайчук зазначає, що у дітей та підлітків із ДЦП можуть спостерігатися емоційні розлади
у зв’язку з наявністю фізичного дефекту, вихованням по типу гіперопіки чи ранньої соціальної та пси-
хічної деривації [1.]. Як зазначають С. Дуванова, Н. Трофімова та інші вчені, емоційні розлади у одних
дітей проявляються у вигляді підвищеної емоційної збудливості, дратівливості, руховому розгальму-
ванні, в інших  у вигляді загальмованості, сором’язливості, боязкості. Схильність до коливань на-
строю часто поєднується з інертністю емоційних реакцій. Так, почавши плакати або сміятися, дитина
не може зупинитися. Підвищена емоційна збудливість нерідко поєднується з плаксивістю, дратівли-
вістю, примхливістю, реакцією протесту, які підсилюються в новій для дитини обстановці та при втом-
леності. Іноді відзначається радісний, піднесений настрій зі зниженням критики (ейфорія) [7].

У дітей з церебральним паралічем своєрідна структура особистості. Достатній інтелектуальний
розвиток часто поєднується з відсутністю впевненості в собі, самостійності, з підвищеною сугес-
тивністю. Вчені О. Мастюкова та К. Семенова вважають, що найбільш характерною особливістю
особистості дитини з церебральним паралічем є риси своєрідного психічного інфантилізму.
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Досліджуючи особливості формування Я-образу у школярів з церебральним паралічем, О. Ро-
маненко виявила, що своєрідність формування Я-образу у школярів з церебральним паралічем обу-
мовлена особливостями взаємодії трьох основних факторів: по-перше, біологічним чинником,
оскільки при дитячому церебральному паралічі порушується інтеграція сенсорної інформації, що
надходить ззовні та зсередини та інтерпретується мозком. Це стає перешкодою при формуванні різ-
ного виду уявлень, що складають Я-образ особистості. По-друге, функціональним чинником, що
визначається мірою дефіцитарності рухової сфери, обмеженістю можливостей хворої дитини до ак-
тивного пізнання оточуючого світу та її взаємодії з нею. По-третє, соціальним чинником, що поєд-
нує в собі як психотравмуючий характер спілкування з соціумом, так і особливості реагування на
свій фізичний дефект, його суб’єктивну значущість для дитини. 

У ході дослідження вона дійшла висновку, що у школярів з церебральним паралічем відмічається
більш низький ступінь розвитку когнітивного компоненту Я-образу порівняно зі здоровими одно-
літками. Це проявляється у сповільненій динаміці формування понять, що складають Я-образ осо-
бистості, у неадекватності їх розуміння, слабкій узагальненості та диференційованості. Причинами
когнітивної спрощеності Я-образу є як недостатність умов для повноцінного розвитку внаслідок
рухового дефекту, так і захисно-компенсаторне витіснення травмуючого для особистості усвідом-
лення власних якостей [5]. 

Нерідко для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату характерна слабка пізнавальна ак-
тивність, яка частково обумовлена недостатністю комунікаційних функцій. Особливо гостро постає
ця проблема в підлітковому віці, оскільки фізичні та мовленнєві дефекти перешкоджають підлітку
з обмеженими можливостями повноцінно спілкуватися з однолітками. На думку Т. Скрипник,
у розвитку особистості дитини з обмеженими можливостями є два типи перешкод. Перший тип —
це певні фізичні, фізіологічні чи психічні розлади дитини, другий — вторинні явища, такі як власна
неповноцінність, відчуженість [4].

Як відомо, еволюційно найбільш молодим утворенням головного мозку людини є кора великих
півкуль. Права півкуля — «художнє, емоційне»  бере участь у розпізнаванні зорових, музичних об-
разів, форми і структури предметів, в усвідомленій орієнтації в просторі. Ліва півкуля визначається
як «мислительне, логічне», і відповідає за регуляцію усної мови, письма, рахунку та логічного мис-
лення. Об’єднувальну роль у діяльності обох півкуль відіграють функції руки.

Розглядаючи клінічну картину, яка спостерігається при дитячому церебральному паралічі, до-
слідники відмічають взаємозалежність психічної та фізичної сфер розвитку дитини. Порушення од-
нієї з цих сфер призводять до значних порушень інших.

Зокрема, ще І. Сєчєнов говорив про важливість аферентної імпульсації в розвитку центральної
нервової системи. На думку К. Семенової, морфо-функціональний розвиток головного мозку в пре-
та постнатальному онтогенезі відбувається під впливом поступаючої аферентації. Апарат пропріо-
цептивної аферентації, що подає сигнали майже у всі відділи центральної нервової системи, визначає
найбільш складні форми інтеграції іннерваційних відносин. Відповідно можливості становлення мо-
торики дитини при перинатальній патології центральної нервової системи чи порушеннях на ранніх
етапах постнатального онтогенезу, коли провідні шляхи та центри мозку ще є незрілими: розвиток
мозку в період внутріутробного життя відбувається під впливом мультифакторної аферентації із суг-
лобно-м’язового апарату, що займає основне місце в процесах організації розвитку [6, с.15].

В постнатальному онтогенезі подальший розвиток мозку стимулюється та визначається тією
ж мультифакторіальною аферентацією від різних аналізаторських систем, при цьому імпульсація
з суглобно-м’язового апарату має тонусогенне значення і визначає можливості подальшого роз-
витку моторики. Розвиток рухової системи відбувається в процесі самого рухового акту. Тому про-
пріоцептивна імпульсація є одним із елементів розвитку головного мозку [6].

Для розвитку дітей з дитячим церебральним паралічем дуже важливо розвивати три компоненти,
і перший — це рух. При ДЦП порушення рухових функцій первинне і являє собою своєрідне від-
хилення моторного розвитку, яке без відповідної корекції справляє негативний вплив на весь хід
формування нервово-психічних функцій. Ураження центральної нервової системи при ДЦП пору-
шує роботу м’язових схем довільних рухів, що й визначає одну з основних труднощів становлення
рухових навичок, а значить, позначається на виконанні найелементарніших вправ. 

Другий компонент — це музика. З одного боку, вона формує почуття прекрасного, підвищує емоційний
стан, посилює мотивацію навчання. З іншого — найважливішими виразними засобами музики служать
ритм і темп, дотримання яких вкрай важке для дітей з ДЦП. Різні порушення м’язового тонусу (спастич-
ність, регідність, гіпотонія, дистонія), наявність гіперкінезів, тремору, синкинезїї не дають можливості ви-
конувати рухи в заданих ритмі і темпі. Водночас спроби витримати їх можуть швидко втомити дитину.

Ірина Грицюк. Особливості розвитку дитини з дитячим церебральним паралічем



Нещодавні дослідження німецьких нейробіологів показали, що мовні центри в лівій півкулі
мозку використовуються для аналізу послідовності акордів навіть у людей без музичної освіти. Деяка
музика здатна привести мозок в стан найоптимальніший для навчання. Різні стилі музики по-різ-
ному впливають на стан мозку, настрій та мислення. Класична музика, зокрема сонати Моцарта,
здійснюють позитивний вплив на просторово-часовий тип мислення, а також музика покращує
пам’ять, заспокоює [2, с. 258].

Третій компонент — це мова. У роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників зазначається, що
при ДЦП поряд із порушеннями опорно-рухового апарату відзначаються різноманітні мовні пору-
шення (дизартрії, анартрія, заїкання). Для дітей з ДЦП характерні різні форми мовного дизонтоге-
незу, що проявляються у вигляді як оборотних порушень (затримка домовного і мовного розвитку),
так і більш стійких системних розладів. Тому завдання, що включають мовний матеріал, повинні
бути індивідуальними.

Цих суперечностей можна уникнути, якщо доцільно використовувати кожний із компонентів.
Виявлені порушення визначають не тільки актуальність їхнього вивчення, а й необхідність зміни
низки принципових вимог до методів логоритмічних робіт з такими дітьми.

Мета застосування та розвитку названих вище компонентів для дітей з ДЦП полягає в макси-
мальному всебічному розвитку дитини відповідно до її можливостей і відповідної адаптації до со-
ціального середовища. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:

– сприяти оволодінню певними видами рухово-моторної діяльності, зміцненню кістково-м’язо-
вої системи;

– виправляти мовленнєві порушення (мовне дихання, оральний праксис, просодика, фонема-
тичний слух, звуковимова);

– розширювати і збагачувати словниковий запас, формувати зв’язне мовлення, її граматичний лад;
– розвивати психічні функції (зорове слухове сприйняття, пам’ять, увага);
– формувати навички орієнтування в просторі;
– здійснювати естетичний і моральний розвиток, використовуючи методичні прийоми навчання

та організацію середовища (дидактичні посібники, музичний супровід та ін);
– активізувати потенційні творчі здібності, спонукаючи дітей до ініціативи, імпровізації та ін.
Формувати базу соціалізації за допомогою вправ, що імітують побутові дії, обігравання сценок

із життя і т.д. [8] 
Для роботи з дітьми з особливими потребами пропонують включати такі вправи для розвитку

мовлення та моторики: гра «Сонечко», «Помічники», «Діти вмиваються» та багато інших.
Таким чином, можна зробити висновок, що дитячий церебральний параліч є складним захво-

рюванням центральної нервової системи, що веде не тільки до рухових порушень, а й викликає за-
тримку чи патологію розумового розвитку, мовну недостатність, порушення слуху, зору і таке інше.
У дітей з церебральним паралічем достатній інтелектуальний розвиток часто супроводжується з від-
сутністю впевненості в собі, самостійності, з підвищеною сугестивністю. Все це свідчить про своє-
рідний дисгармонійний психічний розвиток дитини з ДЦП [4].

Психологічна наука набуває інноваційного характеру і може допомогти дитині з ДЦП підготу-
ватися до нового типу життя, налаштувати дитину та сім’ю, в якій вона виховується, на динамічний
розвиток та самовдосконалення.
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СМИСЛОВІ ЗАВДАННЯ МОТОРНИХ ДІЙ 
ЯК ЗАСІБ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ 

З ПСИХОМОТОРНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

Наталія Жиляк, асистент кафедри 
загальної та практичної психології Кам’янець-Подільського 
національного університету імені І.Огієнка
УДК 159.922.76-056.313:943

У статті з’ясовуються  особливості реалізації розумово відсталими дітьми смислових завдань мо-
торних дій, визначаються зміни координації рухів дітей-олігофренів за час виконання ними зовні схожих
дій з різними смисловими завданнями, можливості застосування їх як засобів реабілітації осіб з психо-
моторними порушеннями, пропонуються результати дослідження взаємозв’язків між індивідуальним
смисловим завданням і провідним рівнем побудови рухів, які спонукають до пошуку індивідуально доціль-
них смислових завдань.

Ключові слова: смислові завдання, моторні дії, діти-олігофрени, рівні побудови рухів, реабілітація
психомоторних порушень.

Статья посвящена изучению особенностей реализации смысловых задач моторных действий ум-
ственно отсталыми детьми. Определяются изменения координации движений детей-олигофренов во
время выполнения внешне похожих действий с разными смысловыми задачами. Представлены резуль-
таты исследования взаимосвязей между смысловыми задачами и ведущим уровнем построения движе-
ний. Определяются возможности использования смысловых задач как способов реабилитации лиц
с психомоторными нарушениями. Результаты исследования направляют на поиск индивидуально-целе-
сообразных смысловых задач.

Ключевые слова: смысловые задачи, моторные действия, дети-олигофрены, уровни построения
движений, реабилитация психомоторных нарушений.

The article is devoted to the studying of the features of the implementation of semantic tasks of motor actions
mentally retarded children. Changes of oligophrenic children’s coordination while doing by them different actions
with various semantic tasks which are looked similar are determined. The presenting results of the research of the
correlation between semantic tasks and leading level of building movements. Opportunities of useing of semantic
tasks as ways to rehabilitate persons with psychomotor impairment are identified. Results of the research direct
on finding individual meaning appropriate tasks.

Key words: semantic tasks, motor actions, oligophrenic children, levels of  building movements, rehabi-
litation psychomotor disturbances.

Свідома регуляція суб’єктом моторних дій, яка реалізується через конкретні смислові завдання,
завжди була однією з центральних проблем психологічної науки. О. Лурія [11] виділяє в моторних
діях їх смислову структуру та моторний склад. Смислову структуру насамперед характеризує як зміст
завдання дії,  її смисл, а моторний склад — як спосіб розв’язання завдання, роботу конкретних
м’язових синергій. Те, що в будь-якій моторній дії є як психічні, так і моторні складові, підтверджу-
ють Б. Ананьєв [1], Є. Ільїн [7], В. Клименко [8; 9] та інші.

М. Бернштейн виявив, що моторні компоненти дій визначаються та скеровуються смисловими
завданнями. Він виділив п’ять рівнів побудови рухів і відповідно п’ять класів смислових завдань [2; 3].
Рівні побудови рухів взаємодіють між собою за принципом динамічної субординації, а їхні пору-
шення до певної міри можуть бути компенсовані. Зокрема, О.М.Леонтьєв і О.В.Запорожець [10]
відновлювали рухи після поранень за допомогою трудової терапії, систематизацію порушень пси-
хомоторики дітей-олігофренів у структурі рівнів побудови рухів вивчав М. Вайзман [4].
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Взаємозв’язок між смисловою структурою і моторним складом дій підтверджується і в сучасних
дослідженнях О. Малхазова [12] та інших.

Однак досі залишається відкритим питання, як різні смислові завдання з регуляції моторних дій
можуть застосовуватись для реабілітації психомоторних порушень дітей-олігофренів.

Мета роботи — визначити особливості функціонування смислових завдань у цілісних моторних
діях, їхній вплив на регуляцію та ефективність психомоторної активності розумово відсталих дітей.

Експериментальні дослідження проводились на базі Кам’янець-Подільського спеціалізованого
дошкільного закладу № 3 та Хотинської допоміжної школи.

На першому етапі була організована група розумово відсталих дітей 6–7 років (32 дитини) з по-
мітно ушкодженим таламо-палідарним рівнем побудови рухів або рівнем співдружних рухів і стан-
дартних штампів. У всіх досліджуваних вивчалась ефективність психомоторної активності
(координації рухів) за виконання ними спочатку смислового завдання «підніми руку» (для якого
провідним є рівень В), а потім смислового завдання «зніми шапку» (для якого провідним є рівень
D — тім’яно-премоторний або предметних дій та смислових ланцюгів). 

На другому етапі створена група дітей-олігофренів 11–12 років (35 дітей) з помітно ушкодженим
пірамідно-стріарним рівнем побудови рухів або рівнем просторового поля. Вивчалась група на пред-
мет координації рухів (ефективності психомоторної активності) за виконання ними спочатку   смис-
лового завдання «намалюй коло» (для якого провідним є пірамідно-стріарний рівень або
просторового поля), а потім смислового завдання «напиши літеру О» (для якого провідним є рівень
Е — найвищий кортикальний або рівень символічних координацій мовлення та письма).

Показники координації рухів за час виконання дітьми смислових завдань оцінювались трьома
експертами за 12-бальною шкалою (табл. 1). У відборі експертів враховувалась їхня теоретична база
(рівень магістра корекційної педагогіки) та практична підготовленість (стаж роботи з дітьми-олі-
гофренами не менше п’яти років). Правильне виконання смислових завдань демонструвалось і по-
яснювалось.

Таблиця 1. — Виявлення координації рухів (у балах) дітей-олігофренів за час виконання ними різних
смислових завдань

Статистичне опрацювання результатів полягає у визначенні середніх арифметичних (М), стан-
дартних середніх помилок (m), стандартних відхилень (δ), t-критеріїв Стьюдента.

Виконання розумово відсталими дітьми 6–7 років смислового завдання «підніми руку» було оці-
нене в 4,78 ± 0,17 балів. Низький рівень ефективності виконання психомоторних дій зумовлений
з насамперед тим що до цієї групи були відібрані діти з порушеннями роботи зорових горбків, блідих
тіл та інших великих підкіркових ядер глибинних відділів мозку. Відповідно до морфологічних уш-
коджень у них спостерігається погіршення обробки пропріорецепторної та тангорецепторної ін-
формації щодо взаєморозташування частин тіла, величини кутів суглобів і напрямку та швидкості
їх змін. Загальна динамічна картина рухів усього тіла і його частин неповна.

За порушень таламо-палідарної системи спостерігається погіршення узгодженості роботи м’язо-
вих синергій десятків м’язів у просторі та часі, а також у повторенні рухів. Виконання смислового
завдання «підніми руку» обстежуваними першої групи характеризувалось відсутністю належної
пластичності та ритмічності рухів, малоефективним залученням інерційних сил до його розв’язання.
Рухи досліджуваних у силовому полі дії нестійкі.

Друге смислове завдання («зніми шапку») значно складніше за перше. Провідним у його виконанні
є тім’яно-премоторний рівень побудови рухів або рівень предметних дій і смислових ланцюгів.
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Смислове завдання Провідний рівень Середні результати груп (М ± m)

Досліджувані 6–7 років

Підніми руку таламо-палідарний, В 4,78 ± 0,17

Зніми шапку Тім’яно-премоторний, D 5,31 ± 0,15

Досліджувані 11–12 років

Намалюй коло Пірамідно-стріарний, С 5,57 ± 0,16

Напиши літеру О Найвищий кортикальний, Е 6,18 ± 0,13
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Виконання розумово відсталими дітьми 6–7 років смислового завдання «зніми шапку» було оці-
нене в 5,31 ± 0,15 балів. Отже, середні арифметичні  досліджуваних різняться 0,53 балів, що є ста-
тистично достовірним показником, < 0,05 щодо ефективності виконання смислових завдань.

За всієї різноманітності ушкоджень центральної нервової системи у обстежуваних дітей зі стій-
кими порушеннями інтелекту вищі відділи кори головного мозку збереглися краще, ніж найбільші
підкіркові ядра. Рівень D з його телерецепторною аферентацією дозволяє виконувати дії з предме-
тами культури, віддзеркалюючи їх топологічні, а не метричні якості. Водночас спостереження пе-
реконують, що для розв’язання досліджуваного смислового завдання має значення функціональна
асиметрія мозку та утворення навичок.

Порівняння вияву ефективності психомоторної активності у процесі розв’язання розумово від-
сталими дітьми дошкільного віку різних смислових завдань засвідчило, що феноменологічна зов-
нішня сторона рухів є індикатором як процесів у центральної нервової системи, так і вищих
психічних функцій. Смислове завдання визначає, які рівні нервової системи будуть провідними
у керуванні рухами, яка аферентація для них буде провідною, як формуватимуться і змінювати-
муться моторні дії.

На другому етапі дослідження діти-олігофрени 11–12 років реалізовували спочатку смислове
завдання «намалюй коло», виконання якого було оцінене в 5,57 ± 0,16 балів. Провідним у керуванні
цією дією є пірамідно-стріарний рівень просторового поля С. Низько оцінена координація рухів
обстежуваних у малюванні кола пояснюються наявними морфо-функціональними порушеннями
у них підкіркових і кіркових структур мозку. Рівень С розташований між найновішими та найдав-
нішими структурами мозку і об’єднує гігантопірамідне поле кори великих півкуль (пірамідний під-
рівень кортикальної системи) та підкіркове ядро — «смугасте тіло» (стріарний підрівень
екстрапірамідної системи). Отже, рівень просторового поля отримує інформацію від зорових ана-
лізаторів (вищий підрівень), а також інформацію про динаміку рухів у суглобах і стан м’язів (нижчий
підрівень). Водночас порушення рівня руйнують керування як довільними складними діями, так
і філогенетично давніми співдружними і мимовільними рухами.

У дітей-олігофренів з порушеннями пірамідно-стріарного рівня руйнується насамперед цільова
чіткість рухів. Малюючи коло, їм, зазвичай, важко його розпочати і завершити, переміщувальні
рухи неточні, тобто неузгоджені з тим простором, в якому вони реалізуються, втрачають варіатив-
ність і гнучкість. Похибки в «прив’язуванні» до навколишнього середовища є основними ознаками
порушень рівня просторового поля С. Аналізуючи роботу підрівнів, М. Бернштейн зазначає, що
«на верхньому підрівні С2 та ж пристосованість до зовнішнього простору стає тоншою і спеціалізо-
ванішою, набуваючи більш цільового або фінального характеру і перетворюючись у проекцію руху
на його кінцеву точку в зовнішньому просторі з установкою на точність або влучність. Цей підрівень
значною мірою індиферентний до траєкторій, способу і характеру виконання проміжних етапів пе-
реміщення, повністю переносячи корекційний наголос у кінцевий пункт, в який, як у фокус, по-
винні зібратись всі можливі… траєкторії руху» [2, c. 84].

На цьому ж етапі обстежувані діти-олігофрени 11–12 років реалізовували смислове завдання «на-
пиши літеру О», виконання якого було оцінене в 6,18 ± 0,13 балів. Провідним у керуванні цією дією
є найвищий кортикальний рівень Е. Морфологічно це найвищі прошарки кори головного мозку.
Підкреслимо, що, керуючи вищими символічними координаціями (мовлення і письмо), цей рівень
завжди відіграє тільки провідну роль.

А. Шинкарюк пише: «Внаслідок еволюційного процесу кортикалізації нервових функцій рівень
Е підпорядковує собі всі попередні рівні. Отже, функціональні можливості цього рівня є найви-
щими, що проявляється в орієнтувальній активності як у змістових особливостях мовлення, так
і у відповідних моторних компонентах, а також у впливі мовлення на всі без винятку моторні дії не-
залежно від того, який рівень побудови рухів в їхній регуляції є провідним. На рівні Е активність
психомоторики набуває найвищих проявів, це може бути найбільш далекий вихід за рамки конк-
ретного простору й часу, а м’язові рухи найбільш згорнуті, переведені у внутрішній план» [14, c. 14].

Отже, смислове завдання «напиши літеру О» значно складніше за смислове завдання «намалюй
коло». Попри це, обстежувані другої групи краще справилися зі складнішим завданням, різниця
між середніми арифметичними статистично достовірна Р<0,01. Тобто смислове завдання у психо-
моторних діях є тим чинником, який визначає зміст і динаміку психічного віддзеркалення рухів,
морфологічні утворення, що залучаються до керування дією, аферентацію та еферентацію, меха-
нізми регуляції рухами та інші складові функціональних органів, що реалізують дію [5; 6].
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У психомоториці можна виокремити різні види смислових завдань, які спрямовані: на коорди-
націю рухів; на вияв фізичних якостей; на «прив’язку» рухів до навколишнього середовища; на
«прив’язку» рухів до «схеми тіла»; на передачу певної інформації; на залучення певних рівнів керу-
вання рухами. В останньому варіанті смислове завдання моторної дії є тим чинником, що визначає
провідний рівень побудови рухів у її керуванні.

Проведене нами експериментальне дослідження одночасно довело наявність причинно-наслід-
кових зв’язків між змінами смислових завдань, що розв’язуються у процесі рухової активності, і не-
врологічними механізмами рухів. Різні смислові завдання утворюють різні функціональні органи
чи різні функціональні системи. А якщо врахувати, що нервова діяльність має високу «пластич-
ність», то залучення різних смислових завдань до реабілітації осіб з психомоторними порушеннями
буде не тільки «вмикати» наявні функціональні органи, а й перебудовувати їх, компенсуючи певні
дефекти розвитку. До того ж представленість психічних функцій у центральній нервовій системі
має не локальний, а системний характер [13].

Для дітей-олігофренів принцип зміни смислових завдань моторних дій у процесі їх засвоєння
розкриває нові можливості реабілітації. Адже добре відомо, що у дітей з вродженими або рано на-
бутими вадами інтелекту, зазвичай, спостерігаються і певні порушення психомоторики. Для них
важливо сформувати правильні образи дій.

На думку О. Малхазова, навчально-тренувальний процес, спрямований на формування образів
виконання дій, руху, діяльності, має здійснюватись у такій послідовності:

а) актуалізація мотивів оволодіння операційним складом дії; 
б) постановка і сприймання завдання дії, руху, діяльності і її смислової структури (в останній ви-

діляються і категоризуються її складові елементи, тобто визначаються їх значення);
в) актуалізація смислоутворювального мотиву і з’ясування смислу виконання цього завдання;
г) конкретизація смислоутворювального мотиву до навчальної ситуації, яка пропонується, і фор-

мулювання цілі дії та умов її реалізації;
д) пошук інформації і самостійний добір засобів і методів, яких бракує, але які потрібні для

розв’язання сформульованого завдання дії, руху, діяльності;
е) визначення системи проміжних цілей, поділ більших цілей на дрібніші, їх переформулювання

для підвищення ефективності розв’язання рухових завдань, що постали;
є) формування образів уявлення, образів потрібного майбутнього, образів руху, дії, діяльності

з використанням розбіжностей за зовнішньою та внутрішньою оцінками;
ж) емоційне закріплення результату діяльності та зміна сили вихідного смислоутворювального

мотиву (чи виникнення нового);
з) формування образу виконання руху, дії, діяльності та його подальше вдосконалення за рахунок

функціонування двокільцевої, багаторівневої, циклічної, матричної системи організації, побудови
рухової діяльності та управління нею» [12, с. 222].

Застосування системи смислових завдань психомоторних дій дітьми з обтяженими інтелекту-
альними вадами сприяє формуванню в них навичок реалізації рухової функції, насамперед вико-
нання фізичних вправ, побутових і трудових дій, водночас збагаченню їх поведінки і мовлення.
Виконання фізичної вправи з певним смисловим завданням є конкретизованим корекційним зав-
данням, адже вади рухів характерні для дітей-олігофренів. Навіть тоді, коли розумово відсталі діти
за координацією рухів і рівнем розвитку фізичних якостей не поступаються здоровим одноліткам,
у них все ж гірша спроможність до перебудови психомоторних стереотипів та здатність до вольових
зусиль в умовах зростаючої м’язової втоми. Загалом у дітей-олігофренів знижена пластичність рухів,
а смислові завдання, диференційовані за рівнями побудови рухів, можуть сприяти її покращеню.

Висновки. У розумово відсталих дітей 6–7 років може спостерігатися більш високий вияв коор-
динації рухів за виконання ними складних дій (зніми шапку) і нижчий рівень за виконання прості-
ших дій (підніми руку), оскільки у цих дітей краще збережений тім’яно-премоторний рівень
предметних дій та смислових ланцюгів, ніж пірамідно-стріарний рівень С, або просторового поля.
Отже, різні рівні побудови рухів відповідають за виконання різних смислових завдань.

У дітей 11–12 років з вродженими чи рано набутими стійкими порушеннями пізнавальної діяль-
ності може бути більш високий вияв координації на найвищому кортикальному рівні Е (смислове
завдання «напиши літеру О»), ніж на пірамідно-стріарному рівні просторового поля С (смислове
завдання «намалюй коло»), розташованому значно нижче. Отже, смислове завдання визначає ко-
ординацію рухів дітей-олігофренів і провідний рівень їх побудови за час виконання зовні схожих дій.
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Виконання смислових завдань є засобом реабілітації осіб з психомоторними порушеннями, ос-
кільки між смисловими завданнями, які реалізуються у процесі рухової активності, та неврологіч-
ними механізмами є причинно-наслідковий зв’язок. Тобто різні смислові завдання утворюють різні
функціональні системи, тимчасове поєднання сил, здатних здійснити певне досягнення. Перебу-
дова наявних і утворення нових функціональних органів може сприяти компенсації дефектів роз-
витку психомоторики.
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Розділ XIX
ПЕДАГОГІКА

ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТІВ ВНЗ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Ірина Глазкова, Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. Сковороди
УДК 378. 147           

У статті автор обґрунтовує стратегію подолання бар’єрів навчальної діяльності. До технологічного
арсеналу розробленої стратегії, на думку автора, входять відповідні  способи (конструктивний, де-
структивний, нейтральний) і тактики (розвивальна, захисна, депресивна, афективно-агресивна та
пасивна).  Особлива увага приділена способам подолання  бар’єрів навчальної діяльності студентів.

Ключові слова: стратегія, тактика, спосіб, бар’єр, прийом.

Статья посвящена проблеме преодоления познавательных барьеров студентами в учебной дея -
тельности. Автор анализирует три способа преодоления барьеров: конструктивный, деструктивный
и нейтральный, в соответствии с ними выделяет тактики: развивающую, защитную, депрессивную,
аффективно-агрессивную и пассивную. Фунционирование тактик обеспечивается определенными ме-
ханизмами: внутренней и внешней мотивацией, психологической защитой, самоактуализацией, пере-
живаниями, устойчивостью личности и т.д.

Ключевые слова: тактика, барьер, механизм.

This article is devoted to the problem of overcoming cognitive barriers students in learning activities. The author
analyzes three ways in overcoming barriers: constructive, destructive and neutral, according to them, we identify
tactics: developmental, defensive, depressed, emotionally-aggressive and passive. These tactics are provided by certain
mechanisms: internal and external motivation, psychological defense, self-actualization, personality stability etc.

Key words: tactic, barrier, mechanism.

Основною тенденцією розвитку сучасної освіти є посилення гуманістичної спрямованості на-
вчання, практична реалізація якої полягає в підготовці майбутніх фахівців до соціально-еконо -
мічних умов, у які вони потрапляють, залишаючи стіни альма-матер. Сучасне суспільство потребує
ініціативного, творчого фахівця, здатного боротися та перемагати у складних життєвих ситуаціях.
У зв’язку з цим актуалізується проблема пошуку шляхів ефективного подолання різного типу
бар’єрів, що виникають упродовж життєдіяльності особистості. Результати наукових досліджень го-
ворять про необхідність підготовки молодого покоління до подолання різного типу бар’єрів. Ло-
гічно, що ВНЗ відіграє тут провідну роль.

Аналіз психолого-педагогічної літератури (В. Андреєв, І. Зимня, А. Маркова, Л. Поварніцина,
В. Попков, Б. Паригін, Ю. Сенько, Н. Сопілко, Л. Фрідман, Р. Шакуров та інші) дозволяє  говорити
про емоційні, фізіологічні, психологічні, дисциплінарні, інформаційні, інноваційні, мотиваційні,

304

© І. Глазкова, 2013

Педагогіка



Освіта регіону — 2013/2 305

пізнавальні та інші види бар’єрів. Проте вважаємо наведені класифікації недостатніми, оскільки,
вони не систематизовані, та не мають певних обґрунтованих критеріїв, за якими класифікуються
бар’єри, а також не пов’язані безпосередньо зі структурою навчальної діяльності.

У контексті нашого дослідження ґрунтуємося на науковому підході Д. Ельконіна, який виділяє
п’ять основних структурних компонентів навчальної діяльності: мотив, навчальне завдання, на-
вчальна дія, контроль та оцінка, та пов’язуємо їх з тими бар’єрами, які можуть виникати під час
реалізації кожного з компонентів [6]. Таким чином, ми у своєму дослідженні бар’єри навчальної ді-
яльності поділяємо (відповідно до основних структурних компонентів навчальної діяльності) на:
мотиваційні, емоційні, пізнавальні, комунікативні (оскільки із процесом спілкування пов’язані всі
сторони буття людини в суспільстві — засвоєння досвіду, виробленого людством за всю його історію;
процес соціалізації особистості;  процес становлення окремої людини як суспільного індивіда; піз-
нання не тільки інших, а й самого себе; обмін різноманітною інформацією, а будь-яка діяльність,
трудова або навчальна, здійснюється в спілкуванні й результат її багато в чому залежить від того, як
це спілкування організоване, тому доцільно говорити про комунікативні бар’єри), контролю та
оцінки. Ми вважаємо, що доцільно побудувати дослідження навколо саме пізнавальних бар’єрів,
які є свого роду «джерелом» появи інших бар’єрів. Вважаємо, що теоретичним підґрунтям нашої
ідеї можуть бути такі положення: навчальна діяльність є основним видом діяльності у навчальних
закладах, тому першочергово необхідно звернути увагу саме на пізнавальні бар’єри; будь-який
пізна вальний бар’єр, що виникає у навчальній діяльності, «провокує» низку інших, наприклад,
пізна вальний бар’єр є зовнішнім бар’єром, усвідомлення якого спричиняє появу внутрішнього,
тобто емоційного; бар’єр у навчальній діяльності має бути подоланим, навіть якщо це не вдається
зробити (відсутність інтересу, бажання — мотиваційний бар’єр), то повинні бути ззроблені спроби,
тобто ситуація потребує обговорення, взаємодії інших учасників, що провокує комунікативні
бар’єри. Очевидно, що зусилля учасників мають бути оцінені й проконтрольовані, як наслідок —
бар’єри  контролю та оцінки.

Мета дослідження полягає у розкритті суті понять «стратегія» і «стратегія подолання бар’єрів»,
а також в аналізі основних способів, тактик та прийомів, що є складовими технологічного арсеналу
стратегії подолання студентами бар’єрів навчальної діяльності.

Навчальний процес — явище динамічне, а бар’єри, що його супроводжують, постійно модифі-
куються, і неможливо мати «готові рецепти на всі випадки», тому майбутньому фахівцеві необхідно
вміти чітко диференціювати навчальні ситуації. Тому в межах нашого дослідження доцільно гово-
рити про обґрунтування  стратегії подолання бар’єрів. Дидактична цінність її проявляється за умови,
якщо особистість зіштовхнулася з новими вимогами або ситуаціями, з якими не можна впоратися
за допомогою раніше засвоєних і звичних форм поведінки.

У психолого-педагогічних дослідженнях представлено широку різноманітність трактувань тер-
міна «стратегія». Він співвідноситься із програмою, набором тактик і технік, сукупністю операцій,
дій, процедур, планом дій тощо. 

Тлумачний словник української мови стратегію визначає як мистецтво планування, керівництва,
що ґрунтується на правильних далекоглядних прогнозах [4, с. 782]. Визначимо основні характери-
стики стратегії як педагогічної категорії, посилаючись на дослідження О. Бєлохвостової:

1. Цілісність, що являє собою внутрішню єдність метаплану (висування гіпотез, постановка
цілей, формування образу навчальної діяльності, розроблення її програми, що включає уявлення
про специфіку необхідних тактик, способів, методів та прийомів,  що забезпечують досягнення
мети) і плану реалізації (прийоми, дії, операції, спрямовані на перевірку правильності висунутої гі-
потези, сформованого образу здійснення навчальної діяльності), що сприймаються як єдине ціле.

2. Послідовність, що виявляється в певній ієрархічній організації основних конституентів, що
обумовлена раціональністю їхньої активізації відповідно до мети.

З. Повнота й завершеність. Ці дві характеристики особливо тісно пов’язані між собою. Повнота
стратегії втілюється в необхідному, нелімітованому наборі методів, прийомів та дій, що забезпечує
завершеність процесу [1].

Дослідники [D. Dansereau, J. Gaskins, J. O’Mally, J. Segal], які займались вивченням проблеми
стратегій як феномена навчального процесу, називають три типи стратегій: метакогнітивні, когні-
тивні, соціоафективні. Під метакогнітивними стратегіями слід розуміти обмірковування процесу
навчання, його планування, контроль правильності розуміння сприйнятої інформації, самооцінку,
здійснення моніторингу в ході виконання різноманітних завдань. Когнітивні стратегії виражаються
в активному маніпулюванні навчальним матеріалом, пропонують його трансформацію та органі-
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зацію. Соціоафективні стратегії відображають вплив соціальних і афективних факторів на процес
оволодіння діяльністю та виражаються, з одного боку, в активній взаємодії з іншими студентами та
викладачем, кооперуванні зусиль для успішного вирішення навчальних завдань і, з іншого боку,
у підтримці почуття впевненості в собі, підтримці мотивації до навчання, зменшення впливу нега-
тивних емоційних станів [7].

Безпосередньо під стратегією подолання бар’єрів розуміємо «процес конструктивного присто-
сування, у результаті якого особа в змозі впоратися із висунутими вимогами таким чином, що труд-
нощі долаються й виникає почуття зростання власних можливостей» [3]. Таким чином, стратегію
подолання бар’єрів визначаємо як сукупність ієрархічно організованих та об’єднаних спільною
метою тактик, способів, та прийомів, що  забезпечують подолання бар’єрів.

На думку О. Бєлохвостової, можна виділити три основні функції стратегії подолання бар’єрів:
мотивуюча, організуюча й регулююча. Перша передбачає, що знання стратегії й того, де, коли і як
вона може бути застосована, призводить до усвідомлення суб’єктом власних позитивних можли -
востей подолання труднощів. Це у свою чергу сприяє зниженню рівня тривожності на заняттях, за-
побіганню почуття страху припуститися помилки, створенню готовності й позитивного
налаштування на роботу. Наслідком розвитку почуття впевненості у своїх силах  (за умови його під-
кріплення позитивними результатами навчальної діяльності) може бути розвиток мотивації досяг-
нення успіху в навчанні, а не уникнення невдач.

Організуюча функція полягає в тому, що стратегія подолання бар’єрів представлена суб’єкту
у вигляді  ідеї образу  здійснення навчальної діяльності, її програми ще до початку безпосереднього
виконання завдань на занятті. Сформований після усвідомлення необхідності подолання бар’єрів
образ здійснення навчальної діяльності є свого роду опорою, на основі якої здійснюється організа-
ція навчальної діяльності.

Регулююча функція стратегії  подолання  бар’єрів втілюється в можливості відстеження й корек-
ції відповідно до висунутої гіпотези про спосіб реалізації навчальної діяльності, застосування не-
обхідних тактик, методів та прийомів, спрямованих на зниження негативного впливу бар’єрів на
студентів [2].

Аналіз літератури (О. Барвенко, Н. Дроздова, Н. Сопілко та інші) дозволяє стверджувати, що
серед науковців відсутня єдина думка щодо тактик, способів та прийомів подолання бар’єрів. У кон-
тексті нашого дослідження, посилаючись на дослідження вище згаданих учених, обґрунтовуємо по-
ложення про те, що стратегія подолання бар’єрів у своєму арсеналі передбачає наявність трьох
принципово різних способів: конструктивний, в основі якого — трансформація смислових структур,
перехід на більш високий рівень розвитку, самоактуалізація; деструктивний — психологічний захист,
відмова від продуктивного вирішення критичних ситуацій, зняття емоційної напруги, що призво-
дить до регресу особистості, збереження ілюзорної цілісності особистісної структури; нейтральний.

Слід зазначити, що вибір способу подолання бар’єрів у навчальній діяльності багато в чому ви-
значається здатністю студентів усвідомлювати ті зміни, що відбуваються в їхній навчальній діяль-
ності в процесі оволодіння системою знань, при цьому розвинена рефлексія дозволяє студентам
шукати конструктивні способи  виходу з критичної ситуації. Особистість, у якої ця здатність від-
сутня, використовує нейтральні або деструктивні способи подолання бар’єрів.

Наступним компонентом технологічного арсеналу стратегії подолання бар’єрів навчальної ді-
яльності є тактика, яку розуміємо як лінію поведінки.  Ґрунтуючись на визначенні та аналізі праць
учених, що описують поведінку подолання бар’єра, вважаємо у контексті нашого дослідження до-
цільним у межах стратегії подолання бар’єрів виокремити такі тактики, а саме: захисну, пасивну,
депресивну, афективно-агресивну  та розвивальну.

Пасивна тактика властива особистостям, які підкоряються зовнішнім обставинам шляхом ви-
конання соціальних вимог, очікувань, норм. Основними механізмами цієї тактики є процеси само-
пристосування, підпорядкування особистості інтересам і вимогам середовища. Вона характерна для
студентів, дії яких ґрунтуються на відсутності в них прагнення до незалежності, нездатності при-
ймати на себе відповідальність і долати труднощі, що виникли в навчальній діяльності. Такі студенти
не відчувають потреби в особистісному розвитку, у навчальній діяльності вони використовують
звичні способи поведінки й вирішення навчальних завдань. Нерідко  основою пасивності є кон-
флікт, обумовлений суперечністю між самооцінкою студента й оцінкою його діяльності викладачем
і одногрупниками. Ця тактика належить до нейтрального способу подолання  бар’єрів, тому що  де-
структивний характер виражений не яскраво, а за певних умовах існує потенціал конструктивного
подолання бар’єра.
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Захисна тактика характеризується наполегливою самореалізацією у позанавчальній діяльності.
Особистість при цьому домагається певного самоствердження, але внутрішньо переживає власну
неспроможність у подоланні  бар’єрів  навчальної діяльності. Уникання  важкої ситуації можуть
здійснюватися не тільки в практичній, але й у психологічній формі за допомогою внутрішнього від-
чуження від ситуації або придушення думок про неї. Захисна тактика властива тим студентам, які
можуть виконувати певну навчальну діяльність і досягати позитивних результатів за рахунок вклю-
чення захисних механізмів (уникнення; придушення; проекція; заміщення; раціоналізація) при зі-
ткненні із труднощами. Передумови конструктивного способу подолання кризової ситуації
розвиваються за рахунок переключення на іншу діяльність. Спосіб подолання є нейтральним за
своїм характером, тому що особистісний розвиток певної групи студентів не можна вважати повні-
стю благополучним.

Депресивна тактика характерна для особистостей, які вже пережили невдачі в навчальній діяль-
ності. Таким студентам властивий стан пригніченості, прогнози на майбутнє в них песимістичні,
вони незадоволені собою, своєю навчальною діяльністю в цілому. Депресія й апатія призводять до
дезорганізації навчальної  діяльності,  особистість  не в змозі  виконувати навчальні завдання та по-
вністю втрачає інтерес до діяльності. Цю тактику обирають студенти, які не можуть самостійно до-
лати власні проблеми. Нагромадження негативного результату власних дій викликає у них
невпевність, а в остаточному підсумку — відмову від навчальної діяльності. Ця тактика належить
до деструктивного способу подолання бар’єрів.

Афективно-агресивна тактика властива студентам, які вирізняються амбітністю, агресивністю,
схильні протиставляти себе оточуючим. Низький рівень особистісної самосвідомості не дозволяє
їм вийти за межі безперервного потоку повсякденної навчальної діяльності, звільнитися від власних
егоцентричних установок. Це призводить до того, що людина починає сприймати агресію як істин-
ний прояв людської природи. Події сприймаються такими людьми однобоко, гнучкість мислення
відсутня, що призводить до деструктивного способу подолання бар’єрів, що у свою чергу затрудняє
пошук позитивних варіантів  вирішення труднощів навчальної  діяльності.

Розвивальна тактика характерна для студентів з оптимістичним світоглядом, стійкою позитив-
ною самооцінкою, реалістичним підходом до життя й яскраво вираженою мотивацією досягнення.
Вона співвідноситься з конструктивним способом подолання бар’єрів. Ми у контексті нашого до-
слідження, ґрунтуючись на одному з принципів бар’єрної педагогіки (І. Глазкова, А. Гормін), а саме —
розвивального потенціалу бар’єра, вважаємо найбільш дієвою саме розвивальну тактику подолання
бар’єрів навчальної діяльності.

Вважаємо, що в технологічному арсеналі обґрунтованої стратегії подолання бар’єрів навчальної
діяльності, особливе місце належить дидактичні прийомам. Оскільки у нашому дослідженні основна
увага сконцентрована навколо пізнавальних бар’єрів, вважаємо доцільним ширше висвітлити при-
йоми подолання саме пізнавальних бар’єрів. Спільним для них є створення необхідної дидактичної
підтримки для подолання пізнавальних труднощів під час вирішення навчальних проблем (завдань).
Опираючись на розробки в галузі проблемного навчання, виокремлюємо низку дидактичних при-
йомів: переформулювання проблеми, аналогії, паралелі,  навідні запитання,  «готовий план»,  «творчість
за зразком»,  «наочна основа»,  «перемикання»,  «оперативна оцінка», вказування мети діяльності,
розподіл проблеми на запитання, показ способів вирішення тощо. Розкриємо їхній зміст.

Прийом переформулювання проблеми спрямований на її спрощення. Від правильності (доступ-
ності) формулювання проблеми залежить не тільки вибір способу, а й тривалість вирішення, ос-
кільки невдале формулювання проблеми перешкоджає правильному розумінню її суті студентами.
В. Заботін відзначає, що питання, яке виникло першочергово, зазнає переформулювання з метою
локалізації  галузі вирішення» [2, с. 59–83].

У працях, присвячених творчій діяльності, видатний учений Б. Кедров пропонує використову-
вати для подолання труднощів прийом аналогій. Ha необхідності  використання аналогій, парале-
лей, навідних запитань вказують Т. Кудрявцев, І. Лернер, М. Махмутов та інші.

У праці Ю. Тюнникова, Г. Хасанової, Ф. Харисова пропонуються дидактичні прийоми розвитку
творчих здібностей учнів. У представленому авторами переліку є прийоми, котрі можна викори-
стовувати для подолання пізнавальних бар’єрів [5]:

– прийом  «творчість за зразком». Суть його полягає в тому, що для подолання  труднощів, по-
шуку шляхів і засобів вирішення творчих завдань учні використовують запропонований учителем
зразок. Зразок служить опорою повністю, частково або з варіативними змінами;
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– прийом  «готовий план». Для успішного виконання того або іншого творчого завдання учням ви-
дається певна послідовність дій, у результаті яких вони самостійно досягають потрібного результату;

– прийом  «наочна основа». Суть полягає у  використанні наочної форми для фіксації самого твор-
чого процесу. Наочність служить опорою  діяльності мислення, допомагає усвідомленню дій, що вико-
нуються, стимулює позитивне ставлення до самого предмета творчості. Фіксація може здійснюватися
в малюнках, схемах, графіках, засобами об’ємної наочності, розрахунковими діями  тощо;

– прийом «перемикання». Включення в основний вид діяльності, спрямованої  на виконання
творчого завдання, елементів або фрагментів інших видів діяльності (наприклад, перемикання
усного викладу творчого задуму на письмовий, потім графічний);

– прийом  «оперативна оцінка». Суть полягає в поетапній реєстрації й обговоренні успіхів і не-
вдач учнів у процесі виконання творчих робіт. Прийом  передбачає широке залучення до оціню-
вання безпосередньо тих, хто вчиться.

Аналіз психолого-педагогічної літератури та власний досвід дозволяють узагальнити прийоми
подолання інших видів  бар’єрів навчальної діяльності, зокрема, мотиваційних, емоційних, кому-
нікативних та бар’єрів контролю та оцінки (див. табл.).

Таблиця — Узагальнена таблиця прийомів подолання бар’єрів навчальної діяльності
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Бар’єр, що долається Прийом подолання Коротка характеристика

мотиваційний інтерес є стимулюючим фактором навчальної діяльності 

емоційний емпатія уміння відгукнутися на проблеми іншої  людини
є дієвим способом установлення емоційного кон-
такту між людьми, зняття напруженості,  поперед-
ження конфліктів

емоційний ідентифікація спроба поставити себе на місце іншої людини доз-
воляє зрозуміти причини, що викликають у неї
певні психічні стани, і попередити їх розвиток

емоційний,
комунікативний

рефлексія здатність людини уявити собі, як її сприймають
інші люди

емоційний,
комунікативний

зменшення психологічної 
дистанції

не можна  ні жестами,  ні словами показувати
власне несприйняття співрозмовника (поглядати на
годинник, збирати портфель, відповідати на-
вмання), оскільки це сприяє виробленню дистанції
між партнерами по спілкуванню

емоційний,
комунікативний

«ехо»
«зараження» оточуючих гарним настроєм

емоційний,
комунікативний

співпереживання уміння   відгукнутися  на психологічний стан іншої
людини, радіти чужій радості й співпереживати чу-
жому горю.  Це змінює ставлення до себе й оточую-
чих, викликає інтерес до особистості

емоційний,
комунікативний

моральна підтримка
прояв чуйності до партнера по спілкуванню

емоційний,
комунікативний

звертання до людини 
тільки по імені

викликає позитивні емоції, оскільки ім'я ототож-
нюється з особистістю людини

емоційний,
комунікативний

люстерко відношень 
(привітна, усміхнена 
особистість)

знімає напругу між співрозмовниками, є запрошен-
ням до спілкування, викликає позитивне відно-
шення, прагнення до взаємодії, почуття симпатії

мотиваційний,
пізнавальний

адаптація навчального 
матеріалу сприяє підтримці пізнавального інтересу

пізнавальний евристичні прийоми запобігають конфліктним ситуаціям, що пов’язані
з напруженою розумовою діяльністю, підвищеною
емоційністю, звільняють від інерції мислення

емоційний,
комунікативний, 
пізнавальний

інтерактивні методи навчання активізують, розбудовують і інтенсифікують спо-
соби організації навчального процесу
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Закінчення таблиці.
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Бар’єр, що долається Прийом подолання Коротка характеристика

комунікативний прояв чуйності щодо партнера
по спілкуванню

дозволяє по-новому поглянути на самого себе,
надає впевненості у власних силах

емоційний,
комунікативний

прояв довіри,    симпатії, по-
хвала, співчуття невдачам

відчуття задоволення, потреби в любові, повазі, ви-
знанні, створює сприятливий клімат міжособистіс-
них  відносин

емоційний,
комунікативний

«золоті слова» уміння говорити компліменти, в основі яких лежить
ефект психологічного   впливу

емоційний,
комунікативний,
мотиваційний

візуальний контакт викликає позитивне ставлення, прагнення до взає-
модії, відчуття симпатії

пізнавальний творчість за зразком використовується запропонований зразок, що є опо-
рою повністю, частково або з варіативними змінами

пізнавальний «готовий план» для успішного виконання того або іншого творчого
завдання видається певна послідовність дій, у ре-
зультаті яких той, хто вчиться самостійно досягає
потрібного результату

пізнавальний наочна основа використання наочної форми для фіксації самого
творчого процесу, що служить опорою  діяльності
мислення, допомагає усвідомленню дій, що вико-
нуються, стимулює позитивне ставлення до самого
предмета творчості

пізнавальний перемикання включення в основний вид діяльності, спрямованої
на виконання творчого завдання, елементів або
фрагментів інших видів діяльності (наприклад, пе-
ремикання усного викладу творчого задуму на пись-
мовий, потім графічний)

пізнавальний оперативна оцінка поетапна реєстрація й обговорення успіхів і невдач
у процесі виконання творчих робіт  передбачає ши-
роке залучення до оцінювання безпосередньо тих,
хто вчиться

пізнавальний аналогії, паралелі структурування інформації шляхом виокремлення
відомого й невідомого, установлення подібностей
та відмінностей

пізнавальний навідні запитання або перефор-
мулювання

виокремлення низки додаткових питань в основ-
ному питанні, що потребує вирішення

пізнавальний стимулювання до порівняння сприяє розвитку операцій мислення: класифікації,
узагальнення, аналізу, синтезу 

пізнавальний виділення головної ідеї структурування інформації на основну та другорядну

Ірина Глазкова. Подолання бар’єрів навчальної діяльності студентів ВНЗ як педагогічна проблема



СТРУКТУРА ТА ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧИТЕЛІВ 

Ганна Печерська, старший викладач кафедри психології 
та моніторингових досліджень Кримського республіканського інституту 
післядипломної педагогічної освіти
УДК 159.923.2

У статті розглядаються особливості структури та психологічні механізми становлення та роз-
витку професійних ціннісних орієнтацій учителя.

Ключові слова: вчитель, професійні ціннісні орієнтації, компоненти, розвиток ціннісних орієн-
тацій, психологічні механізми. 

В статье рассматриваются особенности структуры и психологических механизмов становления
и развития профессиональных ценностных ориентаций учителя.

Ключевые слова: учитель, профессиональные ценностные ориентации, компоненты, развитие
ценностных ориентаций, психологические механизмы. 

The article examines the features of structure and psychological mechanisms of becoming and development of
the professional value orientations of teacher. 

Key words: teacher, professional value orientations, components, development of value orientations, psy-
chological mechanisms.

У світлі пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти, серед яких є: особис-
тісна орієнтація освіти, формування національних та загальнолюдських цінностей, забезпечення
умов для професійної самореалізації педагогічних працівників — виключної уваги набуває аксіо-
логічна підготовка педагогічних фахівців. У роботі в напрямі аксіологічної підготовки вчителів, у
свою чергу, виступає необхідним розуміння особливостей структури професійних ціннісних орієн-
тацій та психологічних механізмів їхнього становлення та розвитку. 

Слід зазначити, що увага вітчизняних та зарубіжних науковців неодноразово зверталася до до-
слідження структури ціннісних орієнтацій особистості (І. Бех, Д. Леонтьєв, В. Семиченко, А. Сєрий
і М. Яницький та ін.), аксіогенезу особистості (Г. Балл, З. Карпенко, К. Клакхон, Д. Леонтьєв,
Е. Помиткін, Г. Радчук та ін.), механізмів формування та розвитку ціннісних орієнтацій особистості,
зокрема професійних ціннісних орієнтацій учителів (І. Бех, М. Боришевський, О. Мартинюк,
М. Шевчук та ін.). Водночас питання психологічних механізмів розвитку окремих компонентів про-
фесійних ціннісних орієнтацій учителів недостатньо висвітлені.

Це зумовило мету нашої роботи — вивчення структурних компонентів професійних ціннісних
орієнтацій учителя та провідних психологічних механізмів їхнього розвитку.

Аналіз сучасних психологічних досліджень (І. Бех [4], Д. Леонтьєв [11], В. Семиченко [5] та ін.) за-
свідчив, що як структура свідомості особистості виокремлюються такі компоненти: когнітивний (піз-
навальний) — усвідомлення; емоційний (афективний) — оцінка; поведінковий (конативний) —
послідовність поведінки. Ціннісні орієнтації, як елементи свідомості особистості, мають складну внут-
рішню структуру, в котрій також виокремлюються названі три компоненти: когнітивний, емоційний
(афективний) і поведінковий (конативний) [12; 13; 15; 18; 19]. На думку А. Деркача, саме ціннісні орі-
єнтації зв’язують в єдине ціле когнітивну, емоційну, мотиваційну та інші сфери, інтегруючи їх у єдину
смислову сферу, чим і додають особистості цілісність [8]. Якісний розгляд структурних компонентів
ціннісних орієнтацій особистості показує, що когнітивний компонент є основою сенсоутворення. Рух
думок особистості пов’язаний з осмисленням переконань, усвідомленням ціннісного об’єкта на рівні
інформації, різних думок, поглядів, припущень, доказів, аргументів. В результаті такого руху світос-
прийняття переходить на рівень світобачення, а сенсоутворення може вийти в новий логічний простір,
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на нову міру синтезу і утворити якісно нові сенси. Смислове поле ціннісних орієнтацій містить систему
поглядів на світ, соціум, суспільні процеси, особливості життєдіяльності людини; місце людини в со-
ціумі; роль праці в житті людини; специфіку професійної сфери в сучасних умовах тощо.

Емоційний компонент ціннісних орієнтацій особистості включає емоційні оцінки, відчуття в кон-
тексті аксіологічної системи, емоційно-чуттєві ставлення до світу, життєвих пріоритетів і перспек-
тив, умов особистісного зростання, професійної ідентифікації та інше.

Для поведінкового компоненту ціннісних орієнтацій особистості властива певна поведінка сто-
совно ціннісного об’єкта, той або інший тип соціальної поведінки, яка веде до досягнення постав-
лених цілей. Як правило, ціннісні орієнтації мають значний мотиваційний потенціал, що додає
активності соціальній поведінці особистості. М. Шевчук відмічає, що конкретні прояви цінностей
в поведінці людини залежать від особливостей цієї сукупності значущих цінностей, тобто цілісної
структури цінностей цієї особистості [18].

Узагальнення теоретичного аналізу наукових досліджень у сфері ціннісних орієнтацій особис-
тості та професійних ціннісних орієнтацій психолого-педагогічних фахівців дозволяє нам визна-
чити, що професійні ціннісні орієнтації вчителів мають трикомпонентну структуру, до якої входять:
когнітивний, емоційно-оцінний і поведінковий компоненти (табл. 1).

Когнітивний компонент професійних ціннісних орієнтації вчителя є своєрідним інформаційним
«полем», що віддзеркалює все різноманіття такого поняття, як професія вчителя, його зміст і суть, та
виступає інформаційно-концептуальним підґрунтям професійної діяльності вчителя. Змістом цього
компоненту є відбиток навколишньої педагогічно-професійної дійсності в системі поглядів і переко-
нань педагога, які засновані на сукупності знань про суть професійних цінностей, усвідомлення зна-
чущості й необхідності їх застосування в професійній діяльності. У сукупності професійних знань, що
виступають основою орієнтації особистості педагога в професійно-ціннісному середовищі виокрем-
люються: методологічні — знання загальних принципів вивчення педагогічних явищ, закономірностей
навчання і виховання; теоретичні — знання цілей, принципів, змісту, методів і форм педагогічної ді-
яльності, закономірностей формування і розвитку особистості дитини; методичні — знання основ ме-
тодики навчання і виховання; технологічні — знання способів і прийомів навчання і виховання. 

Таблиця 1 — Структурно-компонентна модель професійних ціннісних орієнтацій учителя

Професійні знання інтегруються в певну специфічну систему, побудовану за логікою практичного
вирішення педагогічних завдань [12]. Проте об’єктивні знання не відіграють істотної ролі в житті лю-
дини до тих пір, доки вони не набули особистісного сенсу (О. Асмолов [3]) і не перейшли з «категорії
знання» в «категорію значущості» (Г.Олпорт [1]). Когнітивний компонент професійних ціннісних орі-
єнтацій учителя характеризується повнотою (ширина, глибина, системність) педагогічних, етичних
й інших знань фахівця; обізнаністю у сфері сучасних цінностей освіти, глибиною їх усвідомлення;
суб’єктивним осмисленням вимог професії; гуманістично-педагогічним стилем мислення. Цьому
компоненту відповідають такі властивості педагогів, як здатність до ґрунтовного обрання в умовах
свободи вибору змісту, способів і засобів професійної діяльності, здібність до рефлексії.

Емоційно-оцінний компонент професійних ціннісних орієнтацій учителя відображає особистісне
прийняття педагогом професійних цінностей, мотиваційно-ціннісне та оцінне ставлення до них,

Професійні ціннісні орієнтації вчителів

Когнітивний компонент

Обізнаність учителя у сфері  сучасних цінностей
освіти, знання про зміст професійних цінностей пе-
дагога   

Усвідомлення й осмислення вчителем власних про-
фесійних ціннісних орієнтацій 

Емоційно-оцінний компонент

Прийняття вчителем професійних цінностей та пози-
тивне емоційне ставлення до власних професійних
ціннісних орієнтацій 

Позитивне емоційно-оцінне ставлення до професій-
ної діяльності, задоволеність працею та установка на
активність в професійній діяльності

Поведінковий компонент

Реалізація професійних цінностей у професійній ді-
яльності  

Стійкість проявлення професійно-ціннісних переко-
нань у діяльності та поведінці 
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силу емоційних переживань; емоційно-оцінне ставлення до професійних знань, цілей, змісту та
принципів освіти, до набуття, передачі й використання професійних знань, емоційно-оцінне став-
лення до власних професійних вчинків. Емоції наділяють певні способи діяльності та поведінки
цінністю, тому саме цей компонент професійних ціннісних орієнтацій вважається ключовою їхньою
властивістю. За емоційною модальністю професійні ціннісні орієнтації можуть бути позитивні, не-
гативні або нейтральні, якщо розглядати їх як установки, та тільки позитивні, якщо розглядати їх
як утворення, що мають особистісний сенс [13]. Цьому компоненту відповідають такі характерис-
тики, як: прийняття вчителем професійних цінностей, позитивне емоційно-оцінне ставлення до
власних професійних ціннісних орієнтацій і  до професійної діяльності, задоволеність працею та
установка на активність у професійній діяльності.

Поведінковий компонент відображає практичний, дієвий, регулятивний характер професійних
ціннісних орієнтацій учителя. Цей компонент є результатом становлення професійних особистісно-
значущих сенсів і цілей, коли вчитель стає реальним суб’єктом своєї професійної діяльності. Цей
компонент професійних ціннісних орієнтацій О. Мартинюк розглядає як професійні позиції або
центрації вчителя, виокремлюючи такі позиції: предметоцентризм (позиція вчителя предметника),
педагогічний егоцентризм (Я-центрація), дитиноцентризм (гуманістична позиція), конформна
(формально-рольова) позиція та полісуб’єктна позиція (яка оптимально-продуктивно поєднує по-
передні й є поліфункціональною професійною позицією педагога) [13]. Поведінковий компонент
характеризується: реальною поведінкою педагога, в котрій і втілюються його професійні ціннісні
орієнтації. Цьому компоненту відповідають: реалізація професійних цінностей у професійній ді-
яльності та поведінці; стійкість реалізації ціннісних переконань у щоденній професійній діяльності
та поведінці; здатність діяти в умовах свободи вибору та відповідальності за нього.

Структурні компоненти професійних ціннісних орієнтацій учителя перебувають у тісному взає-
мозв’язку: узгодженість між когнітивним і емоційно-оцінним компонентами становить основу роз-
витку професійних ціннісних орієнтацій учителя та їх втілення в професійних поведінці та діяльності
(поведінковий компонент). Саме професійні ціннісні орієнтації педагога визначають суть його діяль-
ності: ради чого він працює, які ставить цілі, які обирає засоби досягнення цілей. При цьому, кожному
вчителеві властива своя система професійних ціннісних орієнтації, котра детермінована власним до-
свідом життя, професійної діяльності, рівнем професійної підготовки, умовами діяльності.

Процес становлення та розвитку професійних ціннісних орієнтацій педагогів є рух шляхом за-
лучення особистості вчителя до професійних цінностей: від знання про них, через емоційно-чуттєве
переживання та оцінне ставлення, до придбання цих цінностей як професійних сенсів і цілей [12].
Процесу становлення та розвитку професійних ціннісних орієнтацій фахівців притаманні ті ж пси-
хологічні механізми, що й у цілому ціннісним орієнтаціям особистості. Розглядаючи ціннісні орі-
єнтації як систему ціннісних ставлень, учені (Б. Ананьєв [2], К. Роджерс [14], В. Франкл [17] та ін.)
доводять, що процес їх становлення безперервний і пов`язаний з розвитком потреб людини.
Ціннісні орієнтації виявляються у сенсоутворюючій діяльності, у ситуаціях вибору, що пов’язані
з переусвідомленням життєво важливого для особистості, передбачають вільний вибір вчинку і осо-
бистісну відповідальність за нього [6]. У практичній діяльності людини не лише засвоюються нові
цінності, але й піддаються перевірці вже сформовані ціннісні уявлення. 

Складний процес формування ціннісних орієнтацій особистості та розвитку професійних цін-
нісних орієнтацій педагогічних фахівців реалізується за допомогою низки психологічних механізмів,
серед яких базовими є механізми: ідентифікації, інтеріоризації та екстеріоризації (табл. 2).

Таблиця 2 — Психологічні механізми становлення та розвитку професійних ціннісних орієнтацій учителя

Провідними психологічними механізмами розвитку когнітивного компонента професійних цін-
нісних орієнтацій є ідентифікація, рефлексія та ціннісне самовизначення. В більшості наукових праць
(О. Бодальов, В. Мухіна, Б. Паригін, А. Петровський та ін.) механізм ідентифікації інтерпретується
як процес пізнання іншої людини, входження в її систему мотивів, цілей і цінностей. Цей механізм
призводить до засвоєння цінностей і норм соціального оточення, що, як зазначає Д.О.Леонтьєв,
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відбувається через специфічне наслідувальне засвоєння особистісних сенсів [11]. Так, при входженні
фахівця до професійної групи (педагогічне співтовариство, педагогічний колектив конкретного на-
вчального закладу, групи слухачів курсів підвищення кваліфікації) завдяки ідентифікації відбува-
ється ототожнення себе з ними, прийняття професійних цінностей, значущих для інших, а через
це — засвоєння прийнятих у професійній групі норм і професійних цінностей. Звичайно, механізм
ідентифікації не зводиться лише до несвідомого копіювання цінностей значущого соціального ото-
чення. Дія механізму ідентифікації скоріше уподібнення, досягнення рівного положення відносно
іншої людини, що виступає зразком, носієм привабливих рис, властивостей і цінностей. Ідентифі-
кація є механізмом формування системи ціннісних орієнтації особистості, що займає положення
між адаптаційними механізмами і більш високоорганізованим механізмом усвідомлення особис-
тісного сенсу цінностей — рефлексії. Психологічний механізм останньої дає змогу вчителю рефлек-
сувати суперечності, що виникають у педагогічній дійсності, і з урахуванням їхнього характеру
і спрямованості логічно та обґрунтовано підходити до їхнього вирішення. В результаті рефлексії
відбувається усвідомлення вчителем характеру та змісту його установок і ставлень до різних загаль-
носуспільних і професійних цінностей, які визначають ціннісний зміст професійних ціннісних
орієнтацій [12]. Важлива роль у розвитку професійної ціннісної сфери педагога належить психоло-
гічному механізму самовизначення особистості. Самовизначення є природною потребою людини
відбити у своїй свідомості об’єктивну реальність у цілому або її частини з метою забезпечення мак-
симально комфортних умов життя й діяльності [19], та є проявом внутрішньої, психологічної сво-
боди і завжди передбачає вибір тієї чи іншої альтернативи з числа наявних [16]. Здійснюючи
самовизначення, особистість проявляє незалежність від зовнішніх обставин, реалізує самодетермі-
націю, актуалізує суб’єктне начало, залучаючись таким чином до загальнолюдських та професійних
цінностей. Здатність до самовизначення є показником зрілої особистості, яка прагне реалізувати
свій потенціал повною мірою. Ціннісне самовизначення часто супроводжується життєвою кризою,
що вимагає перебудови ціннісно-смислової сфери особистості. Продуктивним результатом такої
кризи слід вважати вихід на якісно вищий рівень особистісного розвитку і самоактуалізації [16].
Чим вище рівень професійного самовизначення особистості, тим ефективніше фахівець виконує
свою професійну роль. За такого підходу з’являється можливість виділити і розглянути у взає-
мозв’язку ланцюжок «діяльність — самовизначення — реалізація відносин, тобто знов діяльність».
Діяльність забезпечує самовизначення особистості, особистість з високим рівнем самовизначення
здібна до високоефективної діяльності [19]. 

Прийняття цінностей особистістю і вироблення власних ціннісних орієнтації здійснюється не
тільки на когнітивному рівні (знання про цінності ще не свідчить про сформовані до них ставлення),
а й на емоційно-оцінному рівні, оскільки цінності сприймаються не тільки розумом, а й відчуттями.
Провідним психологічним механізмом розвитку емоційно-оцінного компонента професійних цінніс-
них орієнтацій є інтеріоризація. Механізм інтеріоризації полягає в перетворенні структури практич-
ної діяльності в структуру внутрішнього плану свідомості. Інтеріоризація суспільно значущих
цінностей проходить через засвоєння соціальних нормативів, як у вербальному, так і в поведінко-
вому плані [15]. Проте у формуванні ціннісних орієнтацій та їх засвоєнні в поведінковому плані ви-
нятково важливу роль відіграють емоції. Як відзначає угорський філософ П. Хайду, за відсутності
емоційної оцінки і переживання знання індивіди прийматимуть позитивні цінності тільки на сло-
вах, на вербальному рівні [цит. за 15]. Тож базовими складовими механізму інтеріоризації профе-
сійних цінностей є переживання значущих для вчителя цінностей. У процесі прийняття вчителем
професійних ціннісних орієнтацій відбувається перш за все емоційне оцінювання, емоційне пережи-
вання зовнішньої ситуації, явища-цінності. Це найбільш безпосередній і інтуїтивний зв’язок осо-
бистості з явищем професійної дійсності, та в процесі встановлення цього зв’язку актуалізуються
установки, потреби, мотиви особистості. У становленні та розвитку професійних ціннісних орієн-
тації також є важливим раціональне оцінювання, пов’язане з усвідомленням спонук, мотивів, вчинків,
що забезпечує зв’язок з когнітивним компонентом професійних ціннісних орієнтацій учителя. На
думку Б. Додонова, «орієнтація людини на певні цінності може виникнути тільки в результаті їх-
нього попереднього визнання (позитивної оцінки — раціональною або емоційною)» [9; 11]. Тому
тільки емоційно прийняті явища й активне, емоційно яскраве ставлення до них індивіда створюють
умови для інтеріоризації цінностей.

Оскільки поведінковий компонент є «практичним вираженням» професійних ціннісних орієнтації,
перелік реальних вчинків педагога в щоденній діяльності, його становлення та розвиток відбува-
ється, коли вчитель через дію механізму екстеріоризації стає реальним суб’єктом своєї професійної
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діяльності. Екстеріоризація — це самоздійснення людини зовні; породження індивідом зовнішніх
дій і висловів. Цей процес опосередкований тим, що особистість вже засвоїла — інтеріоризувала.
Екстеріоризацію цінностей розуміють як привласнення особистістю нових моделей поведінки, яке
ініціюється діяльністю та відбувається в результаті вирішення ціннісних суперечностей: між різними
протилежними сенсами і значеннями, зіставленням або розузгодженням особистісних цінностей,
старим і новим досвідом. Механізм екстеріоризації є складним процесом, що передбачає свідоме
і активне сприйняття навколишнього світу, а також активне відтворення прийнятих норм і ціннос-
тей у своїй діяльності [15]. Крім того, екстеріоризація припускає перейняття на себе відповідаль-
ності, інтерпретацію значущих подій як результат своєї власної діяльності [10].

Цілепокладання є основою будь-якої діяльності, що стосується мотиваційної сфери та детермінує
спрямованість особистості на діяльність. Ставлячи перед собою мету — реалізацію цінностей про-
фесії і подальше особистісне та духовне вдосконалення в професії, вчитель усвідомлює цю мету,
а усвідомлена мета, у свою чергу, задає імпульс його діяльності, мобілізує творчі сили, рухає його
до професійних досягнень. Таким чином, активна професійна діяльність набуває для нього сенсу,
котрий є підставою для оцінки вчителем значущості професійної діяльності для себе [12]. 

У загальному розумінні психологічний механізм проектування полягає у визначенні системи вимірів
майбутнього об’єкта або якісно нового стану існуючого проекту — прототипу, прообразу передбачува-
ного або можливого об’єкта, стану чи процесу в єдності із засобами його досягнення. Через осмислення
належного, бажаного й ідеального формується структура персональної ціннісної свідомості [10]. Сто-
совно розвитку професійних ціннісних орієнтацій педагогів, механізм проектування — це процес вне-
сення ціннісного компонента до професійно-педагогічної діяльності вчителя, націленість її на
вирішення освітніх завдань, пошук додаткових ресурсів для здійснення задуму власної діяльності. 

Проектування розглядають як базову форму цілеспрямованої діяльності особистості, розвитку
соціальних систем, процесів і ставлень, коли особистість, осмислюючи зміст дії, проектує бажаний
та призначений до здійснення образ майбутнього. Підґрунтям ціннісно-професійного проектування
є: ціннісне самовизначення вчителя в поліпарадигмальному просторі педагогічної реальності та ро-
зуміння цілей проектування як похідних від системи цінностей педагога. Проектування включає
прогностичне бачення шляхів вирішення актуальної професійної проблеми, містить комплекс пріо-
ритетів, цілей, методів і завдань професійної діяльності вчителя. Цей механізм починає здійснюва-
тися тоді, коли починають переосмислюватися професійні ціннісні орієнтації та ціннісна сторона
освіти. У процесі проектування виникає система запланованих до реалізації дій, необхідних для до-
сягнення певної професійної мети, умов і засобів, яка у свою чергу залежить від вибору пріоритетних
професійних цінностей.  

Аксіопсихологічне проектування визначається певною стійкістю, детермінуючи стратегію та так-
тику цілепокладання у процесі самоздійснення та самоактуалізації особистості; рівень розвитку
в особистості аксіопсихологічного проектування є своєрідним індикатором її психічного й особис-
тісного розвитку; ціннісне проектування як свідоме використання особистого потенціалу забезпечує
оцінювання бажань та можливостей їхньої реалізації, здібностей і докладених вольових зусиль [7]. Зав-
дяки механізму проектування на основі складених професійних ціннісних орієнтацій реалізується
саморозвиток, самостановлення, самоорганізація, побудова смислового, особистісного простору
освітньої діяльності. 

Отже, цінності суспільства взагалі і професійно-педагогічні цінності зокрема стають ціннісними
орієнтаціями особистості та професійними ціннісними орієнтаціями вчителя тільки за умови, якщо
вони усвідомлені, прийняті і реалізовані в практичній діяльності.

Висновки. За результатами теоретичного аналізу літератури складено структурно-компонентну
модель професійних ціннісних орієнтацій учителя, яка містить три компоненти: когнітивний (обізна-
ність у сфері сучасних цінностей освіти; усвідомлення й осмислення вчителем власних професійних
ціннісних орієнтацій),  емоційно-оцінний (прийняття професійних цінностей та позитивне емо-
ційне ставлення до них; позитивне емоційно-оцінне ставлення до професійної діяльності, задово-
леність працею та установка на активність у професійній діяльності), поведінковий (реалізація
професійних цінностей у професійній діяльності; стійкість проявлення професійно-ціннісних пе-
реконань у діяльності та поведінці).

Визначено психологічні механізми розвитку професійних ціннісних орієнтацій учителів відпо-
відно до їхніх структурних компонентів: когнітивний — ідентифікація, рефлексія, ціннісне само-
визначення; емоційно-оцінний — інтеріоризація, емоційне переживання, емоційна оцінка;
поведінковий — екстеріоризація, цілепокладання, проектування.
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У статті здійснюється теоретичний аналіз значення мотиваційної сфери у фаховій підготовці. Опи-
суються результати дослідження майбутніх спеціалістів дошкільної освіти в аспекті їхньої навчальної
мотивації. Порівнюються та аналізуються виявлені особливості зазначеної структури у студентів-
першокурсників і випускників.

Ключові слова: мотиваційна сфера особистості, навчальна мотивація,  майбутні вихователі ДНЗ.

В статье осуществляется теоретический анализ значения мотивационной сферы в профессиональ-
ной подготовке. Описываются результаты исследования будущих специалистов дошкольного образо-
вания в аспекте их учебной мотивации. Сравниваются и анализируются выявленные особенности
указанной структуры у студентов-первокурсников и выпускников.

Ключевые слова: мотивационная сфера личности, учебная мотивация, будущие воспитатели ДОУ.

The paper is a theoretical analysis of the value of the motivational sphere of professional training. Describe
the results of future specialists preschool education in terms of their academic motivation. Compared and analyzed
the features of this structure in the first-year students and graduates.

Key words: motivational sphere of the personality, learning motivation, future teachers of kindergartens.

Проблема мотиваційної сфери є однією із фундаментальних у психологічній науці, адже розкри-
ває сутність механізмів формування, розвитку, спонукання людської діяльності, спрямованої на за-
доволення будь-яких потреб. У зв’язку із освітніми перетвореннями зазначена тема особливо
актуалізується у сфері підготовки фахівців дошкільної освіти, огляд досліджень якої показує, що
якісна професіоналізація її спеціалістів можлива за наявності у студента відповідної мотивації —
усвідомленого й стійкого прагнення до досягнення високих рівнів професіоналізму, максимального
розкриття власного потенціалу на певному етапі індивідуального розвитку. Мотивація є рушієм,
який спонукає людину до особистісного та професійного саморозвитку: здобування необхідних
знань та умінь і творчого застосо вування їх на практиці. Крім того, мотивація студента є засобом
формування його життєвої компетентності та важливим фактором конкурентоспроможності як фа-
хівця на ринку праці.

Проблему мотиваційної сфери особистості на різних етапах її розвитку розглядають ряд учених:
К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, А. Асмолов, Л. Виготський, Ж. Вірна, П. Гальперін, А. Ко-
валенко, Г. Костюк, Т. Ларіна, О. Леонтьєв, С. Максименко, А. Маслоу, В. Мясищев, М. Савчин,
В. Столін, В. Якунін та ін. Варто зазначити, що у тлумаченні мотивації існує чимала кількість під-
ходів (наприклад, зарубіжна психологія налічує близько 50 мотиваційних теорій). Проте, ключовим
чи не в кожному вважається поняття «мотиви» — внутрішні утворення, які визначають активність
особистості. О. Леонтьєв підтверджує, що будь-яка діяльність спонукається і направляється моти-
вом — тим, у чому опредмечена та чи інша потреба. Вчений вважає, що діяльність людини обумов-
лена   як пізнавальними, так і соціальними мотивами [3]. Д. Леонтьєв мотив діяльності називає
предметом, включеним у систему реалізації відносин суб’єкт-світ як предмет потреби, і набуваючу
у ній властивість пробуджувати і спрямовувати діяльність суб’єкта [6, с. 193–194]. М. Савчин також
визначає мотив як спонукання до діяльності, пов’язане із задоволенням потреб [8, с.355]. 

316

© С. Гусаківська, 2013

Педагогіка



Освіта регіону — 2013/2 317

Ядром мотиву Х. Вегас називає цінності, що переважають у певних речах чи ситуаціях. Лише
апелюючи до ціннісних якостей, можна зрозуміти мотивацію, без якої неможливе людське життя
[1, с. 89]. Мотив володіє кількісними (за принципом «сильний-слабкий») і якісними характеристи-
ками (внутрішні та зовнішні мотиви) [3]. Так, В. Мясищев розглядає мотиви у системі відносин
особи, а саме: ставлення людини до людей; ставлення до себе; ставлення до предметів навколишнь-
ого світу [5].

За А. Маслоу, поривання (мотиви) людини виходять із неї самої, у виборі поведінки вона керу-
ється власною природністю. Отже, основу системи її цілей та цінностей визначає спонтанність
[9, с. 22]. У більшості мотиваційних теорій аналізуються три основні параметри поведінкової ак-
тивності: ініціація, інтенсивність та напрям. Мотиваційна активність також є результатом впливу
особистісного чинника (потреби, мотиви, установки, цінності) та ситуаційного (відносини, пове-
дінка інших людей, оцінки, реакції оточуючих тощо) [10, с. 116–117]. 

Інші західні психологи визначають мотивацію як правильний і ефективний  шлях досягнення
успіху. Так, Д. Карнегі стверджує, що на світі є тільки один спосіб спонукати людей щось зробити,
і він полягає в тому, щоб змусити людину захотіти це зробити. З. Фрейд говорить, що в основі всіх
наших вчинків лежать два мотиви: сексуальний потяг і бажання стати успішним. Американський
філософ і педагог Д. Дьюї переконує, що найглибшим прагненням, властивим людській природі,
є бажання бути потрібним, значимим для інших [3]. Саме зазначені мотиви спонукають людину діяти.

Якщо для особистості діяльність значима сама по собі (задоволення пізнавальної потреби в про-
цесі навчання), то це — внутрішня мотивація. Якщо ж поштовхом до діяльності особи є соціальні
чинники (престиж, зарплата тощо), то це — зовнішня мотивація. Крім того, самі зовнішні мотиви
можуть бути позитивними (мотиви успіху, досягнення) і негативними (мотиви уникнення, захисту)
[3]. Очевидно, що зовнішні позитивні мотиви більш ефективні, ніж зовнішні негативні мотиви, якщо
навіть за силою вони рівні. Зовнішні позитивні мотиви ефективно впливають на успішність навчаль-
ної діяльності і є джерелом досягнень у професійній сфері. Взаємопов’язані і взаємозалежні мотиви
особистості утворюють мотиваційну систему [5], яку Ж. Вірна називає «глибоко особистісним утво-
ренням», що пронизує «усі структурні утворення особистості, особливо її спрямованість, характер,
емоції, здібності, діяльність та психічні утворення. У свою чергу, особистісні утворення — це втілення
певних характеристик мотивації, таких як динамічні властивості і особливості характеру» [2, с.146].

Структуру мотиваційної сфери студентів ряд авторів розглядає залежно від напряму професійної
освіти (І. Абрамова, Л.Попова, Л. Столяренко та ін.) Інші автори досліджували її залежно від курсу
навчання (Н. Горська, Т. Іванова, Р. Цвєткова та ін.). Зокрема, Т. Ларіна наголошує, що мотиваційна
сфера — це структурно-динамічна система взаємопов’язаних мотивів, що обумовлюють поведінку
й діяльність особистості студента під час навчання у вищій школі; вона представлена трьома ком-
понентами: навчально-професійним, професійним та комунікативним, які, водночас, є критеріями
її активності  [5]. 

Мотиваційна сфера студента також характеризується наявністю внутрішньої та зовнішньої на-
вчальної мотивації. Внутрішня мотивація навчання включає внутрішні мотиви вступу до педаго-
гічного вишу, широкі навчально-пізнавальні мотиви, мотиви самоосвіти, релевантні професійні
мотиви і має такі характеристики: навчально-пізнавальні мотиви закладені в самому процесі на-
вчання (інтерес до професії, успішність, набуття глибоких знань, інтелектуальне задоволення, са-
мореалізація, самовдосконалення); тенденція до продовження навчальної діяльності виходячи
зактивності й самостійності самого суб’єкта навчання; перевага складності та обсягу навчального
завдання (надання переваги завданням середньої складності); висока когнітивна гнучкість у на-
вчальній діяльності; творче вирішення проблем; суб’єкт навчання продуктивно адаптується до уні-
верситетського середовища і його системи навчання. 

Зовнішня навчальна мотивація містить зовнішні мотиви вступу до педагогічного вишу, вузькі пі-
знавальні мотиви, нерелевантні професійні мотиви і має такі характеристики: мотиви, не пов’язані
з самим процесом навчання, і такі, що знаходяться поза навчальною діяльністю (не відставати від
одногрупників, досягти поваги викладачів, схвалення оточуючих, уникнути засудження і пока-
рання, легко знайти роботу); тенденція до продовження навчальної діяльності, виходячи з присут-
ності зовнішнього підкріплення та залежності від інших; перевага надається простішим завданням
та таким, що не потребують багато часу (прості завдання, які необхідно виконати, щоб отримати
оцінку); когнітивна гнучкість у навчальній діяльності слабка; креативність пригнічується, сприяє
зростанню напруженості; суб’єкт навчання пристосовується до університетського середовища
складніше [4].
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Успішність навчальної діяльності особистості під час фахової підготовки у вищій школі зале-
жить від соціально-психологічних і соціально-педагогічних чинників. На ефективність її впли-
вають також сила і структура мотивації. Відповідно до закону Йеркса-Додсона ефективність
навчальної діяльності перебуває в прямій залежності від сили мотивації. Однак прямий зв’язок
зберігається до певної межі. При досягненні результатів і продовженні збільшення сили мотивації —
ефективність діяльності падає [3]. Мотивація повинна підтримуватися на оптимальному (серед-
ньому) рівні.

Мотивація навчання — це загальна назва для процесів, методів, засобів спонукання студентів до
продуктивної пізнавальної діяльності та активного освоєння змісту освіти. Образно кажучи, моти-
вацію творять і підтримують спільно викладачі (мотивація викладацької діяльності, ставлення до
професійних обов’язків) та студенти (мотивація навчання, внутрішня та самомотивація). Зазначена
структура є провідним чинником, що регулює активність, поведінку, діяльність особистості. За
об’єктивно однаковими діями студентів можуть стояти абсолютно різні причини, відповідно, спо-
нукальні джерела одного й того ж вчинку можуть бути абсолютно різними [3]. Будь-яка педагогічна
взаємодія із студентом стає ефективною тільки з урахуванням індивідуальних особливостей його
мотивації.

В. Якунін та Е. Циганова відзначають, що критерієм успішного переходу від навчально-профе-
сійної до професійної діяльності служить навчальна активність студентів, яка у свою чергу визна-
чається академічною успішністю. В. Кокарева також розглядає як мотиваційні критерії студента
прагнення отримати більш високий бал за рейтинговою системою оцінки студентів педагогами
вищої школи; систематичну навчально-пізнавальну діяльність; своєчасне виконання завдань, пе-
редбачених графіком навчального процесу; відвідування занять; творчу активність, науково-до-
слідну діяльність [5]. Огляд досліджень показує, що мотивація залежить від установок, орієнтацій,
цілей та принципів середовища, у якому перебуває студент.

Проблемі мотиваційної сфери особистості присвячено ряд наукових праць зарубіжних та вітчиз-
няних вчених. Проте найменш вивченими залишаються питання навчальної мотивації студентів,
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Таким чином, мета статті — теоретично
проаналізувати та емпірично дослідити особливості мотиваційної сфери студентів, майбутніх ви-
хователів ДНЗ.

Існують розбіжності у поглядах науковців з приводу динаміки мотиваційної сфери студентів
у процесі навчання у вищій школі. Частина авторів відзначає позитивну динаміку мотивації до кінця
навчання (Т. Іванова, Г. Мухіна, А. Пєчнікова, Л. Попова, Р. Цвєткова та ін.), тоді, як інші науковці
свідчать про негативну динаміку зазначеної сфери (І. Абрамова, С. Гапонова, Є. Ільїн та ін.) [9].

З метою розширення наших уявлень про мотивацію майбутніх вихователів ДНЗ було організо-
ване емпіричне дослідження. Для виявлення особливостей навчальної мотивації ми застосували
опитувальник М.І. Алєксєєвої [7]. Дослідженням охопили 51 студента спеціальності «Дошкільна
освіта» (24 особи І-го та 27 чоловік V-го курсу) Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного
інституту ім. Т. Шевченка.

Опитувальник М. Алєксєєвої містить 48 пунктів, респондентам пропонується відзначити власне
ставлення до кожного твердження. Інтерпретація результатів відповідей дозволяє визначити потен-
ціал навчальної мотивації, оцінивши ідейно-політичні, науково-пізнавальні, професійні, прак-
тично-ціннісні мотиви, мотиви самовиховання, соціального престижу, соціальної ідентифікації,
утилітарні та комунікативні мотиви. Результати визначалися шляхом додавання отриманих даних
по кожній із груп вищезгаданих мотивів та вирахування середнього балу для експериментальної ви-
бірки. Максимальний показник у кожній групі мотивів — 6 балів, який свідчить про сформованість
відповідної мотивації у студента. 

Внаслідок вищезазначеної послідовності роботи ми отримали таку рангову ієрархію 8 мотива-
ційних груп для першокурсників: 1 —  «мотиви соціальної ідентифікації» — 4,7; 2 — «науково-пі-
знавальні мотиви» та «мотиви соціального престижу» — 3,9;  3 —  «мотиви самовиховання» — 3,8;
4 — «професійні та практично-ціннісні мотиви» — 3,7; 5 — «ідейно-політичні мотиви» — 3,6;
6 — «комунікативні мотиви» — 3; 7 — «утилітарні мотиви — 2,7.

Для студентів V курсу ієрархія є дещо відмінною: 1 «мотиви соціальної ідентифікації — 5; 2 — «ко -
мунікативні мотиви» — 4; 3 — «мотиви самовиховання» — 3,9; 4 — «науково-пізнавальні мотиви» — 3,7;
5 — «мотиви соціального престижу» — 3,6; 6 —  «професійні, практично-ціннісні мотиви» та «ідейно-
політичні мотиви» — 3,4; 7 — «утилітарні мотиви» — 2,8.

Зведені результати емпіричного дослідження наочно відображені на рис.:                                   
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Рис. Співвідношення мотивів у студентів І і V курсів
Примітка. Вісь х позначає: 1 — «ідейно-політичні мотиви»; 2 — «науково-пізнавальні мотиви»; 3 — «професійні

та практично-ціннісні мотиви»; 4 — «мотиви самовиховання»; 5 — «мотиви соціального престижу»; 6 — «мотиви
соціальної ідентифікації»; 7 — «утилітарні мотиви»; 8 — «комунікативні мотиви»; вісь y — середні арифметичні кіль-
кісних показників значущості відповідних мотивів.

З наведених показників помітні деякі відмінності рангів мотивації студентів І та V курсів. Варто
зауважити, що серед респондентів виділяються особи із низьким (3 бали і менше) та середнім (вище
3-х балів) рівнем навчальної мотивації, осіб із високим рівнем (5-6 балів) майже немає. Виявилось,
що як у першокурсників — так і в студентів V курсу пріоритетне місце посідають «мотиви соціальної
ідентифікації». Отже, майбутні вихователі дошкільного навчального закладу виразно усвідомлюють
суспільні потреби та інтереси їхнього соціального статусу; відчувають відповідальність за здобуття
знань перед близькими людьми, отримання вищої освіти для них є дуже значимим. 

На друге місце студенти І курсу поставили 2 групи мотивів: 1 — «науково-пізнавальні», які
пов’язані безпосередньо із пізнавальною діяльністю і виражають ставлення як до самого процесу
навчання студентів, так і до змісту того, що вони вивчають; 2 — «мотиви соціального престижу»,
що демонструє важливість для досліджуваних міри впливу оточення та престижність перебування
у вищому навчальному закладі. Зауважимо, що у студентів-випускників такі ж мотиви перебувають
аж на п’ятій позиції. Отже, в процесі навчання у них дещо нівелюється престижність здобуття вищої
освіти. П’ятикурсники другими за значимістю обрали «комунікативні мотиви». Для випускників
цінність спілкування, побудова цікавих і корисних контактів, комунікабельність, вміння спілкува-
тися із людьми різних соціальних статусів, є превалюючою. Можна пояснити це очікуванням от-
римання студентами нового соціального статусу — фахівця дошкільної освіти. Як не дивно, для
першокурсників комунікативність посідає передостанню позицію і не є актуальною.

На третю сходинку студенти обох курсів визначили «мотиви самовиховання». Такий вибір є ви-
раженням їхньої потреби до саморозвитку, здобуття нових вершин, подолання певних труднощів
у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.  

«Професійні та практично-ціннісні мотиви» у першокурсників стали на 4-й позиції і на передо-
станній — у випускників. Завдяки цій мотивації студенти розглядають навчальну діяльність як не-
обхідність оволодіння улюбленою професією, можливість легко знайти роботу у будь-якій
суспільній сфері. У наявності вищої освіти вони вбачають основу самостійного життя. Ставлення
п’ятикурсників можна розуміти як часткове розчарування перспективою отримання диплому фа-
хівця. Відтак, у них на 4-му місці опинилися «науково-пізнавальні мотиви», як інтерес до певних
галузей знань, пізнання нового, можливість для розвитку та реалізації власних науково-пізнаваль-
них інтересів, розширення свого кругозору. 

П’ята сходинка у першокурсників — «ідейно-політичні мотиви», яка, як не дивно, є передо-
станньою у випускників. Виявлені показники демонструють часткову готовність студентів до сус-
пільно-політичної діяльності, активного економічного, політичного і культурного життя країни і
недостатню готовність бути корисними громадянами Батьківщині, її патріотами, повноцінними
членами суспільства.

Останню позицію студенти обох курсів віддали групі «утилітарні мотиви», основою яких є отри-
мання особистих вигод після закінчення вищої школи, власного благополуччя, успіху. Перебування
їх на останній сходинці говорить, що навчання респонденти не розглядають як час, сприятливий
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для прийняття важливих рішень, здобуття корисних і цікавих знань, перспективу отримати гарну
роботу, що є негативною тенденцією з огляду на сучасні концепції вищої освіти та професійного
самовдосконалення студента ВНЗ. 

Описані відмінності свідчать про той факт, що упродовж навчання романтизовані ідеали про
майбутню професію та диплом студентів-початківців помітно поступаються значущістю чітким
кар’єрним устремлінням і нелегким реаліям сьогодення старшокурсників. Як наслідок — серед опи-
таних студентів майже відсутні особи із високою мотивацією. Аналіз досліджень із зазначеної про-
блеми показує, що високомотивовані студенти активні, дружелюбні, добре соціально адаптовані,
сміливі, мають кращий інтелектуальний потенціал, не замкнуті. На нашу думку, варто приділити
увагу підвищенню рівня навчальної мотивації студентів, від якої залежить їхня професійна підго-
товка. Зокрема, можна застосувати для реалізації цієї мети психологічні тренінги (як відомо, вони
підносять певною мірою цінність особистості, сприяють визначеності та реалізації цілей, мотивують
особу до активної діяльності). В ході тренінгової роботи варто створити можливість забезпечення
студентів знаннями із самомотивації: наприклад, навчити планувати своє майбутнє; бути відкри-
тими у спілкуванні з людьми; виділяти час для самовдосконалення; усвідомлювати цінність свого
перебування у вищій школі; вміти знаходити допомогу і підтримку, якщо існують труднощі; реально
оцінювати свої можливості, розкрити потенціал тощо.

Висновки. Отже, мотиваційна сфера особистості включає в себе мотиви, потреби, інтереси, цілі,
цінності, прагнення, установки, інстинкти, і пронизує всю сутність особистості: її характер, тем-
перамент, діяльність, емоції, стосунки із людьми та оточуючим середовищем. Результати дослід-
ження мотиваційної сфери студентів, майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу
засвідчили, що провідними інтересами та цілями їхньої мотивації є соціальна ідентифікація, нау-
ково-пізнавальні мотиви,  престижність навчання у вищій школі, комунікативні мотиви, мотиви
самовиховання. Найменш значущими стали  ідейно-політичні інтереси, професійні, практично-
ціннісні, мотиви отримання особистих вигод та благополуччя після закінчення вищого навчального
закладу. Перспективу подальших розвідок вбачаємо у дослідженні ціннісно-смислових аспектів ста-
новлення особистості майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу.
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ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ 
ДО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Наталія Булатевич, кандидат психологічних наук, 
асистент кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка
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Стаття присвячена аналізу та систематизації чинників адаптації дитини до умов дитячого до-
шкільного закладу освіти. Узагальнено та детально проаналізовано чинники адаптації, пов’язані із особ-
ливостями індивідуальності дитини, із особливостями взаємодії дитини та батьків, дитини та
вихователів, а також взаємодії батьків та вихователів.  Вказуються критерії успішного проходження
адаптації дитини до садочка.

Ключові слова: адаптація, дошкільний вік, чинники адаптації до садочка.

Статья посвящена анализу и систематизации факторов психологической адаптации ребёнка к дет-
скому саду. Обобщены и детально проанализированы факторы адаптации, связанные c особенностями
индивидуальности ребёнка, с особенностями взаимодействия ребёнка и родителей, ребёнка и воспита-
телей, а также взаимодействия родителей и воспитателей. Описаны критерии успешного прохождения
адаптации ребёнка к детскому саду. 

Ключові слова: адаптация, дошкольный возраст, факторы адаптации к детскому саду.

The article is devoted to the analysis and systematization of  factors of adaptation to kindergarten. Summarized
and analyzed the factors associated with individual child characteristics, interact with the child and parents, chil-
dren and educators, as well as the interaction of parents and educators. Identifies criteria for successful passage
of adapting the child to kindergarten.

Key words: adaptation, preschool age, factors adjustment to kindergarten.

Дитячі дошкільні заклади освіти є тими важливими інститутами соціалізації, потрапляючи до
яких дитина знайомиться з суспільними нормами, навичками соціальної взаємодії. Фактично група
однолітків, членом якої стає дошкільня, є макромоделлю «дорослого» суспільства. Адаптаційний
процес в цьому разі передбачає «становлення певної динамічної рівноваги між потребами дитини
та вимогами соціального середовища» [6, с.14], до якого вона потрапила. 

Окремі питання, що стосуються феномена адаптації та соціального розвитку дитини дошкіль-
ного віку, порушувались у працях Л. Виготського, О. Леонтьєва, Д. Ельконіна та інших [3]. З по-
явою психологічних служб у закладах освіти ця проблема гостро постала перед психологами,
покликаними здійснювати психологічний супровід дитини в рамках освітнього процесу. Звернення
до проблеми адаптації до умов дитячого дошкільного закладу освіти можна зустріти в працях
Л. Бєлкіна, Л. Венгера, В. Холмовської, С. Пашукової та інших [4–6]. Є дослідження, присвячені
вивченню соціально-психологічної адаптації дітей з важкою спадковою та хромосомною патоло-
гією, з мінімальними мозковими дизфункціями [6]. В роботі М.Сосніної детально вивчено інди-
відуальні відмінності в особливостях перебігу процесу адаптації [6]. В цих роботах аналізуються
окремі чинники адаптації, проте відсутній їхній системний аналіз.

Метою статті є аналіз та узагальнення чинників психологічної адаптації дитини до дитячого до-
шкільного закладу освіти. 

Процес адаптації до умов дитячого дошкільного закладу освіти у кожної дитини має свої особли-
вості. Результати досліджень показують, що, як правило, він може мати три форми. Перша форма адап-
тації умовно називається «легкою адаптацією». Вона характеризується погіршенням апетиту в перші
дні, млявістю. Проте нормалізація емоційного стану дитини відбувається досить швидко, дитина із за-
доволенням ходить до садочка. За таких особливостей дитина може адаптуватися до нових умов уже за
місяць. Педіатри відмічають низький  рівень захворюваності протягом адаптаційного періоду.
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Друга форма адаптації — «адаптація середньої важкості» — проходить повільніше. Дитина може захворіти
в перші 2–3 тижні після першого відвідування садка на гострі респіраторні захворювання. Проте потім стан
нормалізується, а якщо дитина хворіє, то частота хвороб є середньостатистичною для дітей цього віку. Емо-
ційний стан та переживання дитини нормалізуються повільніше. Тривалість адаптації — до 6 місяців.

Найважчою є третя форма адаптації — «важка адаптація». В цьому разі звикання взагалі може не відбу-
тися, а якщо відбудеться, то дуже нескоро. Для цієї групи дітей властиві часті захворювання, які супрово -
джуються значними ускладненнями. Діти, які належать до цієї групи, несвідомо обирають психосоматичний
спосіб реагування на зміну звичних обставин життя, на розлуку з близькими людьми. Саме в цю групу по-
трапляють діти, яких часто називають «недитсадівськими». Це діти, які потребують підвищеної уваги та
зусиль з боку психолога, вихователя і батьків по входженню в нову соціальну ситуацію.

Аналізуючи особливості перебігу адаптаційного процесу, залучивши до аналізу відомості з літе-
ратурних джерел та власний досвід роботи в дитячому дошкільного закладі, в цьому теоретичного
дослідженні ми виділили такі групи чинників.

До першої групи ми відносимо ті чинники, які пов’язані з особливостями взаємодії батьків зі
своєю дитиною.

Установки батьків та людей з найближчого соціального оточення на ситуацію відвідування ди-
тиною дитячого садочка: важливою є позитивна, доброзичлива установка, яка передбачає бажання
найближчого оточення віддати дитину у садочок. 

Випадок 1. Світлана, 4 роки. Мама вийшла на роботу, коли Мілі виповнилось 2 роки. За дівчин-
кою доглядала бабуся, яка була активним противником садочка. Але колі Мілі виповнилося 4 роки,
мама все ж таки вирішила, що в колективі дівчинці буде краще. Із садочка її забирала бабуся, яка
постійно говорила про те, як «мабуть, Світланці там погано», «ніхто не зварить так кашку, як ба-
буся». В результаті Міла, яка спочатку із задоволенням пішла у садок, почала влаштовувати вранці
істерики, у неї погіршився сон та апетит, з дітьми гратися не відмовлялась. На радість бабусі, Міла
більше не відвідувала садочок і до самої школи виховувалася вдома. 

Такий приклад є непоодиноким. Досить часто діти відчувають тривогу своїх батьків і виявля-
ють всі ознаки «неготовності» ходити до дитячого садочка, важко адаптуються до нових умов.

Несформованість у дитини позитивної установки до відвідування садочка. Дуже важливо перед
першим відвідуванням дитсадка розповісти дитині про це місце, про те, що там відбувається, що
там роблять діти, хто така вихователька тощо. Важливо підкреслити, що це гарне місце, де дитина
може гратися, дізнатися щось нове, завжди покликати на допомогу вихователя.  

Випадок 2. Сашко, 3 роки. Мама звернулася до психолога з проханням допомогти: Сашко кате-
горично відмовлявся ходити до садочка, з дітьми в групі поводився агресивно. В ході бесіди з’ясу-
валося, що мама спробувала всі заходи, які тільки можна, і серед них — погрози залишити у садку.

Такі ситуації часто зустрічаються на практиці: батьки залякують дітей садочком, що викликає
нормальні психологічні реакції захисту.

Несформованість навичок самообслуговування (вміння зав’язувати шнурки, одягатися, мити
руки, тримати ложку тощо). Один із вагомих чинників, що погіршують адаптацію в садочку. В си-
туації, яка вимагатиме володіння цими навичками, дитина почуватиметься безпорадною, у неї під-
вищуватиметься тривожність і, як результат, вона гірше адаптуватиметься до садочка.

Рівень соціального досвіду дитини, який передбачає сформованість продуктивних форм спілку-
вання з ровесниками та дорослими.

Практика показує, що дитина, яка не володіє навичками самообслуговування, але готова до
вступу у ширше соціальне оточення, ніж домашнє, звикне швидше до дитсадка, ніж дитина, яка
себе обслуговує, але не знає, як підійти до чужого дорослого чи дитини. Тут діє психологічний
бар’єр: підійти до виховательки (поки ще чужої жінки) та попросити її про допомогу.

Гіперопіка батьків. Цей чинник пов’язаний із ситуацією, коли батьки значно обмежують отримання
нового досвіду своєї дитини: вони самі обирають для неї друзів, іграшки, ігри, в які слід гратися дитині,
батьки бояться делегувати дитині відповідальність за виконання навіть досить простих життєвих завдань
(наприклад, «руки мити тільки з мамою, бо мило може потрапити в очі» тощо). В результаті дитина має
бідний та обмежений життєвий досвід, в тому числі й соціальний. Насправді, утримуючи дитину біля
себе, мати (або інша близька людина) оберігає себе від зайвих хвилювань та стресів, компенсує свою
власну безпорадність в інших сферах життя. Психологічно комфортний стан матері оплачує дитина до-
рогою ціною, адже чим пізніше виходить дитина з сім’ї, тим важче їй буде адаптуватися в широкому со-
ціальному оточенні. Так, «домашні» діти відчувають труднощі з першого дня перебування у школі: їм
важко познайомитись з дітьми, звернутися до незнайомих дорослих, розв’язувати конфлікти.
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Отже, одне з завдань практичного психолога, що працює з проблемою адаптації до садочка —
допомога батькам у подоланні їхньої власної неготовності «відпустити» дитину. Не завжди батьків-
ське бажання утримати дитину біля себе усвідомлюється батьками.

Невідповідність режимів дитсадка та домівки. Наявність цього чинника виявляється в тому, що
у дитини відсутній апетит, коли всі діти їдять, дитина не хоче спати під час денного сну. Тобто дитина
буде відчувати психофізіологічний дискомфорт у ситуації дотримання цьому режиму. Для того щоб
уникнути цього, слід заздалегідь підлаштувати домашній режим під режим дитячого закладу, куди
має йти дошкільник.

Наступна група чинників пов’язана із особливостями взаємодії вихователя та дитини. В цю групу
ми також включили чинники, пов’язані із внутрішньою культурою садочка.

Особливості спілкування вихователя з дітьми. Важливо в перші дні завоювати довіру дитини, не
соромити її та не скаржитись батькам на дитину (особливо в її присутності). Дітей варто називати
по імені й звертатися особисто. Звернення типу «діти!» новачки просто можуть не зрозуміти і не
відреагувати на прохання вихователя.

Свято 1 Вересня. Зазвичай перший день навчання у школі вважається святом, всі: і діти, і дорослі —
гарно вбрані, з квітами йдуть до школи. Відчувається дух свята. На жаль, у нас не прийнято відзна-
чати перший день відвідування садочка як свято. Але в деяких приватних садках таке свято влаш-
товують. У літературі пропонують різноманітні сценарії свят для зустрічі новеньких [1; 2].

Можливість брати до дитсадка свою іграшку. Роль своєї іграшки для дитини, яка почала відвіду-
вати дитячий садочок, дуже важлива. Іграшка виконує функцію ключа від домівки. В групі може
бути безліч яскравих та цікавих іграшок, але на жодну з них дитина не проміняє улюбленого ведме-
дика чи машинку, які є символом власного дому та стабільності світу. Ми, дорослі, облаштовуючи
свої робочі місця, також приносимо улюблені речі, які протягом робочого дня нагадуватимуть про
власну домівку та сім’ю: фотографії, речі, подаровані близькими людьми тощо.  Тому не можна за-
бирати іграшку від дитини та просити дати її іншим дітям, мотивуючи це словами «ти — жадібний».
Дитина її ніколи не віддасть. Якщо дитина носить іграшку (одну й ту саму) протягом року або
й більше — це є діагностичною ознакою для психолога, батьків та вихователів про перебіг процесу
психологічної адаптації. Це може свідчити про те, що дитині в садочку погано і слід шукати причини
психологічного дискомфорту.

Передбачувана для дитини послідовність подій у дитсадочку. Цей чинник адаптації пов’язаний із
стабільним режимом дня та можливістю передбачити події, які відбуватимуться в групі. Наприклад,
вихователька може коментувати ці події таким чином: «Ми йдемо мити руки, бо будемо обідати»,
«Ми збираємо іграшки, бо йдемо на вулицю». В такому разі дитина знає, що її очікує. З одного боку,
це дає їй впевненість у собі, передбачуваність оточуючого світу, стабільність. А з іншого — у неї не
виникає бажання опротестовувати прохання вихователя.

Наступна, третя, група чинників — це чинники, пов’язані з індивідуальними особливостями дитини.
Вік. У принципі, в нашій державі дитина може відвідувати садочок уже з півторарічного віку. Проте,

враховуючи закони психічного розвитку дитини раннього віку, слід сказати, що дитина починає ак-
тивно сепаруватися від найближчого оточення (мами, тата) з 2,5–3 років. З цього моменту у дитини
з’являються психологічні новоутворення, необхідні для успішної адаптації в дитячому колективі за
відсутності мами. Найважче до дитячого садочка адаптуються діти віком від 10–11 місяців до 2 років. 

Стан здоров’я. Зважаючи на стан здоров’я дитини, лікарі можуть радити батькам, чиї діти часто
хворіють (це кількісний показник захворюваності дітей різних вікових категорій на рік), утриматись
на деякий час від відвідування дитячих закладів. 

Індивідуальні психологічні особливості дитини. Це широка група чинників. Тут можна говорити
і про індивідуально-типологічні характеристики, і про натренованість адаптаційних механізмів,
і про особистісні властивості дитини. Так, М.С.Сосніна досліджувала процес адаптації залежно від
особистісних властивостей на емоційному, конативному та когнітивному рівнях [6]. Слід врахову-
вати особливості темпераменту в процесі адаптації. Так, наприклад «діти-холерики» та «діти-флег-
матики» по-різному адаптуватимуться до нових умов. У першому випадку необхідність
дотримуватись режиму, неможливість тут і одразу реалізувати свої імпульси може стати причиною
значно гіршої адаптації порівняно з іншим випадком, коли внутрішній темпоритм життя впишеться
в темп життя садочка. 

Несформованість предметно-практичної діяльності в дитини. Ця особливість виявляється у не-
вмінні дитини гратися з певними іграшками, вона не долучається до колективних ігор через не-
вміння гратися та взаємодіяти. Причиною цього може бути обмеження батьками спілкування
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з ровесниками, а з іншого боку, батьки самі можуть не приділяти уваги дитини в тій мірі, в якій вона
її потребує для оволодіння елементарними життєвими навичками.

До останньої групи ми відносимо чинники, які пов’язані із взаємодією батьків та вихователів. А точ-
ніше — це чинники, пов’язані з тим, наскільки зусилля батьків, вихователів та психологів поєдну-
ються для досягнення спільної мети: сприяння успішній та швидшій адаптації дитини до нових
умов садочка.

Скорочення часу початкового перебування дитини у закладі. Психологи-практики, медики та ви-
хователі не рекомендують віддавати дитину на цілий день протягом перших тижнів адаптаційного
періоду. Буде ще краще, якщо дитина певний час матиме можливість відвідувати групу разом
з мамою (наприклад, під час прогулянок). Таким чином, дитина матиме можливість отримати не-
обхідний досвід та навички спілкування з однолітками в групі. Важливо батькам та вихователя зро-
бити все, щоб цей досвід був позитивним та став мотивом для подальшого відвідування закладу.

Фактор наслідування. Соціально-психологічний феномен наслідування та зараження досить
яскраво простежується в групі дітей-дошкільнят (наприклад, хтось голосно кричить — всі кричать).
Тому приймати краще не більше 1–2 нових дітей на тиждень (з метою уникнення ситуації суцільного
плачу за мамами).

Наявність постійного вихователя в адаптаційний період. В адаптаційний період дитина звикає не
лише до умов садочка, а й до нових людей, які включені у виховний та освітній процес. Важливо, щоб
ці люди були постійними. Наприклад, небажано віддавати дитину до садочка влітку, оскільки це є пе-
ріод відпусток, а значить — і частих змін вихователів.

Попереднє ознайомлення дитини з умовами закладу. Важливо показати дитині, що в нових умовах
у неї буде своя територія (власна шафа для одягу, ліжко, столик і стільчик). Для деяких дітей, які до
вступу до садочка мали свою власну кімнату, важко буде звикнути до того факту, що денний сон
буде в кімнаті разом з іншими дітьми.

Зближення виховних заходів у садочку та сім’ї. Дуже важливо наблизити стиль виховання у сім’ї
до стилю виховання у садочку. В адаптаційний період вихователі мають не примушувати їсти, спати,
не карати за порушення режиму. У свою чергу батьки мають слідкувати за тим, щоб деякі власні ви-
ховні заходи наблизити до таких, які прийняті у садочку (наприклад, необхідність прибирати за
собою іграшки, книжки, правило мити руки тощо).

Отже, в статті було узагальнено та проаналізовано чотири групи чинників адаптації дошкільнят
до умов дитячого дошкільного закладу. Завершуючи виклад матеріалу, слід позначити основні кри-
терії, орієнтуючись на які батьки, вихователі та практичні психологи можуть впевнено сказати:
«Адаптація пройшла успішно». Це такі ознаки: 

– дитина іде в садочок із задоволенням. Вона згадує, що в садочку є друзі і поспішає до них. Бать-
кам розповідає про ті цікаві події, які трапились з нею протягом дня;

– дитина їсть та спить у садочку;
– гострі респіраторні захворювання стають рідшими (якщо були частими);
– у дитини з’явилося щось нове. Наприклад, нове слово, нова навичка.
Можна сподіватись, що успішність проходження адаптації в одному з перших інститутів соціа-

лізації забезпечить не менш успішну адаптацію до наступного інституту — школи. Наукове осяг-
нення проблеми адаптації до дошкільних закладів освіти може бути продовжене у напрямі вивчення
індивідуальних адаптаційних стратегій, а також тих індивідуально-типологічних особливостей, які
зумовлюють вибір цих стратегій.
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